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TÁJÉKOZTATÓ  
A MÁTRAKERESZTESI FAKANÁL 

MÚZEUM ÉS TÁJHÁZ 
2020. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat határozatlan időre külön szerződés keretében bízta meg a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház 
(3082 Mátrakeresztes, Tóthegyesi út 5.) üzemeltetésével, amely 2020. június 17-én nyitotta 
meg kapuit. 
  
Az alábbiakban a Múzeum és Tájház 2020. évi működéséről, szakmai tapasztalatairól szeretnék 
a tisztelt Képviselő-testületnek tájékoztatást nyújtani. 
 
A MÚZEUM 
 
A városvezetés hatmillió forintért, önerőből vásárolta meg és újította fel a régi, hagyományos 
parasztházat a faluban. A Mátrakeresztesi Hagyományőrzők összegyűjtötték az egykori 
tárgyaikat, majd berendezték a múzeumot, amely tudásukat és szorgalmukat kiválóan tükrözi. 
Így a múzeum szépen berendezett állapotban, a hagyományokat és értékeket bemutatva áll 
rendelkezésre a látogatók előtt. A ház egykori lakója, a gondnok hölgy mutatja be a 
vendégeknek a múzeumban fellelhető tárgyakat, eszközöket, a régmúltat idéző ruhákat, 
bútorokat. A ház mögötti fészerben a fakanálkészítéshez szükséges eszközök kaptak helyet, 
melyeken a mai napig készülnek fakanalak a látogatók nagy örömére.  
 
NYITVA TARTÁS 
 
A múzeum pénteken és szombaton tart nyitva 10:00-12:00 és 13:00-17:00 közötti 
időszakokban. Emellett természetesen lehetőség van telefonon egyéb, nyitva tartáson kívüli 
időpontot egyeztetni és látogatni a helyszínt.  
 
BELÉPŐJEGYEK 
 
A jegyértékesítés zökkenőmentes működéséhez, a nyitást megelőzően Társaságunk megalkotta 
a múzeumhoz tartozó pénzkezelési szabályzatot és kidolgozta a belépőjegyek értékesítésének 
módját.  
A belépőjegyek árai: 
Felnőtt belépőjegy 400 Ft/fő, gyermek-, diák-, nyugdíjas belépőjegy 300 Ft/fő. 
Ezen időszakban 40 db felnőtt és 196 db gyermekjegy került értékesítésre. 
 
MARKETING TEVÉKENYSÉG 
 
Tekintettel arra, hogy a múzeum kiváló programlehetőséget ad a Pásztóra, Mátrakeresztesre 
látogatóknak, fontosnak tartjuk a hely népszerűsítését. Ezért készült szórólap, útbaigazító tábla, 
amelynek kihelyezése folyamatban van. Saját Facebook oldalt hoztunk létre a múzeum 
bemutatására, valamint a környékbeli óvodáknak, iskoláknak tájékoztatót küldtünk e-mailben. 
Természetesen a Mátrakeresztesi Ifjúsági Táborban megforduló vendégek is tájékoztatást 
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kapnak minden alkalommal a múzeumról, valamint a tábor honlapjára is kihelyeztük 
programlehetőségként. 
 
Céljaink között szerepel a szolgáltatások bővítése. Különböző lehetőségeket vettünk 
figyelembe, például szuvenír árusítása, a ház melletti füves területen népi játékok kihelyezése, 
stb. 
 
KARBANTARTÁSI FELADATOK, FELÚJÍTÁSRA VÁRÓ TÉTELEK 
 
Az épület és a hozzá tartozó terület gondozását, a szükséges karbantartási munkákat 
Társaságunk alkalmazottai látják el.  
A házban nincs kialakítva fűtési lehetőség, ezért elektromos fűtési rendszer kiépítése van 
folyamatban azért, hogy a minimum 15 fokos hőmérsékletet biztosítani tudjuk az esetleges 
elfagyások elkerülése, a kiállított tárgyak állagmegóvása és a látogatók kényelme érdekében.  
Sajnos a tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van, így hamarosan felújításra fog szorulni. 
 
SZEMÉLYZET 
 
A gondnoki feladatokat egy fő látja el megbízási jogviszonyban. Munkakörébe a múzeum 
nyitása, zárása, a vendégek fogadása, tájékoztatása, tárlatvezetés, az épületen belüli szükséges 
napi takarítás elvégzése, az udvar tisztán tartása tartozik. Az ellenőrzést, a felügyeletet és az 
adminisztrációt a Társaság munkatársa végzi el. 
 
PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 29/2020. (VI.17.) számú határozata szerint az 
üzemeltető az üzemeltetést a Tájház bevételeiből végzi, az üzemeltetési költségekkel és a 
bevételekkel összegezve szeptember 30-ig elszámol. A tulajdonos a feladat ellátására éves 
költségvetésében kiegészítő támogatást biztosít az üzemeltető részére, amely fedezi a Tájház 
üzemletetési veszteségét, a pénzügyi teljesítés évente november 30. 
A pénzügyi tájékoztatót a következő táblázat mutatja forintban, nettó összegben. 
 

Megnevezés 2020.06.17-2020.09.30 

Értékesítés nettó árbevétele 58 898 
Piaci alapú árbevétel 58 898 

Aktivált saját teljesítmények értéke   
Egyéb bevételek  

Munkaügyi támogatás  
Anyagjellegű ráfordítások 20 800 

Irodaszerek, nyomtatványok 3 700 
Tisztítószerek, vegyszerek 4 984 
Egyéb vásárolt anyagok költségei 11 770 
Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei  
Áramdíj 346 
Víz-, szennyvízdíj  
Szállítás költségei  
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Épületek, építmények karbantartása, javítása  
Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása  
Egyéb karbantartási költségek  
Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei  
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak  
Biztosítási díj, baleseti adó  
Átterhelt anyagjellegű ráfordítások  

Személyi jellegű ráfordítások 401 477 
Munkabér  
EF munkabér  
Megbízási díj 241 069 
Szociális hozzájárulási adó 10 656 
Szakképzési hozzájárulás 913 
EF járulék  
Átterhelt személyi jellegű ráfordítások 148 839 

Értékcsökkenési leírás  
Egyéb ráfordítások  
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -363 379 
Pénzügyi műveletek bevételei   
Pénzügyi műveletek ráfordításai   
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -363 379 
Adófizetési kötelezettség    
ADÓZOTT EREDMÉNY -363 379 

 
 
Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2020. évi számviteli beszámoló fogja 
tartalmazni.  
 
Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 
 
 
Határozati javaslat 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. A Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház 
2020. évi működéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház 2020. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 29/2020. (VI.17.) számú határozat 
értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó 
Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum 
és Tájház veszteségére biztosított támogatásból nettó 363.379,-Ft-ot                             
(bruttó 461.491 Ft) számla ellenében átutal az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett          
11741024-20024073 számú bankszámlájára. 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
   Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2020. november 30. 

 

Pásztó, 2020. október 29. 

 

 

       Szűcs Viktor 

       ügyvezető igazgató 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

         Dr. Sándor Balázs 

        jegyző 

 


