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BEVEZETŐ 

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA") a helyi 
közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési 
feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait - a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban - a 
közművelődésről szóló 14/2000. (V.l.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta. 

1. Személyi feltételek 
A MUZA szervezeti felépítése a következő: 
A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A 
különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. 2018-ban a 
MUZA átlagos statisztika létszáma 21 fő volt, az állandó munkaszerződéssel rendelkező 
munkatársak létszámát pedig az éppen futó pályázatok alakítják. 

2. Tárgyi feltételek 
Az elmúlt években a MUZA épületében történt felújításoknak köszönhetően minden tárgyi feltétel 
adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A működésünk során igyekszünk a házban 
megőrizni és megóvni a jelenlegi állapotot, hogy látogatókat mindvégig esztétikus, komfortos 
közösségi tér, ifjúsági- és információs pont, kávézó, mini könyvtár és jegyiroda várja. 

3. Pénzügyi feltételek 
A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található. 

II. SZAKMAI TERVEZET 

A MUZA - az Alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően - a város kulturális 
alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak 
ösztönző erővé tételében már több éve országos szinten is kiváló eredményeket mutatott fel. 

A MUZA 5 fő tevékenysége: 

A. Közhasznú tevékenységek 
1. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok 
2. „Művészetek Háza" funkció a gödöllői színházban 
3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások) 
4. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések 

B. Vállalkozási tevékenységek 
1. Ingatlan hasznosítási tevékenység 
2. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés) 

C. Pályázatok 
D. Szolgáltatások 
E. Kapcsolatok 



3 

A. Közhasznú tevékenységek 

A.1. Befogadó, nyitott ház funkció 

Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, 
közösségek és az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján 
programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, 
német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához. 
(A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.) 

A.1.1. Civil szervezetek (Civil Ház - Szabadság út 23.) 

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Fenntartói megállapodás alapján térítésmentesen (fűtött, 
világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil szervezetek, 
közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló 
programjaik). 

A.1.2. Oktatási intézmények (MUZA - Szabadság út 6.) 

/Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői Hajós 
Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh Imre Általános 
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium, 
Gödöllői Református Líceum Gimnázium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldorf 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola./ 
Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi 
programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Fenntartói 
megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít rezsiköltség megtérítése mellett. 

Célközönség Ifjúsági korosztály 
(alsó- és felsőtagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók) 

Tervezett létszámok Szalagavató rendezvények: 450 fő/ rendezvény 
Iskolai napok: 400 fő / rendezvény 
Egyéb iskolai rendezvények: 300 fő/ rendezvény 

Megvalósult létszámok Szalagavató rendezvények: 450 fő / rendezvény 
Iskolai napok: 400 fő / rendezvény 
Egyéb iskolai rendezvények: 250 fő/ rendezvény 

Megvalósult programok: 

• Február 10. Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Farsangi Műsor 
• Február 22. Madách Imre Szakközépiskola szalagavatója 
• Április 20. Líceumi Napok- Gödöllői Református Líceum Gimnázium kulturális napja 
• Május 25. Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja 
• Június 08. Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja 

Június 23. Zene- és társművészetek Frédéric Chopin Zenei AMI-Táborzáró koncert 
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• Szeptember 28. Gödöllői Református Líceum - Szavalóverseny (Arany János-emlékév) 
• November 09. Török Ignác Gimnázium szalagavatója 
• December 01. Gödöllői Református Líceum Gimnázium szalagavatója 

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok 

A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartják olyan programok szervezését, 
amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását. 

Célközönség 

Tervezett létszám 
Megvalósult létszám 

Speciális nemzetiségi és más egyéb családok 

3 00 fő / rendezvény 
0 fő / rendezvény 

• December 07. Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi rendezvénye, a 
tervezett előadás szervezési hiányoságok miatt elmaradt. 

Befogadott kulturális rendezvények 

A 2018. évben Dumaszínház sorozat keretében az alábbi előadások kerültek megvalósításra. 

Célközönség 

Tervezett létszám 
Megvalósult létszám 

Családok, felnőtt, ifjúság 

450 fő/ rendezvény 
440 fő / rendezvény 

• Február 19. - Kis ember nagy gonddal jár - Dombóvári István önálló előadása 
• Április 11. - Borsodi homályos - Aranyosi Péter önálló estje 
• Október 03. -A civilizáció visszavág - Puzsér Róbert egész estés műsora 
• November 14 - Tévélaci - A világ és ami helyette van// Hadházi László önálló előadása 

(dupla előadás) 

Folytatódtak a gyermek- és ifjúsági színházbérletes előadások, melynek keretén belül nagyon sok 
előadással vártuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2017/2018-as bérletek előadásai január, 
február, március, április hónapokban, a 2018/2019-es bérletek október, november, december 
hónapokban kerültek lebonyolításra. 

Az elsősorban kötelező olvasmányokra épülő sorozatok (Csimota, Grund) mindegyike novemberben 
indult egy előadással, majd 2018 tavaszán a bérlet további három előadását tudták megtekinteni az 
általános- és középiskolások, és az óvodás korosztály egyaránt, a következő évad bérleteit pedig 
2018. őszén, október és november folyamán indítottuk el. 

Célközönség Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) 
Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) 

Az előadásokat látogatók összesen 2081 bérletvásárló 
létszáma: kísérőkkel együtt hozzávetőleg 400 fő / előadás 
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Megvalósult bérletes előadások: 

I. Csimota bérlet - alsó tagozatos iskolások számára 
o Január 22. GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király 
o Február 12. Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 
o Március 19. Nektár Színház: Rigócsőr királyfi 

• II. Csimota bérlet 
o Január 23. GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király 
o Február 13. Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 
o Március 20. Nektár Színház: Rigócsőr királyfi 

• III. Csimota bérlet 
o Január GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király 
o Február Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 
o Március 21. Nektár Színház: Rigócsőr királyfi 

• I. Grund bérlet - felső tagozatos iskolások számára 
o Január 30. GörbeTükör Társulat: Arany János: Toldi 
o Február 20. Csikótojás Társulat: Petőfi, a helység kalapácsa 
o Március 27. Nevesincs Színház: A mi Donquijoténk 

• I. Bóbita tavaszi bérlet - óvodások számára 
o Február 13. Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 
o Március 20. Nektár Színház: Rigócsőr királyfi 
o Április 17. Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi 

• II. Bóbita bérlet 
o Február 14. Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 
o Március 21. Nektár Színház: Rigócsőr királyfi 
o Április 18. Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi 

• III. Bóbita bérlet 
o Február 15. Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 
o Március 22. Nektár Színház: Rigócsőr királyfi 
o Április 19. Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi 

A 2018/2019-es évad gyermek- és ifjúsági színházbérlet előadásai és időpontjai: 

• I. Csimota bérlet 
o 2018. November 13. Mátyás király mézbora- a Nektár Színház előadása 
o 2019. Január 23. GörbeTükör Társulat Janikovszky É.: Hányszor mondjam még? 
o 2019. Február 13. Apolló Színház A brémai muzsikusok 
o 2019. Március 20. GörbeTükör Társulat A csillagszemű juhász 

• II. Csimota bérlet 
o 2018. November 12. Mátyás király mézbora - a Nektár Színház előadása 
o 2019. Január 22. GörbeTükör Társulat Janikovszky É.: Hányszor mondjam még? 
o 2019. Február 12. Apolló Színház A brémai muzsikusok 
o 2019. Március 19. GörbeTükör Társulat A csillagszemű juhász 
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• III. Csimota bérlet 
o 2018. November 11. Mátyás király mézbora-a Nektár Színház előadása 
o 2019. Január 21. GörbeTükör Társulat Janikovszky É.: Hányszor mondjam még? 
o 2019. Február 11. Apolló Színház A brémai muzsikusok 
o 2019. Március 18. GörbeTükör Társulat A csillagszemű juhász 

• I. Grund bérlet 
2018.11.21. Apolló Színház Mark Twain: Tom Sawyer 
2019.01.30. Apolló Színház Mark Twain: Huckleberry Fynn kalandjai 
2019.02.19. Szép Emő Színház Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
2019.03.26. Nevesincs Színház Charles Dickens: Twist Oliver 

• I. Bóbita bérlet 
o 2018. Október Pom-pom meséi - a MaszkaBábszínház előadása 
o 2018. November 13. Nektár Színház Mátyás király mézbora 
o 2018. December 11. Holló Együttes Ajándék 

• II. Bóbita bérlet 
o 2018. Október 16. Pom-pom meséi - a MaszkaBábszínház előadása 
o 2018. November Nektár Színház Mátyás király mézbora 
o 2018. December 12. Holló Együttes Ajándék 

A.2. „Művészetek Háza" funkció a gödöllői színházban 

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.) 

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület Fl4, Cimbaliband F4, Club Színház 
F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-
F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F4, F51-F52, 
Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi 
Vegyeskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő Fl3./ 
A MUZA a művészeti csoportoknak a Fenntartói megállapodás alapján és szerint tevékenységük 
gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett teremhasználatot biztosított. A 
művészeti csoportok mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, 
oktatás) megteremtik a „Művészetek Házában" zajló műhelymunkát. Koncertekkel, nagy- és 
kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és gyermekeknek szóló programokkal 
felpezsdítik a város és a kistérség művészeti életét. 

A.3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (be(ogadott és saját előadások) 

Feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a 
különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak 
közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával a 
Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati 
megrendelés alapján és szerint. 

A.3.1. Gyermek korosztály 

A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartja, a gyermek korosztály kulturális nevelését, a nekik 
szervezett programok 2018. évben is nagy hangsúlyt kaptak. 
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A.3.1.1. Babaszinház 

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a legkisebb 
korosztály is megismerje a bábok, a zene, a versek és a színház világát. 

Célközönség 0-3 éves gyermekek és szüleik 

Résztvevői létszám 35 fő/ rendezvény 

Megvalósult babaszínházi előadások: 

Tavasz: 
• Március 29. Kabóca Bábszínház: Álomszövő 
• Április 19. Bábrakadabra: Földön, vízen levegőben 
• Május 31. Harlekin Bábszínház: Kukucs 

Ősz: 
Szeptember 20. Ciróka bábszínház: Kuckómóka 

• Október 18. Érsekcsaládi Gyöngyi babaszínházi előadása: Pihe-puha 
• November 29. Vaskakas Bábszínház: Dödölle c. babaszínházi előadás 

A.3.1.2. Családi délutánok 

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A családi délutánok 
célja ezek népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal. 

Célközönség Családok 

Résztvevői létszám 100 fő / rendezvény 
Megvalósult alkalmak: 

• 2018. április 7. Kolompos gyermektáncház 

A.3.1.3. Gyermekkoncert 

Fontos szerepet kaptak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a gyerekek 
megismerhették az élőzene "varázsát", az együtténeklés örömét. 

Célközönség Családok 

Résztvevők létszáma 200 fő / rendezvény 

Megvalósult koncertek: 

Tavasz: 
• Február 18. Brass in the Five gyerekkoncert 

Ősz: 
• Október 14: Halász Judit: Csiribiri dupla gyerekkoncert 
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A.3.1.4. Mese-, színházi és bábszínházi előadások 

Célközönség Családok 

Résztvevők létszáma 200 fő / rendezvény 

Megvalósult matiné előadások családoknak 

• Február Pécsi Balett: Hófehérke és a hét törpe 
• Március 25: Noir Színház: Aladdin 
• Május 13: Vaskakas Bábszínház: A mindentlátó királylány 
• Június 9: Harlekin Bábszínház: Pán Péter 
• November 18. Coincidance Társulat: Széttáncolt cipellők 

Megvalósult ifjúsági előadások: 
• Szeptember 29. Budaörsi Latinovits Színház: A két Lotti című előadás 
• December 16. MúzsÁrt Társulat: A muzsika hangja című musical 

A.3.1.5. Táncszínházi előadások gyermekeknek 

Célközönség Családok és gyerekcsoportok 

Résztvevői létszám 400 fő / előadás 

Megvalósult előadások 

• Április 25. és 26. Pinokkió című előadás a Gödöllő Táncegyüttes előadásában 
• November 16. János vitéz című előadás a Gödöllő Táncszínház előadásában 
• December 10. Pinokkió című előadások a Gödöllő Táncegyüttes előadásában 
• December 20. Diótörő című előadások Gödöllő Táncszínház előadásában 

A.3.1.6. Mesélő Muzsika hangversenybérlet 

Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre 
járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatta az immáron hagyományszerűen megrendezésre kerülő 
Mesélő Muzsika hangversenybérlet-sorozat iránti nagy érdeklődés. 

Célközönség 

Tervezett létszám 

Gyermek (alsó tagozatos gyermekek) 
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek) 

400 fő / bérlet 
430 fő/ rendezvény 

Megvalósult hangversenyek: 

2018 ősz/ 2019 tavasz - 1 bérlet/3 hangverseny 
• 2018. február 07. Ránki György: Pomádé király új ruhája 
• 2018. április 11. Rózsa Pál és Erdős Virág: Pimpáré és vakvarjúcska 
• 2018. október 03. Mesélő muzsika bérlet 18/19: I. Dobszay-Meskó: Jancsi és Juliska 
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A.3.1. 7. Gödöllői Gyermeknap 

• Május 28. 

A Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves 
vásárral, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és táncegyesületek bemutatóival vártuk a 
Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat. 

Alsópark - Világfa 
Részletes programlista: 
10.30 Czutorborsó koncert 
11.30 Sport- és táncbemutatók: 
11 :30 AngelDance 
11 :40 Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület 
11:50 Jumpers TSKE 
12:00 WTF Taekwondo 
12: 10 Rockin Board TSE 
12:20 Gödöllői Wing Tsun Kung-fu Klub 
12:30 Salsa Mojito - Zumba Kids 
12:40 4 Muskétás Rock'nRoll 
12:50 Vision Hip-Hop 
13. 00 Kalózmese a kincses szigeten 
13. 3 0 Kispárna zenekar 
15. 00 J azzterlánc koncert 
15 .45 Kalózkoncert a kincses szigeten 
16: 3 0 V eronaki koncert 
17.30 Kalóz gólyalábasok a kincses szigeten 
18. 00 Cimbaliband koncert 

További egész napos ingyenes programok voltak: vízidodzsem, v1z1csopper, hintahajó, 
ládavasút, arcfestés, fa körhinta, ügyességi és logikai játékok, kézműves foglalkozások, óriás 
buborék, utazoo minizoo, gördeszka oktatás, Kreatív kávé kuckó, kalóz rádió 

A rendezvény megvalósításában közreműködtek: 
Gördeszka oktatás 10.00-12.00 - Giczi Dávid, Gördeszkások Klubja Egyesület 
Rummikub - Turi Sándor 
Sakkjáték- Forgács Sándor 
Malomjáték- Bándy György négyszeres malom Európa-bajnok 
Kézműves foglalkozás - Ötletkuckó, Éva néni - Kastélykert óvoda 
Arcfestés nagyoknak - Prokop Kata 
Kalózmese - Mosolygó óvoda 
Royal Rangers - Ferenczi Győző 
MNA -Babarczi József 
Rádiózz Velünk! - Gödöllői Rádióklub Egyesület 
Kreatív kávé kuckó - Mi újság V.An? kávézó 

Célközönség Kisgyermekes családok 

Résztvevők létszáma hozzávetőleg több mint 5.000 fő 
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A.3.1.8. Nyári táborok 

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, 
amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére. 

Célközönség Gyermek (alsó tagozatos gyermekek) 
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek) 

Megvalósult létszám: 26 fő /tábor 
Megvalósult nyári tábor: 

Július 16-20. Magyar népi hagyományos mesterségek tábora - kézműves és barkács tábor 

Megvalósult befogadott nyári táborok: 
• Június 18-23. Zene és Társművészetek Tábor 2018 
• Június 22. Színházi-nevelés és dráma tábor-Záró esemény 

Július 09-13 Talamba Tábor 2018 
• Augusztus vége: Néptánc Tábor 2018 

A.3.1.9. Művészeti foglalkozások 

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. Gödöllői 
képzőművészek bevonásával helyt adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti 
foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak. 
Művészeti foglalkozások: Ifjúsági Képzőművész Kör, Felvételi előkészítő tanfolyam. 

A.3.2. Ifjúsági korosztály 

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés 
biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése. 

A.3.2.1. Családsziget Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda 

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében 
került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amely a projekt megvalósítási 
időszakát követően Ifjúsági Kulturális Irodaként folytatta működését. 2016 októberétől, a bővülő 
szolgáltatások miatt, Családsziget néven működtettük, majd igényfelmérést követően 2017. nyarától 
Ifjúsági Információs Pont került kialakításra, melynek fenntartását a városi ifjúsági közösségek által 
szervezett és korosztályuk számára fontos programok népszerűsítésére, a klubélet szerveződősére és 
a városi rendezvényeken kiegészítő programok megszervezésére tartunk fenn. 

A.3.2.2. Zenei utazás hangversenybérlet (felső tagozatosoknak és gimnazistáknak) 

A hangversenyek témája mindkét korosztályt meg tudja szólítani, de az énekórákon történő 
előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képző 
történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése 
kapott fontosabb szerepet. 

Célközönség Ifjúság (felső tagozatos gyermekek valamint középiskolai tanulók) 

Résztvevők létszáma 3 80 fő / bérlet 
430 fő/ rendezvény 
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Zenei utazás hangversenybérlet 2017/2018-as évad 2. előadása: 

• Április 10. Bizet: Arlesi lány 
Előadja a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Vezényel és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester 

Zenei utazás hangversenybérlet 2018/2019-es évad előadásai: 
• 2018 szeptember 25. Zene titkai: Mozarttól Gerschwinig 
• 2018. november 20. Zene titkai hangversenybérlet: Dukas: A bűvészinas 

A.3.2.3. Kamaraelőadások 

A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját 
produkciókat adták elő kamaraszínházi keretek között. 

Célközönség Ifjúság és Családok 

Résztvevői létszám 40 fő / rendezvény 

Tavaszi-nyári évad: 
• Január 27. Impro est 
• Február 10. Farsangi rögtönzések-improvizációs fesztivál elődöntő 
• Február 10. Kapcsolat című előadás - a Kecsap csoport előadása 
• Március 24. Improvizációs fesztivál döntő 
• Március 24. Az Iglic - a Kétszersült csoport előadása 
• Április 14. Arany János: Toldi - a Kecsap csoport új bemutatója 
• Április 28. A szörny, az átok és az áldozat-a Puding csoport új mozgásszínházi bemutatója 
• Május 19. Bemutató - Száll a kakukk fészkére -Kétszersült csoport előadása 

• Május 26. Arany János: Toldi- a Club Színház Kecsap csoportjának előadása 
• Június 2. Bemutató - Száll a kakukk fészkére -Kétszersült csoport előadása 

• Június 9. Impro című előadás 

Őszi-téli évad: 

• 2018. szeptember 22. Toldi - a Club Színház „Kecsap" csoportjának előadása 

• 2018. október 13. Száll a kakukk fészkére -a Club Színház „Kétszersült" csoportjának 
előadása 

• 2018. november 10. Száll a kakukk fészkére -a Club Színház „Kétszersült" csoportjának 
előadása 

• 2018. november 24. Impro - a Club Színház interaktív előadása valamennyi csoportjának 
részvételével 

• 2018. december 08. Külvárosok angyala - Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek című darabja 
nyomán- a Club Színház új bemutatója 

• 2018. december 15. Impro - a Club Színház interaktív előadása valamennyi csoportjának 
részvételével 
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A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel 

2018-ban is felelevenítettük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, 
ahol lehetőség nyílik a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A 
táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagították a programot. 

Célközönség Családok 

Résztvevők létszám 80 fő/ rendezvény 

Megvalósult alkalmak: 
• Február 17. Farsangi táncház 
• Május 1. - májfa állító táncház a városi Majálison 
• Június 23. Szent Iván napi táncház -a Múzeumok Éjszakáján 
• Szeptember 8-9. Belvárosi napok - FolkUdvar 
• Október 6. Szőlőlopó családi táncház és kézműves foglalkozás 
• December 21. Karácsonyváró családi táncház és kézműves foglalkozás 

A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, koncertek 

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások 

2018-ban is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő 
művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos színházi kínálatból 
megvásárolt előadások is szerepet kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi 
előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között. 

Célközönség Felnőtt korosztály és családok 

Tervezett létszám 400 fő / rendezvény 

Megvalósult létszám 400 fő / rendezvény 

Bemutatott előadások: 

• Január 20. Heisenberg című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában 
• Január 29. Joe Dipietro: Folyón túl Itália! című olasz komédia az Orlai Produkciós Iroda 

előadásában 

• Február 2.: Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének A szerető című vígjátéka 
• Február 17.: Fel is út, le is út! című előadás az Adhoc Színház előadásában 
• Március 19. Eberhard Streul: A Kellékes című vígjáték a Vígszínház és az Orlai Produkciós 

Iroda közös előadása. 
• Március 28: Heisenberg című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában 
• Április 6. Szergej Medvegyev: Fodrásznő című dráma a Nemzeti Színház előadásában 
• Április 12. Daniel Glattauer: Párterápia - Az Orlai Produkció előadása 
• Május 4. Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című vígjáték a Veresl Színház előadásában 

Május 8. Ron Hutchinson: A Forgatókönyv című előadás a Fórum Színház és a Muza 
előadása 

• Május 22. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének Hamleti Című, Felújított Rockopera 
Előadása 
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• Május 29. Loveshake - Az Élet Összeráz - Rezes Judit és Szabó Győző Színházi Duettje 
Május 31. Robert Dubac: A Férfiagy - Avagy Nincs Itt Valami Ellentmondás? - A Thália 
Színház Előadása 
Június 6. Best Of.„ L'art Pour L'art 

• Szeptember 16. a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének Gála műsora - „20 éves a 
Göfme" című előadása 

• Szeptember 30. Robert Dubac: A Férfiagy - Avagy Nincs Itt Valami Ellentmondás? - A 
Thália Színház Előadása 

• Október 17. Osztrigás Mici- a Garabonciás Színtársulat előadásában 
• Október 29. Joe Dipietro: Folyón túl Itália! című olasz komédia az Orlai Produkciós Iroda 

előadásában 

• Október 31. Müller Péter - Seress Rezső: Szomorú Vasárnap - Madách Színház előadása 
• November Neil Simon: Pletykafészek - A Veres 1 Színház Előadása 
• November 7. Bolba - Szente - Galambos: Csoportterápia -A Madách Színház előadás 
• November 29. Majom a ketrecben című előadás- a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének 

előadása 

• December 12. Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: Isten Pénze -
Magyarock Dalszínház Komárom Előadásában 

• December 21. Mintha Elvágták Vol - A L'art Pour L'art Társulat legújabb előadása 
• December 28. Antony Jay-Jonathan Lynn: Igenis, Miniszterelnök úr! - A Kultúrbrigád és az 

Átrium előadásába 

A.3.3.2. Táncszínházi előadások 

Célközönség Felnőtt korosztály és családok 

Látogatói létszám 250 fő/ rendezvény 

• Május 15. Kötéltánc- a Gödöllő Táncegyüttes előadásában 
• November 23. Kötéltánc- a Gödöllő Táncegyüttes előadásában 
• December 20.: a Gödöllő Táncszínház nagysikerű Diótörő című előadásai 

A.3.3.4. A Királyi Váró programjai 

A.3.3.4.1. Irodalmi estek 

Az esteken az irodalom és a zene kapcsolata került a középpontba. Az írók, költők előléptek az 
írásaik mögül, az előadóművészek levették szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi 
műhelyben nem csupán szemlélője lett az estének. 

Helyszín: Királyi Váró 

Célközönség Felnőtt korosztály és családok 

Tervezett létszám 70 fő/ rendezvény 

Megvalósult létszám 80 fő/ rendezvény 
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Megvalósult alkalmak: 
• Március 23. Koncz Gábor: Gyorsvonat 
• Május 30. Az igazat mond ne csak a valódit - Eperjes Károly estje 
• Május 31. Esterházy Péter/Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk 
• Szeptember 9. Az igazat mond ne csak a valódit- Eperjes Károly estje (színházterem) 

A.3.3.4.2. Jazz est 
Csányi István szaxofonművész minden hónapban vendégül látja zenész barátait Magyarország 
legszebb jazzklubjában, a Királyi Váróban. 

Célközönség Felnőtt korosztály 

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény 

Megvalósult létszám 80 fő / rendezvény 

Megvalósult alkalmak: 
• Január 24. Trans-Formation 
• Február 8. Papajazz 
• Március 22. Trap Cd Bemutató És Időutazás - Equinox Zenekar 

Április 18. és 19. V oice and Guitar 
• Május 24. Borbély Műhely 
• Június 14. Peet Project 
• Szeptember 20. Jamese 
• Október 25. Leslie Fodor Swing Unit 
• November 22. Makovics Dénes Szextett 
• December 5. Lilien Kónyai Tibor Duó 
• December 13. Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta: A Tribute to Ella 

A.3.3.4.3. Előadói esték 

Célközönség Felnőtt korosztály 

Tervezett létszám 50 fő/ rendezvény 

Tervezett létszám 50 fő/ rendezvény 

Bemutatott előadások: 
• Február 18. Szabó Magda 100 + 1 

Közreműködtek: 
Tasi Géza, Szabó Magda keresztfia 
Juhász Anna, a Szabó Magda 100 kultúrális év arca, irodalmár 
Mészáros Beáta drámapedagógus, 
T. Pataki Anikó 
Dezső Piroska 
Ferenczy Beáta 

• Szeptember 23. Két szék között 
vendég: Csányi István 



----------- - - -----------:---------------------------------, 

• November Két szék között 
vendég: Herczenik Anna operaénekes 

A.3.3.4.4. Könnyűzenei koncertek 

Célközönség Felnőtt korosztály 

Tervezett létszám 50 fő / rendezvény 

50 fő / rendezvény 

Megvalósult koncertek: 
• Szeptember 26. Cimbalom Brothers 
• November 9. Varga Lilla: Közelebb 
• November 15. Varga Lilla: Közelebb 
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A.3.3.4.5. „Királyi Akadémia-komolyzene magas/okon'' 

A „Királyi Akadémia - komolyzene magasfokon" a Zeneakadémia Karrieriroda valamint gödöllői 
Művészetek Háza közös hangversenysorozata, melyen a fiatal komolyzenei művészek önálló illetve 
közös előadói estekkel varázsolnak visszapillantást többek között a barokk és klasszicizmus zene 
világába. 

Célközönség Felnőtt korosztály 

Tervezett létszám 20 fő / rendezvény 

Tervezett létszám 25 fő / rendezvény 

Megvalósult koncertek: 
• Február 25. Scheuring Kata (fuvola) kamaraelőadás 
• Április 8. Németh Gábor és Agárdi Eszter hegedű- és cselló előadása 
• Október 7. Tomasz Máté és Moldoványi András cselló- és zongora előadása 
• December 2. Kokas Dóra és Balog József cselló- és zongora előadása 

A.3.3.4. Komoly- és könnyűzenei koncertek 

Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk 
meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég együtteseket is 
meghívunk. 

Célközönség Felnőtt korosztály és családok 

Tervezett létszám 250 fő/ rendezvény 

Megvalósult létszám 250 fő/ rendezvény 
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• Január 27. Asphalt Horsemen: Unplugged ln My Old Town 
• Február 11. 1001 Éjjel - Bereczki Zoltán Valentin Napi Koncertje 
• Február Romantikus est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-

as évad 2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
• Március 24. a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 3. 

előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
• Április Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával 
• Április 21. a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 4. 

előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
• Április 27. Egy Kicsit Kuplézgatunk-Falusi Mariann És Lang Györgyi Estje, helyszín: 

Gödöllői Királyi Váró 
• Április 28 és 29. a Gödöllői Városi Fúvószenekar ABBA show koncertje. Vezényelt: Ella 

Attila 
• Május 12. Magyar-Amerikai est a Talamba Ütőegyüttes és a Hot Jazz Band tavaszi koncertje 
• Június Arpeggio Gitárzenekar koncertje 
• Október 5. Apostol Együttes koncertje 
• 0 któ ber 13. Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2018/2019-es évad 1. 

előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában, Mozart és Haydn címmel 
• November Cimbaliband zenekar Népzene szárnyán című koncertje Szalonna és bandája 

zenekarral 
• November 17. Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2018/2019-es évad 2. 

előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában 
• November 25. Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával 
• December 14. a Talamba Ütőegyüttes: Talambalance c. koncertje 
• December 29. Varnus Xaver: Óévbúcsúztató koncertje 

A.3.3.6. MUZA-kerti esték 
Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA belső kertjében. 

Célközönség Felnőtt korosztály és családok 

Tervezett létszám 120 fő / rendezvény 

Megvalósult létszám 60 fő / rendezvény 

Megvalósult alkalmak: 
• Június 17. TALAMBA: Viszlát suli, hello NYÁR!!! 
• Július 07. Boomerang Baby 1 Fullajtár Andrea egy legenda, Marlene Dietrich nyomában 
• Július 14. Operett és Magyar Nóta Est 
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A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállítóterem F62, Konferenciaterem, Ficak Galéria) 

A kiállítások részét képezik a művészeteknek, a rész-egész viszonyával jelennek meg a kulturális 
palettán. A művészet növeli a társadalom összboldogságát, a lehető legtöbb embert akar boldoggá 
tenni, a lehető legnagyobb mértékben. A művészi alkotás jó az alkotónak, a műélvezet jó a 
közönségnek, de a művészet jótékony hatásaiból azok is részesülnek, akik nem művészek és nem is 
befogadók, mert valamilyen előnyük származik belőle. Az emberi méltóság szerves része a 
művészet, mindenkinek joga, hogy részt vegyen benne alkotóként vagy befogadóként. Az ember 
tökéletesre való törekvése kívánatos folyamat, a művészet egy fontos összetevője ennek a 
folyamatnak. 
A kiállítások fontosságára különböző nézőpont alapján tekinthetünk. 
A kiállítás olyan hely, ahol a művészet és a műalkotás nyilvánosságra kerül. Olyan kereszteződési 
pont, ahol a művészet, a művész, az intézmény és a néző találkozik. 
A kiállítások egyben szociális terek is, melyekben kulturális anyagok jelentését, történeteit és 
szerepét aktív módon meg lehet jeleníteni. 
A kiállítás tervezés legfontosabb tényezője maga az ember. Az alkotó törekvések a közönség felé 
irányulnak, benne találják meg céljukat. A közönség, a kiállítást látogató, érzékelő, mozgó, 
érdeklődő, elfáradó, kíváncsi, kétkedő, türelmes, tudni vágyó és sok másféle személyiség. A jó 
kiállítás mindenki számára nyújt valamit. 
A kiállításnak, van egy egyedi kommunikációs közlésmódja, hiszen a vizuális élményen keresztül 
érinti meg az érdeklődőt, így sajátos eszköztárával hat rá. 
Mindezeket a folyamatokat kívánta elősegíteni a Művészetek Háza azzal a vállalásával, hogy a 
kiállítások terén is többféle alkotókat, alkotó közösségeket és alkotásokat mutatott be. 

Célközönség Felnőtt korosztály és Ifjúsági korosztály 

Tervezett létszám 25 fő / rendezvény 

Rendezvény és Kiállító terem 
Január 01. Brassányi Bianca festmény kiállítása 
Március 3. TAG Csoport képzőművészeti kiállítása 
Március 30. Andruskó Zsuzsanna és Komáromi Alkotókör festmény kiállítása 
Május 18. Balló Andrea és Varga Ger kiállítása 
Június 9. IRAM rajzszakkör grafikai kiállítása 
Június 28. Hegedűs Gáborné festmény kiállítása 
Szeptember 13. Kapi Levente festmény kiállítása 
November Ponyiczki Szilvia festmény kiállítása 
December: Jézus élete e. festmény kiállítás 

Konferenciaterem 
Január 24. Vörös Eszter festmény kiállítása 
Március 2. Zala Péter természetfotó kiállítása 
Április 19. Simonics János festmény kiállítása 
Június 8. Szigetkék Alkotóműhely kiállítása 
Szeptember 8. 36. Magyar Sajtófotó kiállítás 
Október 11. Laxemburg, Terebesi Gyula fotókiállítása 
November 21. Danis János fotó kiállítása 

Ficak Galéria (Rajzkiállítások, egyéb kisebb kiállítások) 
Március 13. Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítása 
Április 11. (szerda) 17.00: Prokop Kata fotókiállítása 
Szeptember 19. Arbofeszt rajzkiállítás 
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A.3.5. Fesztiválok, városi események 

A.3.5.1. Nőnapi ajándékkosár 

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok 

Tervezett létszám 
Megvalósult létszám 

• Március 8-9-10-11. 

400 fő / rendezvény 
400 fő / rendezvény 

Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnapi műsora zenével, tánccal és sok-sok vidámsággal. 
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében. 

A.3.5.2 .. Magyar Szabadság Napja 

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok 

Tervezett létszám 2.000 fő/ rendezvény 

• Június 30. XXVIII. Magyar Szabadság Napja: Csodaszarvas - Cervinus Teátrum Előadása 

A programot tűzijáték zárja. 

A.3. 5.3. Fúvós zenekar - Fúvószenekari fesztivál 

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok 

Résztvevők létszáma 200 fő 

• Június 30. VII. Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál 

Idén nyáron hetedik alkalommal került megrendezésre a Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari 
Fesztivál 
Az egész napos programra több hazai és külföldi zenekart is vártak a szervezők: 

o Gödöllői Városi Fúvószenekar A MAFUMASZ NÍVÓ-díjas együttese A Sárvári Országos 
Fúvószenekari Verseny kétszeres győztese (2008,2013, felső "C" kategóriában) Karmester 
Ella Attila (2013-ban a "Legjobb karmester díja) 

o a Balmazújvárosi BEKTON Ifjúsági Fúvószenekar a MAFUMASZ NÍVÓ-díjas együttese A 
Sárvári Országos Fúvószenekari Verseny győztese (2017 felső "C" kategóriában) Karmester 
Bekker Gyula Hidas-díj as karmester 

o A Franciaországi LYONI BRASSAVENTURE nevű Brass Band (csak rezesek) 
o a Németországi Bódeni-tó mellől érkező MUSIKVEREIN NEUKIRCH Fúvószenekara mely 

komoly és nagy múltra tekint vissza, idén már fennállásuknak 181 éves jubileumát 
ünnepelték 

Részletes program: 
10.00-12.00 - rövid bemutatkozó térzenék a Gödöllői Grassalkovich Kastély Rondella-ján 
15.00-18.00 - a zenekarok önálló koncertprogramja 
18. 00 - mazsorettes felvonulás 
18.30 - A résztvevő zenekarok közös koncertje 
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A.3.5.4. Belvárosi Napok 

Célközönség Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály és Családok 

Tervezett létszám 12.000 fő/ rendezvény 

Megvalósult létszám 15. OOO fő / rendezvény 

• Szeptember 08. és 09. kétnapos rendezvénysorozat 

Belvárosi Napok 2019. swmbati programrendje: 

Alsópark, Világfa 
7.30-8.20 Futóverseny regisztráció 
8.00-8.30 Futóverseny bemelegítés - Kéri Veronikával 
8.30 Futóverseny 
10.15-10.45 Futóverseny eredményhirdetése 
11.00-16.00 Sportágválasztó: joga bonito, asztalitenisz, röplabda, streetball, íjászat, tollas, frizbi, 
speedminton, slacline 

Nagyszínpad 
8.30-9.00 Zenés Etkajóga Fekete Eszterrel 
9.00-9.50 Zumba óra a Salsa Mojito tánciskolával (Zumba, Zumba Kids es Zumba Gold óra) 
9.50-10.10 Toma Kéri Veronikával 
10.10-10.30 Szenior örömtánc 
11.00-14.00 HM CURRUS Zrt. harc- és gépjármű bemutató 
14.30-15.30 Rutkai Bori Banda gyerekkoncert 
16.30-17.30 A GRUND a vígszínházi fiúzenekar 
17.45-18.15 Salsa interaktív bemutató Salsa Mojito tánciskolával 
18.15-18.30 Flasmob tánctanulás 
19.30-20.30 Lóci Játszik koncert 
21.30-23.00 Margaret Island koncert 

Magyar Teátrum Színházi Sátor 
10. 00-11. 00 Kukacmese: Garabonciás Színház gyerekelőadása 
11.00-12.30 Club Színház Impro előadása 
14.00-15.30 Magyar Teátrumi KVÍZ 
Mit tudsz a színház világáról és történetéről? Érdekességek, sztorik szövegekben és képekben! 3-5 
fős csapatok jelentkezését várjuk az info@muza.hu címre vagy a helyszínen! Színházi kvíz, vicces, 
vidám és szórakoztató kérdésekkel játékos formában. Kvízmesterek: Szabó László, Szente Vajk és 
Németh Kristóf. Nyereményekkel készülünk! 
15.30-16.30 Barangolás a költészet világába - Lukács Sándor irodalmi estje 
18.30-20.00 Jaroslav Hasek - Mikó István: Svejk vagyok - zenés sörözgetés egy derék katonával -
Mikó István, Herrer Pál, Szabó Anikó 
20.30-21.30 Guea Partyzans Brass Band 

Novo Stage 
18.30-19.30 UnderSchool koncert 
20.30-21.30 Helo Zep! koncert 
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Talamba terem (MUZA, F13-as terem) 
10.00-12.00 NYITOTT MŰHELY: JÁTSSZ A TALAMBA HANGSZEREIN! 
Kicsiknek és nagyoknak. .. 

Konferenciaterem (MUZA) 
11.00-11.30 36. Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitó 

- ----------- -- -- -

Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere, Szigeti Tamás fotográfus 
12.30-14.00 Generációk találkozása vetélkedő 
Idős- és fiatal generáció közös szellemi vetélkedője, sok nyereménnyel és vidámsággal 

Folk udvar - az MMA támogatásával 
10.00-18.00 Ötletkuckó kézműves foglalkozás és vásár 
11.00-12.00 Csodababázó - Benedek Krisztinával 
14.30-19.00 Kézműves foglalkozás és népi játékok (szöszmötölő, göncölő, folk song, nagyapáink 
játékai) 

Cserkész swbor 
14.00-20.00 
Szakmák délutánja (VSZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma) 
- Fodrászat (ingyenes frizura készítés) 
- Vegyipar (szappankészítés, vegyészkedés) 
- Hegesztés szimulátoron 
- Varrás és hímzés géppel 
- Cukrászat (Kürtőskalács kóstolás) 
- Szakács (meglepetés étel kóstolás) 
- Elektronika (kerti világítás tervezés) 
- Autószerelés a BKV-val 

Alsópark - egész napos programok 
Kádár Ferkó Fotószínháza 
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület bemutatkozása 
Tekergőtér -asztali ügyességi játékok 
Láda vasút 
Csupa Csoda V ándorj átszótér 
Kézműves vásár 
Csupa-csoda vándor játszótér 
Láda vasút 
Royal Rangers ügyességi játékok és fakörhinta 
Ganz Rádióklub SE - Rókavadászat 
Arcfestés 
Malom játék - Bándy György négyszeres malom Európa-bajnok 
Rummikub verseny és társasjáték klub 

Alsópark-Világf a 
9 .00-21.00 Vidámpark (dodzsem, lánc körhinta, gyerek körhinta, légvár, gyerek kisvasút) 

Fizetős programok: vidámpark, motoros fánk, kertvasút, csillámtetoválás, henna testfestés, EDI
elektromos dicikli, elektromos kisautó 
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Belvárosi Napok 2019. vasárnapi programrendje: 

MUZA melletti füves terület 
Ebugatta piknik: 
9.00 - 10. 00 Jelentkezés a versenyekre - minden ingyenes, startszámot kérjük átvenni a megfelelő 
kategóriához. Egy kutya egy kategóriában szerepelhet, és egy gazdi egyszerre egy kutyát vezethet fel 
10.00 Megnyitó 
10.10- 12.30 Kutya szépségverseny az alábbi kategóriákban: 
kis testű, közepes testű, nagytestű, senior 7+, „a legtermészetesebb keverék eb" 
13.00 - 13.45 PettBull.Com behívó-evő SzuperKutyák versenye több fordulóban - nevezés a 
helyszínen a PettBull sátornál! 
13.45 - közös fotózás 
14. 00 - 15. 00 Gödöllői Kutyasport Központ bemutatója - Halász Árpád vezetésével 

Nagyszínpad 
17.30-18.30 Kasza Tibor koncert 
19.30-21.00 Geszti Best ofkoncert 
21. 00 Tűzijáték 

Magyar Teátrum Színházi Sátor 
10.00-11.00 Vándormuzsikus: Szekérmesék című gyerekelőadás 
11.00-12.30 Club Színház Impro előadása 
14.00-15.00 Koncz Gábor: Gyorsvonat 
16.00-17.30 Telefondoktor című vígjáték - Göttinger Pállal 
18.30-19.30 Sax-0-Funk koncert 

Novo Stage 
18. 00-19. 00 Deep White Shadow (D WS) koncert 
20.00-21.00 Miless koncert 

Rendezvény- és kiállítóterem (MUZA) 
12.00-16.00 Rummikub verseny - jelentkezni 2018. szeptember 7. 10.00 óráig a 
turi. sandor@ezustgeneracio.hu címen lehet 

Művészetek Háza előtti parkoló 
11.00-19.00 Véradás 

Folk udvar 
14. 3 0-19. 00 Kézműves foglalkozás és népi játékok (szöszmötölő, göncölő, folk song, nagyapáink 
játékai) 

Alsópark - egész napos programok 
Kézműves vásár 
Tekergő tér - asztali ügyességi játékok 
Csupa-csoda vándor játszótér 
Láda vasút 
Royal Rangers ügyességi játékok és fakörhinta 
Ganz Rádióklub SE - Rókavadászat 
Arcfestés 
Malomjáték- Bándy György négyszeres malom Európa-bajnok 
Rummikub verseny és társasjáték klub 
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Alsópark-Világf a 
9.00-21.00 Vidámpark (dodzsem, lánc körhinta, gyerek körhinta, légvár, gyerek kisvasút) 

Fizetős programok: vidámpark, motoros fánk, kertvasút, csillámtetoválás, henna testfestés, EDI
elektromos dicikli, elektromos kisautó 

A.3.5.5. Gödöllői Adventi Napok és Vásár 

Célközönség Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály és Családok 

Tervezett létszám 500 fő/ rendezvény 

Tervezett létszám 800 fő / rendezvény 

• December - 23. Tíz napon át várta a város lakóit az Adventi Vásár Gödöllő Főterén. 
gödöllői és kistérségi iskolák karácsonyi műsorai, kézműves vásár, karácsonyi finomságok és 
betlehemi lángátadó 

Megvalósult programok: 

December 14. 
Civil Karácsony 
15.00 Közös éneklés és megnyitó 
15.15-16.00 "Mondjon egy igaz történetet" -versek, történetek mesélése 
16.00-17.00 A Megújult Nemzedékért Alapítvány- bábműsor és élő gospel muzsika 

• December 15. 
16.00 Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola diákjainak műsora 
16.30 Gödöllői Damjanich János Általános Iskola diákjainak műsora 

• December 15-16. 
MESÉLŐ KARÁCSONYI KÖNYVESHÁZ 
16.00-18.00 Családi fotózás Mester Évával 

• December 16. 
16. 00 A Betlehemi Béke láng átadása 

• December 17-21. 
MESÉLŐ KARÁCSONYI KÖNYVESHÁZ 
17.00 és 17.30 Karácsonyi történetek a meseházban meglepetéssel 

• December 21. 
16.00 Gödöllő Táncegyüttes karácsony váró műsora 
16.20 Club Színház színészeinek adventi produkciója 
16.40 5Live Acapella együttes koncertje 

• December 22. 
16.00 Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak műsora 
16.30 Gödöllői Waldorf Általános Iskola műsora 
17.00 Flame Flowers szóló tűzzsonglőr előadás 
18.00 UnderSchool koncert a Főtéri épületben 
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• December 22-23. 
MESÉLŐ KARÁCSONYI KÖNYVESHÁZ 
16.00-18.00 Családi fotózás Mester Évával 

• December 23. 
16.00 A Herbária Zrt és a Művészetek Háza Gödöllő rajzpályázatának díjátadása 
16.05 Kisharang Csengettyű Együttes műsora 
16.45 Music Szellection koncert 

A.3.6. Nyugdíjas programok 

-------------------__ - _______________ . ____ _ 

Az utóbbi évek kutatásai igazolták, hogy napjainkban az életkor kitolódásával, joggal beszélhetünk 
korosodási forradalomról, amelynek során a kiszolgáltatottság és a hanyatlás helyett fokozatosan a 
produktivitás és az időskorban rejlő előnyök kerülnek fókuszba. A magasabb életkor a bölcsességet 
és az időskor szépségeinek felfedezésébe vetett hitet reméli. A tanulásnak, művelődésnek, kultúrának 
minden életszakaszban megvannak a maguk feladataik, funkcióik, így az időskorban is 
meghatározóak lehetnek. 
Az időskori tanulás, művelődés hasonlóan fontos, mint fiatalabb korban, de ekkor már más célokkal, 
motivációval jelenik meg. Ebben az életszakaszban is fontos, hogy az idősek ne csak fizikailag, 
hanem szellemileg is aktívak maradjanak, és ezzel segítsék az időskori lelki problémák, az izoláció, a 
tétlenség háttérbe szorítását. Az idősek esetében elsősorban a non-formális és informális tanulásról, 
ismeretszerzésről beszélhetünk, amelynek különböző színterei vannak. Ezt segítették a Művészetek 
Házában több mint 25 éve működő Gödöllői Akadémia ismeretterjesztő bérletes előadásai. 
A szórakoztató művelődés alkalmával a művészeti élmények különböző szintű átélése (pl. színház, 
zenehallgatás) és elsajátítása éppúgy fontos, mint aktív részvevőként jelen lenni olyan szórakoztató 
délutánokon, amelyek kikapcsolódást nyújtanak a hétköznapjaikban. A Nyugdíjasok Juniálisa, 
Nyugdíjasok Napja és a Szilveszteri Mulatság biztosította ezeket a szórakozási lehetőségeket az 
utóbbi időkben megnövekedett létszám jelenlétében. A Művészetek Háza kiemelten fontos tarja az 
időskorúak jelenlétét az intézményben, nemcsak nyugdíjas rendezvényeken, hanem egyéb más 
rendezvényeken is, ezzel támogatva a boldog időskor megélését. 

Célközönség 

Tervezett létszám 

Felnőtt korosztály és Nyugdíjas korosztály 

20 fő / bérlet 
25 fő / Gödöllői Akadémia rendezvény 
5 0 fő / kirándulás 
15 0 fő / nagyrendezvény 

2018. évi megvalósult programok: 

1. fél év (tavaszi fél év - 6 előadás) 

Gödöllői Akadémia 
• Február 9. A tékozló fiú spirituális utazása -Tury Kati Narcissa előadása 
• Február 23. Barangolások Székelyföldön: Háromszék, Erdővidék, Homoródok mentén -

Danis János előadása 
Március 23. A Lázár Fivérek és a Lovassport c. előadás - Lázár Vilmos elődása 

• Április 6. Népszokások- Dr. Pappné Pintér Csilla előadása 
Április 20. Kortárs művészetről galériás és művész szemével - Sz. Jánosi Erzsébet 
képzőművész előadása 
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• Május 11. „A KÉZ a SZÍV és a FEJ" iskolája a Waldorf Pedagógia módszerek bemutatásán 
keresztül - Kecskés Judit előadása a 2018. évi tematikus programhoz kapcsolódva 

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása 
Május 26. (szombat) 8.00-20.00 

Nyugdíjasok Juniálisa 
Június 10. (vasárnap) 15.00 

Gödöllői Akadémia 
• Szeptember 21. 16.00 Divat, stílus elegancia-L. Péterfi Csaba előadása 
• Október 12. 16.00 Erzsébet Királyné élete és halála-Pálinkás Patrícia Zita történész előadása 
• Október 26. 16.00 A gombák világa- Székelyhidi Mária előadása 
• November 9. 16.00 A Bányavidéki Telekiek-Dr. Fábri Mihály előadása 
• November 23. 16.00 A piac, mint közösségi tér és az „információs szakemberek" - Fekete 

Zoltán előadása 
• December 7. 16.00 Idősek a szociális ellátásban - Dr. Tamás Márta előadása 

Nyugdíjasok Napja 
• Október 21. 14.00 (vasárnap) 

Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága 
• December 3 0. 15. 00 (vasárnap) 

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések 

A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a 
különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása. 

A.4.1. Nemzeti ünnepek 

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző 
megemlékezések szervezése és lebonyolítása. 

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok 

Tervezett létszám 500 fő/ rendezvény 

Megvalósult létszám 500 fő/ rendezvény 

• Március 15. Városi megemlékezés az 1848/49 - es forradalom és szabadságharc emlékére 
Fellépők: Cimbaliband, Club Színház, Piros hetes zenekar 

• Augusztus 20. Szent István napi városi ünnepség 
Fellépők: Gödöllői Fiatal Művészetek Egyesülete 
Közreműködik: a Gödöllő Táncszínház 
Zeneszerzők: Fodor László, Géczi András, Gémesi Gergő, Grünvald László, Györe Zoltán, Lencsés 
Balázs, Neumann Balázs, Szitha Miklós, Tömpe Gábor 



25 

• Október 23. Városi megemlékezés az 1956 - os forradalom és szabadságharc emlékére 
Fellépők: Club Színház 

A.4.2. Megemlékezések 

Célközönség 

Tervezett létszám 
Megvalósult létszám 

Felnőtt korosztály, Családok 

100 fő / rendezvény 
100 fő / rendezvény 

• Március Fáklyás felvonulás 
Fellépők: Club Színház, V olter Domonkos népi énekes 

• Április 7. Tavaszi hadjárat 
Fellépők: Club Színház, Volter Domonkos népdalénekes 

• Június 3. Trianoni megemlékezés 
Fellépők: Török Ignác Gimnázium tanulói 

• Október 30. Halottak napi megemlékezés 
Fellépők: Prém Katalin, Mészáros Beáta, Rehorovszky Gábor, Madarasi László 

B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység 

B.1.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok) 

A MUZA 2018-ban is arra törekedett, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több 
alkalommal tudja termeit piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat terembérleti 
konstrukcióval évente hozzávetőleg 10-15 alkalommal van lehetőségünk befogadni. A rendezvény 
befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne 
gyengíthesse a MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú 
rendezvényeket tudtunk ily módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában. 

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok 

Tervezett létszámok 50 fő/ kisrendezvény (Rendezvény- és kiállíótermi előadások) 
350 fő/ nagyrendezvény (Színháztermi előadások) 

Megvalósult létszámok 50 fő/ kisrendezvény (Rendezvény- és kiállíótermi előadások) 
350 fő/ nagyrendezvény (Színháztermi előadások) 

• Január 23. Gyógynövényekkel az egészségünkért - Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása 

• Február 25. Holdviola koncert, vendégfellépő Talamba 

• Március 22. Chazz Palminteri: A hűtlenség ára (Faithful) 

• Március 26. ZORÁN nagykoncert 

• Április 14. Magdaléna Rúzsa koncert 

• Május 02. Boban Markovié Orkestar koncert 

Május 11. VIRSKY - A világhírű Ukrán Állami Népi Együttes táncelőadása 
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• Május Dés László - Geszti Péter - Grecsó Krisztián: A PÁL UTCAI FIÚK 

Május 27. VIRSKY - A világhírű Ukrán Állami Népi Együttes táncelőadása 

• Június 03. Dudás Miklós: Bocsáss meg! Szeretlek!- Motivációs előadás 

Június 17. Harmónia Táncgála 

• Október 26. Fóti Népművészeti Szakközép, Szakiskola és Gimnázium - Jubileumi 25. 
évforduló 

• November 10. CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium- 2018. évi szalagavató 

• November 19. Habana Social Club koncert 

• December 05. Masha és a Medve: Karácsonyi kaland c. gyermekelőadás 

December 13. Dr. Szondy Máté - A boldogság nyomában 

Konferenciák és céges rendezvények 

Célközönség 

Tervezett létszám 

Megvalósult létszám 

Felnőtt korosztály 

80 fő/ kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi rendezvény) 
150-230 fő / nagyrendezvény (Konferenciatermi rendezvény) 

80 fő/ kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi rendezvény) 
150-230 fő / nagyrendezvény (Konferenciatermi rendezvény) 

• Február 08. Farsangi táncház (Szent János utcai óvoda) 

• Február 23. Agrosol konferencia 

• Február 24. Idegenvezetői Világnap 2018 (Királyi Váró megtekintése) 

• Február 28. Diákönkormányzatok Délutánja - Oktatási Hivatal szakmai délután 

• Március 10. Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítésének alapkőletételi ünnepsége (Gödöllő 
Királyi Váró) 

• Március 13. Nosztalgia Expressz - Végállomás (Gödöllő Királyi Váró) 

• Március 14. Ifjúsági képviselő testületi ülés 

Április 06-08. MAFUMASZ - Fúvóskarnagyi továbbképzés 

• Április 10. Provident Pénzügyi Zrt- Tavaszi vállalati tréning 

• Április 11-12. Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) konferencia 

• Május 03. Philip Morris Magyarország Kft. - Szakmai nap 

• Május 05-06., 12-13. Agykontroll tanfolyam 

• Május 25. Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. -Toborzó Nap 

• Június 02. Royal Canin - Dogwalk 

Június 04-05-06. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. - NESZ továbbképzés 

• Június 06-07. Procter & Gamble Hyginett Kft. többnapos vállalati rendezvénye 

Június 07. Érem- és díjátadó sportünnepség (Gödöllői Királyi Váró) 



~-------------------------- - ------------ ------------1 ----------~-~---.--~-~ -------------------------1 -- ~~-----~--- -- --------------

27 

• Június 12. Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége - szakmai rendezvény 

• Június 12. Rákos-patak revitalizáció -lakossági fórum 

Június 13. Élelmiszeripar szakmai rendezvény (Gödöllői Királyi Váró) 

Június 14. Kedrion Biopharma, vállalati tréning 

• Június 26. Agrosol konferencia 

Június 29-30. Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója, fogadás 

Szeptember 28. Agrosol 2000 Kft., vállalati tréning 

• Október 04. UnixAutó szeminárium 

• Október 09. Provident Pénzügyi Zrt.- Egész napos szakmai tréning 

• Október 16. Mandala Event Kft- gödöllői road show 

• November 08. ÉMSZ szakmai konferencia 

• December 04. GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-Energia Élő Labor 

• December 05. DMRV Zrt- Mikulás-napi ünnepség 

• December 08. BioMark Kft - Évzáró vállalati rendezvény 

• December 14. V olánBusz Zrt. - Évzáró vállalati díj átadó rendezvény 

• December 15. Országos Rendőrségi Állománygyűlés 

B.1.3. Befogadott képzések, tanfolyamok 

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, 
foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kapott 
helyet. 2018-ban célunk a foglalkozások tovább bővítésé volt. 

Célközönség 

Tervezett létszám 
Megvalósult létszám 

Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály, Nyugdíjas 
korosztály és Családok 

15-50 fő/ tanfolyam 
15-50 fő/ tanfolyam 

2018-ban megvalósult új külső szervezésű tanfolyamok: 

• Kiscsoportos nyelvoktatás (Converzum Tudomány Nyelviskola): angol nyelvtanfolyam 
felnőtt munkavállalók számára, minden hétköznap, 6 és 8 hónapos etapokban. 

• Senior pilates torna: gimnasztikai foglalkozások felnőtt korosztály számára, minden héten 
keddi alkalmakkal. 

• Jobb agyféltekés rajztanfolyam: kézműves foglalkozások diákok és felnőttek számára, 
kéthavonta hétvégi alkalmakkal. 

• Lakossági gimnasztika: térítésmentesen igénybe vehető gimnasztikai foglalkozások, minden 
héten szerdai alkalmakkal. 

• "EYCIIR" kreatív műhely rajz/festő-workshop: "Everything You Can Imagine Is Real". 
A vagy "Minden, amit elképzelsz, az valóságos". E mondás nem mástól, mint Pablo Picasso
tól származik. Mint az ebből az idézetből is látható, a foglalkozás több, mint egy szokványos 
rajzos-festő workshop. 
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• LCF kids club (gyerek angol): Az LCF Kids Club egy nemzetközi nyelviskola és módszer, 
ami 25 éves tapasztalattal rendelkezik a kisgyerekek nyelvoktatásában. A nyelvi 
foglalkozások percről percre kidolgozott tanterv szerint haladnak, minden pontosan tervezett, 
és mégis élvezetes, élményszerű, játékos, lendületes és vidám. Professzionális oktatási 
anyagaik, lelkes és képzett tanáraik segítségével az LCF Kids Clubs-os gyermekek az 
anyanyelvük elsajátításához hasonló, természetes módon találkoznak az idegen nyelvvel. 

• RoboLabor: A legmodernebb LEGO™ robotok (EV3) segítségével a szakkör tagjai 
készségeket sajátíthatnak el az informatika terültén. A robotok a grafikus „G" 
programnyelven programozhatók. A szakkör célja, hogy év végig felkészüljenek a tavaszi 
magyar- és nemzetiközi robotversenyekre. 

• Mesélő Jelek™ (babafoglalkozás): A tanfolyam hatékony kommunikációt tesz lehetővé a 
beszéd előtti időszakban baba és szülő között, mely könnyedén elsajátítható zenés, játékos 
fejlesztő programokkal. 

Az évben öt alkalommal megjelenő programfüzetünkben, valamint honlapunkon hirdetési 
felületeinket értékesítettük. Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, továbbá 
ajándéktárgyak árusítása. 

C. Pályázatok 

Főpályázóként elnyert pályázataink: 

C.1. TÁMOP 5.2.5/B-1011-2010-0030 

„GIKSZER- Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés" 

A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen 
teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. 

Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft 

C.2. TÁMOP 3.2.11/10-l!KMR/2010-0045 

A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára 

A projekt 2012. augusztus 31-ével zárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen 
teljesítettük. A projekt fenntartási időszaka 2018. január 31-én lezárult. 

Az elnyert támogatás összege: 47.401.670 Ft 

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások: 

C.3. TÁMOP-1.4.3-1 O/l-2F-2011-0005 

„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért" 

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 

A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt 
fenntartási időszaka zajlik. 

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 8.606.720 Ft 

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a 
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 
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• Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda: 
o Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, 

Jegymester) 
o Kultúrautalványok elfogadása (EDENRED Ticket Culture&Sport utalvány és kártya, 

Erzsébet-utalvány(szabadidő), Erzsébet Utalvány Plusz kártya) 
o SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H) 
o Bankkártyás fizetési lehetőség 

• 2018-ban kéthavonta jelent meg programfüzetünk 15.000 példányban, melyet Gödöllőn 
postaládákba terjesztettünk. A programfüzet csak a Művészetek Háza Gödöllő programjait 
tartalmazza. 

• Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein 
kihelyezett LCD televíziók segítetik programjaink népszerűsítését. 

• 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus rendszer 
kialakítását, a muzabooking-ot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015. tavaszán a szoftver 
megújult, mind régi és új funkciókkal, a Probook.hu címen lett elérhető. A városi programok 
nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer felhasználóbarát 
jellegének folyamatos fejlesztése. 

• A No Vo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez. 

• A No Vo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini 
könyvtár 2018-ban is fontos szerepet töltött be a kávézó életében. 

E. Kapcsolatok 

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a 
kulturális élet különböző szereplőivel. Idén is kiemelt szerep jutott a társintézményekkel való 
kapcsolattartásra, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen 
megszervezni és lebonyolítani. 

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, a Magyar Színházi Társaságnak és 
vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás 
segítését, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Az idén megvalósult szakmai 
fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása mellet szándékunk 
továbbá az eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése és támogatása. 

2018. évben a fent felsorolt, vállalt feladatokat sikeresen 1A.1.1.1v0.l.L\..lLL-U..1.~. 

Gödöllő, 2019. április 28. 

ügyvezető 
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1. sz. melléklet 

A KFT. MŰKÖDÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE 

Gödöllő Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján helyi 
közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E feladatát az általa alapított 
közhasznú társaság útján látja el. 

A feladat ellátásának alapvető szabályait - a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a 
végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban a - közművelődésről szóló 14/2000. (V .1.) 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: MUZA) 2018. évi 
tevékenységét a fenti törvényben és rendeletben előírtak szerint végezte. A MUZA a város 
közművelődési alapfeladatokat ellátó, kulturális szolgáltató szervezete. 

A 2018. évi Közművelődési megállapodásban rögzített elvek és feladatok, a városi Közművelődési 
koncepcióval és az önkormányzat Közművelődési rendeletében foglaltakkal összhangban valósultak 
meg. 

A közművelődési alaptevékenység teljesítése érdekében az önkormányzat biztosította az általa 
megrendelt közművelődési programok programbevétellel nem fedezett közvetlen költségét, valamint 
nagymértékben hozzájárult a „nyitott ház" funkció zavartalan működéséhez. 

Jelenleg a közművelődési szakemberek létszáma, személyi összetétele és a programfelelősi rendszer 
biztosítja a közművelődési alaptevékenység magas színvonalon történő ellátását. 

A hatékony és átlátható gazdálkodás feletti kontrollt a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló és a belső 
ellenőr biztosította. 

A gazdálkodási tevékenységnek az eszközök és források alakulására gyakorolt hatását, az 
Egyszerűsített mérleg, a gazdálkodás eredményét az összköltség eljárással készített 
Eredménykimutatás mutatja be. 

Önkormányzattól kapott támogatás 

Az Üzleti tervben - ezzel egyezően a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési 
megállapodásban 2018. évre 154.308 eFt (bruttó 171.228 eFt) összegű pénzügyi támogatás került 
meghatározásra a MUZA közhasznú tevékenység ellátására. 

A MUZA 2018. üzleti évében elért összes bevétele: 

Bevételeink nettó összegének megoszlása: 

Közhasznú tevékenység bevétele: 
Vállalkozási tevékenység bevétele: 

Közhasznú bevételek 

382.786 eFt 

374.071 eFt 
8.715 eFt 

Az összes közhasznú tevékenység bevételének összege: 374.071 eFt. Az összes közhasznú 
tevékenység bevételét az önkormányzati megrendelésen kívül, közhasznú tevékenységből származó 
bevételek, cél szerinti tevékenységből származó bevételek, valamint egyéb bevételek /támogatások, 
banki kamat, stb./ adják. 

Vállalkozási bevételek 
A vállalkozási bevétel összege: 8.715 eFt, mely reklámszolgáltatásból, ingóság bérbeadásából, 
ajándéktárgyak értékesítéséből, valamint egyéb bevételekből (banki kamat, stb.) áll. 



Költségek és ráfordítások: 

A 2018. üzleti év költség/ráfordítás megoszlása: 
Anyagjellegű ráfordítás (5): 
Anyagjellegű ráfordítás (8): 
Személyi jellegű ráfordítás: 
Értékcsökkenési leírás: 
Egyéb ráfordítás: 
Pénzügyi műveletek ráfordítása: 
Társasági adó: 
SZUM: 

228.251 eFt 
22.112 eFt 

104.445 eFt 
18.169 eFt 
4.627 eFt 

8 eFt 
41 eFt 

377.653 eFt 

Összességében a MUZA a 2018. évi gazdálkodási évet 5.133 eFt összevont eredménnyel zárta. A 
megjelölt eredmény összetevői: 

a közhasznú tevékenységnél jelentkező 
a vállalkozási tevékenységnél jelentkező 

Pályázatok 

4.806 eFt nyereség 
327 eFt nyereség 

Programjai megvalósításához a MUZA igyekszik a pályázati lehetőségeket felkutatni és kihasználni. 
A pályázatokat a Szakmai beszámolóban részletezzük. 

A gazdálkodás értékelése 

A Kft. a 2018. üzleti évben a hatékony és felelős gazdálkodásnak köszönhetően közhasznú 
tevékenységéből 3.817 eft nyereséget, ingatlan bérbeadásból 989 eft nyereséget, vállalkozói 
tevékenységéből 327 eft nyereséget realizált. A társaság 2018-as üzleti évben összevont adózás utáni 
eredményét 5 .13 3 eft nyereséggel zárta. 

Gödöllő, 2019. április 28. 
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Kovács Balázs 
ügyvezető igazgató 



MOvészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 

!.EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTEL 2018. ÉV 

Adatok ezer Ft-ban 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 

1. Közhasznú célú mOködésre kapott támogatás 

2. Pályázati úton elnyert támogatás+ TAO 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 

4. Egyéb bevétel 

B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele 

1. Bérleti díjak (2011. évi CLXXV tv. 2.§ 11. pont 

figyelembe vételével) 

2. Egyéb váll. tev. bevétel 

C. Vegyes, Egyéb bevételek 

1. Egyéb bevételek 

2. Pénzügyi mOveletek bevétele 

Összes bevétel 

Összes ráfordítás: 

2018. ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 

2018. ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 

2018. ÉVI EREDMÉNY 

2018 

terv 

348 041 

167 631 

85152 

95 258 

0 

21456 

13 634 

7 822 

2018 

terv 

110 

100 

10 

369 607 

369 607 

2018 

tény %-os Eltérés 

350 899 101% 

154 266 92% 

87 259 102% 

109 251 115% 

122 #ZÉRÓOSZTÓ! 

30 838 144% 

22 229 163% 

8 609 110% 

2018 

tény 
Közhasznú, célszerinti Ingatlan Vállalkozási 

%-os Eltérés 
tevékenység bérbeadás tevékenység 

1049 737 206 106 954% 

1041 728 206 106 1041% 

8 8 0 0 84% 

382 786 104% 

377 653 102% 

327 

4 806 

5133 



MGvészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉV 

Adatok ezer Ft-ban 
2018 2018 2018 2018 2018 

Közhasznú tev. 
Ingatlan bérbeadás 

Vállalkozási tev. tény 
Eltérés% terv 

ténv ktg-i ténv ktg-i összesen 

Sl. Anyagköltségek 

Összesen 47 076 3643S 2 319 901 39 6SS 84,24% 

S2. lgénybevett szolgá !tatások 

Összesen 1S3 OS3 173 237 4636 2 767 180 640 118,02% 

S3. Egyéb szolgá Itatás 

Összesen 9477 7 662 211 82 79S6 83,9S% 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 209 606 217 334 7167 3 749 228 250 108,89% 

S4. Bérköltség 

Összesen 78478 70869 10 612 1019 82 soo lOS,12% 

SS. Személyi jellega egyéb kifizetések 

Összesen S411 4 921 S57 53 5 531 102,21% 

56. Bérjárulékok 

Összesen 16 289 14104 2124 187 16415 100,77% 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 100178 89894 13 292 1259 104 445 104,26% 

57. Értékcsökkenési leírás 

Összesen 16333 17051 805 313 18169 111,24% 

5. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN 326117 324 279 21264 5 321 350 865 107,59% 

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei 

Összesen 39 790 19114 2 998 22112 55,57% 

86. Egyéb ráfordítások 

Összesen 3 500 4418 151 59 4627 132,21% 

87. Pénzügyi ráfordítások 

Összesen 0 0 8 0,00% 

89. Nyereséget terhelő adók: 

Összesen 200 0 31 10 41 20,50% 

8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN 43490 23540 182 3 067 26789 61,60% 

5-ös és 8-as számlaosztály összesen 369 607 347 819 21446 8388 377 653 102,18% 



Statisztikai számjel 

Cégjegyzék száma 

a vállalkozás megnevezése 

2100 Gödöllő, Szabadság út 6. a vállalkozás címe, telefonszáma 

1 

Keltezés: Budapest, 2019. április 28. 



19-9001-572-13 

13-09-126521 

11 
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök) 

adatok E Ft-ban 

Tétel A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 
szám módosításai 

2017.12.31 2018.12.31 
a b e d e 

1 A Befektetett eszközök 37 964 - 46 726 

2 1. Immateriális javak 105 - 43 

9 Immateriális javak értékhelyesbítése - - -

10 II. Tárgyi eszközök 37 859 - 46 683 

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - -
18 Ill. Befektetett pénzeszközök - - -
25 Befekt.püi.eszk.értékehelyesbítése - - -

8 B Forgóeszközök 133 114 - 127 304 

9 1. Készletek 53 - 43 

10 II. Követelések 14 773 - 22 762 

11 Ill. Értékpapirok - - -
12 IV. Pénzeszközök 118 288 - 104 499 

13 e Aktiv időbeli elhatárolás 6 956 - 1 403 

ZESEN 178 034 

Keltezés: 2019. április 28. 
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Stat.sz. 21182219-9001-572-13 

Cégbir.sz. 13-09-126521 

1 
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források) 

adatok E Ft-ban 

Tétel A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 
szám módosításai 

2017.12.31 2018.12.31 
a b e d e 

53 D Saját tőke 115 397 - 120 530 

54 1. Jegyzett tőke 11 OOO - 11 OOO 

55 
Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés - - -névértéke 

56 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - - -

57 Ill. Tőketartalék 18 786 - 18 786 

58 IV. Eredménytartalék 75 849 - 85 611 

59 V. Lekötött tartalék - - -

60 VI. Értékelési tartalék - - -
61 VII. Adózott eredmény 9 762 - 5 133 

62 E Céltartalékok - - -
66 F Kötelezettségek 43 523 - 39495 

67 1. Hátrasorolt kötelezettségek - - -
71 II. Hosszúlejáratú kötelezettség - - -
80 Ill. Rövidlejáratú kötelezettség 43 523 - 39 495 

90 G Passziv időbeli elhatárolás 19114 - 15408 

94 FORRÁSOK ÖSSZESEN 178 034 

Keltezés: 2019. április 28. 
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Stat.sz. 21182219-9001-572-13 

Cégbir.sz. 13-09-126521 

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2018.12.31 

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség 
eljárásssal) 

Tétel 
A tétel megnevezése 

Előző év 
szám 

2017.12.31 
a e 

1. Értékesítés nettó árbevétele 184 408 

II. Aktivált saját teljesítmények 

Ill. Egyéb bevételek 261 306 

Ili.sorból: visszaírt értékvesztés 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 313 569 

v. Személyi jellegű ráfordítások 99 215 

VI. Értékcsökkenési leírás 15 306 

VII. Egyéb ráfordítások 7 786 

Vll.sorból: értékvesztés 

A Üzemi tevékenység eredménye 9 838 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 13 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 

B Pénzügyi műveletek eredménye 5 

e Adózás előtti eredmény 9 843 

X. Adófizetési kötelezettség 81 

D Adózott eredmény 9 762 

Keltezés: 2019. április 28. 

Előző év(ek) 
módosításai 

d 

1 

adatok E Ft-ban 

Tárgyév 

2018.12.31 
e 

140 089 

242 689 

250 363 

104 445 

18 169 

4 627 

5174 

8 

8 

5174 

41 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

A 
MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kft. 

2018 . évi Beszámolójához 

L A számviteli politika fó'bb vonásai 

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer 
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább 
megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. 

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 
biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 

1. A beszámolási (orma: 
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját. 

· Egyszerfls(tett éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. 

A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. 

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. 

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges. 

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

· A mérleg fordulónapja: 2018. december 31. 

A mérlegkészftés időpontja: 2019. április 15. 

3. A beszámoló készítése. aláírása: 
A beszámoló nyelve: Magyar 

Aláíró: Ügyvezető igazgató 

4. A könvvvezetés módja és a könvvvezetéssel kapcsolatos időpontok: 
A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági 
műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások 
a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra. 

5. A beszámoló közzététele: 
A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti. 

6. A számviteli alapelvek érvényesítése: 
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve,· az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli 
elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; 
a költség-haszon összevetésének elve. 

7. Összehasonlíthatóság biztosítása 
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

8. Könvvvizsgálati kötelezettség 
A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. 
A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel. 

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások 

1. Az eszközök értékelése: 
a) A bekerülési érték: 

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenülfelmerülő kiadások; 

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; 

saját előállításkor a közvetlen költségek; 

térítés nélküli átvételkor a piaci érték; 

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; 

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. 

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei: 

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; 

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; 

a Társaság a kisértékű (100. OOO Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. 

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: 
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· akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-jordulónaponfennállóan) és jelentősen 
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 
piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; 

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszafrása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. 

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: 

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesenfizetettforintösszegben kell állományba venni; 

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; 

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középá1folyama alapján történik; 
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és 
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak 

2. Piaci értékelés 

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. 

3. Valós értékelésen történő értékelés 
A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra. 

III. A beszámoló egves soraihoz tartozó in[ormációk 

1. Saját részvények. saját üzletrészek bemutatása: 
A Társaság nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel. 

2. Információk a kötelezettségekről 
A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne. 

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek. költségek és ráfordítások 

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az 
1. számú mellékletben vannak részletezve. 

4. A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása 
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül: 
A beszámoló egészére vonatozóan a mérlegfőösszeg alapján: 

- A mérlegben jelent6snek min6sül6 tételek: 

- Az eredménykimutatásban jelent6snek min6sül6 tételek: 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 
Anyagköltségek 
Igénybe vett szolgáltatások 
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
Bérköltség 

IV. Tájékoztató adatok 

20% 

1. A tárgyévi munkavállalói létszám. bér. személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása 

Az statisztikai állományi létszám: 21 fő 

35 087 eFt 

140 089 eFt 
39 655 eFt 

180 640 eFt 
21 924 eFt 
82 500 eFt 

2. A vezető tisztségviselők. igazgatóság. felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban te/vett járandóság. nekik 
folyósított előlegek 

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

- A Társaságnál igazgatóság nem működik. 

Az igazgatóságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

Az igazgatóság nevében vállalt garancia nincs. 

- Afelügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett járandósága a bérköltségekből az megbízási dfj, mert a felügyelő bizottság a 

feladatát megbízási jogviszonyban látja el. 

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

3. A Kapcsolt felekkel bonvolított ügyletek 
A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci 

feltételek között valósult meg. 
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4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók 
A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt. -ben nevesített követelése és kötelezettsége. 

5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel 

2019. április 28. 

Képviseletre jogosult 

Mellékletek: 
1. Kivételes előfordulású eredmény tételek (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 

2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 



1. A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen tevékenységek fő célcsoportjai és 
eredményei. 

Cél szerinti közhasznú tevékenységek: 

A Mötv. 13. §-a a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok körében jelöli meg a sport- ifjúsági ügyekről való gondoskodást (15. pont), a 
kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását; filmszínház, előadó
művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatását. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata. 

Cél szerinti közhasznú tevékenységek 

Főtevékenység: 

9001 '08 Előadó-művészet. 

Egyéb tevékenység: 
9004'08 Művészeti létesítmény működtetése. 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, 
f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
g) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
6010 '0 8 Ráadóműsor-szo lgáltatás 
5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás 
9319'08 Egyéb sporttevékenység 
9102'08 Múzeumi tevékenység 
9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
5914'08 Filmvetítés 
5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztés 
9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
A közhasznú tevékenységek ellátása minden évben Gödöllő Város Önkormányzatával (2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.) megkötött Közművelődési Megállapodásban kerül rögzítésre. 



A Társaság a jelen pontban meghatározott tevékenysége által a következő közfeladatok ellátásához 
járul hozzá: 
a) kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § 

( 1) bekezdés 7. pont) 
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 4. § 1. pont) 
e) kulturális örökség megóvása, (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5 § ( 1) 

bek.) 

Vállalkozási tevékenységek (egyéb tevékenység) 
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
4 762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
4932'08 Taxis személyszállítás 
1812'08 Nyomás (kivéve: napilap) 
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás 
5630'08 Italszolgáltatás 
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5212'08 Iparcikkjellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység 
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

A 2011. évi CLXXV tv. 2.§ 11. pontja szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység: 6820'08 Saját 
tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A Társaság a megalakulása óta befogadó színházként működik. 
A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a jelen létesítő 
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

A közhasznú tevékenységek ellátása minden évben Gödöllő Város Önkormányzatával (2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) megkötött Közművelődési Megállapodásban kerül rögzítésre. 

A MUZA a térségben kiemelkedő szerepet tölt be a közösségi élet szervezéséb.en és a város illetve a 
környéki falvak lakói szívesen veszik igénybe a nyújtott szolgáltatásokat. 

A t' , k" h arsasag oz 'k asznu teve , , k'b , 1, , b 'l enysegene ar evete e es tamogatas 0 
, b , 1 . l'bb' k szarmazo evete ei az a a la 

összes tevékenység 2018.12.31 Ingatlan 201s.12.:n 
(eFt) Közhasznú, bérbeadás vállalkozási 

c;élszerinti ' tevékenység 
tevékenység 

Közhasznú bevétel: .. .. 

Jegybevétel raport alapján 960 960 960 960 

Tao-s bevétel igazolás alapján 366 366 

Királyi váró 571 571 

Egyéb közhasznú bevétel 276 276 

Közvetített - jegyrendszerek 6 554 6 554 

Közvetített - Közhasznú 155 155 

Rendezvényszervezés 2 516 2 516 

Jegyértékesítés jutalék 854 853 

Jegygyártás, utiköltség (9183+9184) - -

Nettó árbevétel: 109 251 109251 
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----- ----------------------------------------- - -:;----------------------------;-----.. ---

Önkormányzati támogatás 154 308 154 308 

Pályázati támogatás 2109 2 109 

Egyéb támogatás 122 122 

Tao támogatás 85150 85150 

EMMI támogatás - -

Támogatás, közfoglalk bér - 90 - 90 

1% szja felajánlás 48 47 

Egyéb bevétel: 241648 241648 

Összes közvetlen közhasznú bevétel 350$99 3.50900 -

A társaság ingatlan hasznosításából, valamint vállalkozói tevékenységéből származó nettó árbevétele 30.838 
eFt volt, melynek a részletezése az alábbi: 

!) ____ .., . „ , 
2018.12.31 . .. „1'6110 1') ~1 . -

(eFt) Közhasznú, bérbeadás vállalkotási 
célszerinti tevékenység 

Vállalkozási bevétel: tevékenység 

Ruhatár bevétel - - -

Színházterem, konf. ter, bérleti díj 7 249 7 249 -

Terembérlet 10 804 10 804 -
Büfé bérleti díj bevétel: 1800 1800 -

Tartós bérlemény bevétele: 1362 1362 -

GIM-héz bérleti bevétel 278 278 

Királyi váró bérleti díj 137 137 -

Királyi váró bérleti díj (kávézó) 600 600 -

Közvetített szolgáltatás - vállakozási: 3 482 - 3482 

Hírdetés, jutalék: 1250 - 1250 

Vásározók faház bérbeadása: 3 358 - 3 358 

Bérfuvarozás, bérbeadás: 75 - 75 

Kiadvány értékeasítés: 443 - 443 
. .. . · · .. . · .· . ' 

.. · . .·. 

Vállafkotási pevetel: .· .· ' ·. 30838 
' 

22229 8609 

A társaság az egyéb és pénzügyi bevételeit megosztotta a nettó árbevétel és a társaság vállalkozói árbevétel 
arán ában az alábbiak szerint: 

Értékesített immat.javak, tárgyi eszk. 26 

Káreseménnyel kapcs kapott bev 

Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések 

Kerekítési különbözet 260 

Egyéb bevételek 755 

Pénzügyi műveletek bevétele 8 

1049 

3 

20:1.a.12.a1 
Közhasznú, 
tél szerinti 

t~yékeoység 

187 

541 

8 

736 

26 

53 21 

154 59 

206 106 



A felmerült költségeket szintén megosztotta a társaság, a közhasznú és vállalkozói tevékenység között a 
társaság számviteli politikája alapján: 

összes tevékenység 2018.12.31 Ingatlan 2018.12.31 
(eFt) Közhasznú, bérbeadás vállalkozási 

célszerinti tevékenység 

Költségek: tevékenység 

Anyagköltség: 39 655 36 435 2 319 901 

Igénybe vett szolgáltatások költségei : 180 640 173 237 4 636 2 767 

Egyéb szolgáltatások költségei : 7 956 7 662 211 82 

Bérköltség : 82 500 70 869 10 612 1019 

Személyi jellegű egyéb kifizetések : 5 531 4921 557 53 

Bérjárulékok : 16 415 14104 2124 187 

Értékcsökkenési leírás : 18169 17 051 805 313 

350865 324 219 21264 5321 

Az egyéb ráfordítások és továbbszámlázott költségek az alábbiak szerint alakultak: 

Továbbszámlázott költségek és egyéb Összes tevékenység 2018.12.31 Ingatlan 2018.12.:U 
ráfordítások (eft) Közhasznú, bérbeadás vállalkozási 

célszerinti tevékenység 
tevékenység 

Anyagjellegű ráfordítások : 22112 19114 - 2 998 

Egyéb ráfordítások : 1568 1487 59 23 

Adomány 1485 1485 -

Önkorm.elszám. adók 1574 1446 92 36 

Pénzügyi műveletek ráfordításai : 8 8 - -
' 

Egyéb ráfordítások összesen: 26748 23540 151 3057 

Tehát a társaság eredménye a fentiek tükrében az alábbi lett a társasági adó levonása után: 

382 786 351636 22435 8715 

317653 347819 21445 8388 

Eredmény 5.133 3817 989 327 

A Non-profit Kft éves eredménye 5.133 eFt társasági adóval csökkentve, mely adózás előtt 3.817 eFt 
közhasznú tevékenységből származik, ugyanakkor az ingatlan bérbeadásból adózás előtt 1.020 eFt 
nyereséget realizált, valamint az egyéb vállalkozói tevékenységekből 337 e Ft pozitív eredményt szerzett. Az 
adózás előtt eredmény 5 .174 eFt, valamint a társasági adó összege 41 eFt lett. 
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2. Közhasznú mérleg és eredménykimutatás a 224/2000. (Xll.19) kormányrendelet alapján és 
egyéb kiegészítő magyarázatok 

Ezer forintban 

sorszám A tétel megnevezése 2017.12.31 2018.12.31. 

a b e e 
1 

·. 

• -- -· (2.4. $orok) 379$4 46 726 IA~ - ..... ,„ ~ ~ --
. 

2 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 105 43 

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 37 859 46 683 

4 Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

5 B. Fomóeszközök t1. 10. sorok\ 133114 127 304 
6 1. KÉSZLETEK 53 43 
7 II. KÖVETELÉSEK 14 773 22 762 

8 Ill. ÉRTÉKPAPÍROK 

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 118 288 104 499 

10 C. Aktív időbeli elhatárolások 6 956 1 403 
11 ESZKÖZÖK lAKtÍYÁK\ ·- ~1.+ 6. + 11, sor) .. · . 

178034 175 43~ 
12.· · 0. Saiát t5ka 114. „ ... :. '"" - -'-'·' 115400 120 530 
13 1. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 11 OOO 11 OOO 
14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 94 635 104 397 
15 Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

17 rv. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 7 862 4.805 
18 1\11. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 1 916 328 
19 E. Céltartalékok 0 0 

20 · .. · ... ·.······ 
-.' - -,- __ :_ .· .. . . .· .. ·, . · . .. 

43523 3~ 4\1t r:.· J<atetez$ttséae1n21."' 23;sot<>k:L .. . . . ·· .. .· . 

21 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

23 Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 43 523 39 495 
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 19114 15 408 
25 ........... · F'ÓRRÁSÓK tPÁ$SzfVÁK> ősszesENl13!+2o .... 21 :„24.>~for)·.... . •..... .... · .. 

·· 1.1aJ>34 
·.· .. . ... · ..... 

..f17lti/IZ. A:-S-Jl--d ..• ·.· .. '· .... .. . :,< .·.-·~-·~- ~---

A tétel megnevezése 2017 2018 

Előző év ( eFt) 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás 186 539 154 388 
a) alapítótól (9671 +9672) 154 308 154 308 
b) központi költségvetésből (9637, 96342) 19 471 - 42 
c) helyi önkormányzattól 
d) egyéb támogatás (967 4) 12 760 122 

Pályázati úton elnyert támogatás (9673,9675) 71607 87 259 
Közhasznú tevékenységből származó bevétel (91 kiv 9136) 153 298 109 251 
Tagdíjból származó bevétel 
Egyéb bevétel (92, 96, 97) 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 422 737 369 234 

6. Anyagjellegű ráfordítások 308 183 243 614 

7. Személyi jellegű ráfordítások 94 086 103 187 

8. Értékcsökkenési leírás 13 215 17 856 

9. Egyéb ráfordítások 5 588 4 569 
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10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 8 

állalkozási tevékenység ráfordításai 1314 8 37 

6. Anyagjellegű ráfordítások 5 386 6 749 

7. Személyi jellegű ráfordítások 5 129 1 259 

8. Értékcsökkenési leírás 434 313 

9. Egyéb ráfordítások 2 198 59 

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

435 

1 

1 
7 

A társaság a tevékenységet a gazdasági évben 5.133 e Ft pozitív eredménnyel zárta. 

3. A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása 

Költségvetési támogatás felhasználása 
Társaságunk az elmúlt években több támogatást nyert pályázat útján. 

Az elnyert támogatásból a felhasznált összegeket folyamatosan elszámoljuk, és utófinanszírozással 
kerül bevételként elszámolásra az alábbiak szerint: 

1. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 „GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerződés" 
(4203A) 
Elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft. A pályázat elszámolásra megtörtént. 
2018-ben felhasznált összeg: 406.070Ft. 

2. Érdekeltségnövelő pályázat 2017 (4301) 
Elnyert támogatás összege: 2.111.284 Ft. A pályázat elszámolása megtörtént 
2018-ban felhasznált összeg: 75.230 Ft 

3. Érdekeltségnövelő pályázat 2015 (4301-15) 
Elnyert támogatás összege: 1.679.000 Ft. A pályázat elszámolása megtörtént 
2018-ban felhasznált összeg: 459.625 Ft 

4. 1 %-os személyi jövedelemadóból támogatás (4000) 
Elnyert támogatás összege: 48.593 Ft 
2018-ban felhasznált összeg: 48.593 Ft. Az összeg felhasználásra került 2018-ban. 

5. Érdekeltségnövelő pályázat ( 4 3 02-18) 
Elnyert támogatás összege: 310.000 Ft. A pályázat elszámolása megtörtént 
2018-ban felhasznált összeg: 310.000 Ft 
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Kapott cél szerinti támogatás elszámolása 
Adatok Ft-ban 

Felhasználás 
, , , 

Mértéke Típusa jogcíme ... " , ' , lja QUllU6c>Jll.U 111'1;61•------- D '!;;UUUQ,;:U•UIQIQ.;» 

Gödöllő Város 
Közművelődési 

Dologi és 
Önkormányzata (Alapítótól 

megállapodás 
személyi jellegű 

kapott) 154.307.839 ráfordítások Működési költségek 
EMMI (érdekeltség növelő 

Támogatói okirat 
támogatás) 310.000 Beruházás Székek vásárlása 

Állami támogatás -
- 90.256 

Támogatási 
közfoglalkoztatási bér szerződés Bérköltség Működési költségek 

Támogatási 
85.150.066 szerződés, együttes 

Tao támogatás kérelem, felajánlás Dologi Működési költségek 

48.593 SZJA 1 % 
Rendezvények 

Magánszemélyek Dologi megvalósítása 

300.000 Támogatás 
Hagyományörző Családi 

Magyar Művészeti Akadémia Dologi Táncházak lebonyolítása 

EMMI - NKA Zeneművészet 
200.000 Támogatás 

Komolyzenei előadások 
Kollégiuma Dologi megvalósítása 

Magánszemélyek támogatása Támogatási igazolás Dologi Működési költségek 

122.400 

Az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesültek, a pénzügyi támogatás közhasznú célokra 
került felhasználásra összesen nettó 241.648 e Ft összegben. 

A társaság által végzett közművelődési feladat szakmai teljesítését a beszámoló első fejezete 
tartalmazza. 

Adott cél szerinti támogatás elszámolása 
Adatok Ft-ban 

Támogatott megnevezése Mértéke Megállapodás Típusa Támogatás célja 
Continuo Gödöllő Alapítvány 885.000 Adományozási szerződés Közhasznú működésre adott 

Dr Lumniczer Sándor Alapítvány 600.000 Támogatási szerződés Közhasznú működésre adott 

4. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók. 

A közhasznú státusz megőrzéséhez, illetőleg elnyeréséhez szükséges feltételeknek a MUZA megfelel. A 
társaság olyan tevékenységet folytat, mely bizonyos állami vagy önkormányzati feladattal azonos, azaz 
közfeladatot lát el. 

A Civiltv. 32. §-a a fentieken túl további három feltételt határoz meg a közhasznú státusz eléréséhez. 

Teljesítendő feltételek a következők: 
hozzá kell járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (ez gyakorlatilag 
közfeladatot ellátási kötelezettség másképpen megfogalmazva). Ez a feltétel akkor teljesül, ha a 
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szervezet szolgáltatásai a szervezet tagjain kívüli személyek számára is hozzáférhetőek (Civiltv. 32. 
§ (3) bekezdés) 

megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezni; azaz a) évi átlagos bevételnek meg kell haladnia az 
egymillió forintot vagy b) két év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív vagy e) a 
személyi jellegű ráfordítások - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - el kell 
érjék az összes ráfordítás egynegyedét [Civiltv. 32. § (4) pont]. 

- Végezetül, megfelelő társadalmi támogatottsággal kell rendelkezni, mely követelmény akkor 
teljesül, ha az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti a szervezet: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének (azaz az 1 %-os felajánlásoknak) a szervezetnek 
felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a Civiltv. 54. §-a szerinti bevétel nélkül számított összes 
bevétel kettő százalékát, vagy 
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 
e) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően. [Civiltv. 32. § (5) bekezdés] 

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók: 

!Alapadatok 2017 (eFt) 2018 (eFt) 

B. Éves összes bevétel 445.727 382 786 
ebből 

e. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 56 49 
alaoián átutalt összeg 
D. közszolgáltatási bevétel 186.539 154 388 
tE. normatív támogatás 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

0 0 
lnvúitott támogatás 
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 259.132 228.398 
tH. Összes ráfordítás (kiadás) 435.884 377.612 
II. ebből személyi jellegű ráfordítás 94.0186 103.187 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 424.249 369.234 
K Adózott eredmény 9.1762 5.133 
IL. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
~evékenységet végző személyek száma (főben, a közérdekű önkéntes 0 0 
fovékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 
~rőforrás-ellátottsá2 mutatói Mutató teljesítése 
tEctv. 32. § ( 4) a) [(B 1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen 
tEctv. 32. § (4) b) [Kl+K2>0] Igen Igen 
tEctv. 32. § ( 4) e) [(Il +I2-Al-A2)/(Hl +H2)>0,25] Nem Nem 
Társadalmi támo2atottság mutatói Mutató teljesítése 
tEctv. 32. § (5) a) f(Cl+C2)/(Gl+G2)>0,02] Nem Nem 
tEctv. 32. § (5) b) [(Jl + J2)/(Hl +H2)>0,5] Igen Igen 
tEctv. 32. ~ (5) e) í(Ll+L2)/2>10 fől Nem Nem 

A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel. 
A 2017 és 2018 év összbevételének az átlaga meghaladta az 1.000.000 Ft-ot. 
A 2017 és 2018 év adózott eredményének az átlaga meghaladta az 0 Ft-ot. 
A 2017 és 2018 év közhasznú tevékenység ráfordításai és összes ráfordítás hányadosa nagyobb 
mint 0,5. 
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5. Vezető tisztségviselők felsorolása és nyújtott juttatás, végkielégítés 

Vezető tisztségviselők felsorolása 2018-ban: 
Bizottsági tag - 3 fő 

- v t" t' zt , . l" 1 fi" eze o 1s segv1se o - 0 

Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás 
Felügyeleti tagoknak nyúitott juttatás 
Összesen 

2018-ban nyújtott végkielégítés: 
Szekeres Tamás 420 eft 
Esze Károlyné 560 eft 

2017 (eFt) 

13.304 
324 

13.628 

2018 (eFt) 

8.282 
360 

8.606 

6. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása: 

A Társaság a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek 
biztosítása érdekében, művelődési központot működtet. 
Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(„Mötv") 13. § értelmében a helyi közszolgáltatások körébe tartozóan a települési önkormányzat 
feladata, amelyről az önkormányzat gondoskodni köteles. Ebből tevékenyen részt vállalunk, így 
megemlíthetjük többek között az ifjúsági ügyekről való gondoskodást, a kulturális szolgáltatást, 
különösen a filmszínház, előadó-művészeti szervezeti működést, a kulturális örökség helyi 
védelmét; a helyi közművelődési tevékenységet. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi közművelődési tevékenység támogatása 
a települési önkormányzat kötelező feladata. 
Ezen tevékenység keretében társaságunk tevékenységével hozzájárul az egyén és a közösség 
közművelődési igényeinek kielégítéséhez. 

A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a létesítő 
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

7. Közhasznú tevékenységek bemutatása: 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Művészeti létesítmény működtetése 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1990. évi LXV törvény 8. §. 
közreművelődési feladatok ellátása. 
Közhasznú tevékenység célcsoportja: bárki azonos feltételekkel 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 49.543 fő 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. a 
Közművelődési megállapodás szerint programjaival nagymértékben hozzájárult a városi 
hagyományok ápolásához, a helyi értékek megőrzéséhez és közvetítéséhez. 

9 



----------------~-----------~-------- - -~-------- --------- ---

8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása: 

Felhasznált vagyonelem megnevezése: Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

jegyzett tőke 11.000 
eredménytartalék 85.611 
adózott eredmény 5.133 
Tárgyévben kapott közhasznú támogatások 241.648 Működési 

költségek, dologi 
kiadások, 
beruházások 

A társaság tagjain kívül bárki igénybe veheti a Művészetek Háza által nyújtott szolgáltatásokat, az 
bárki részére elérhető. 

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

A MUZA, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

A MUZA a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 

Gödöllő, 2019.04.28. 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosának ! 

Vélemény 

Elvégeztük a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft („a Társaság") 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített 

mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege [175.433] E Ft, az adózott/tárgyévi eredmény 

[5.133] E Ft (nyereség)-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint 

a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény"). 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok 

értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza. 

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az 

ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményünkhöz. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2018. évi közhasznúsági 

mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 

vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem(ünk) 

„Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a 

közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú 

bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet 

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valónk. 
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, 

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a 

véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét 

illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 

könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő 

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell 

véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, 

hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 
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• Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kit 
1038 Budapest, Márton út 32. 
MKVK: 001238 
Képviselő: Kovács Gézáné 
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A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
2019. május 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. 

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi 
beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő
testület számára. 

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi 
közhasznúsági jelentését, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a 
Képviselő-testület számára. 

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
javaslatot tett a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 
igazgatójának három havi bérének megfelelő jutalom odaítélésére a 2018-as üzleti 
évre vonatkozóan. A fentieket a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta, és 
elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára. 

Gödöllő, 2019. május 22. 

l 
Horváthné Rúzsa Mária 

FB elnök 




