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I. Szervezeti, személyzeti adatok

Szerv adatai

Szerv neve Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye 8360 Keszthely, Kastély utca 1.

posta címe 8360 Keszthely, Kastély utca 1.

telefon és fax 83/312-190  83/315-039

elektronikus levél címe titkarsag@helikonkastely.hu

honlap www.helikonkastely.hu
ügyfélszolgálat 83/312-190; titkarsag@helikonkastely.hu 

Szervezeti egységek megjelölése feladatai

Titkárság adminisztratív feladatok, iktatás, szervezés, igazgató napi munkájának támogatása

Üzemeltetési részleg karbantartás, ingatlan gazdálkodás, takarítás, kertészet és parkfenntartás, őrzés-védelem, informatika, 

Közgyűjteményi részleg múzeumi, könyvtári szolgáltatás

Gazdasági iroda pénzügyi tervezés, könyvelés, pénzforgalom, munkaügy

Fejlesztési iroda pályázatokkal kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatok, projektmenedzsment

Kreatív csoport rendezvényszervezés, PR, kommunikáció, marketing
Jogász jogi dokumentumok elkészítése

Szerv és a szervezeti egységek vezetőinek neve és beosztása elérhetősége (telelefon és faxszám, elektronikus levélcím), ügyfélfogadási rend

Pálinkás Róbert ügyvezető igazgató 83/311-591; 83/315-039; igazgato@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Bóta Bernadett titkárságvezető 83/311-591; 83/315-039; titkarsag@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Vadász Balázs műszaki és üzemeltetési vezető, igazgatóhelyettes 83/314-194/221; 83/315-039; uzemeltetes@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Kardos Laura közgyűjteményi vezető 83/314-194/245; 83/315-039; museum@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Mérczné Moór Anikó gazdasági ügyintéző 83/314-194/216; 83/315-039; gazdhiv@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Baranyi Piroska fejlesztési vezető 83/314-194/153; 83/315-039; projektiroda@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Tóthné Mezőfi Agáta programkoordinátor 83/314-194/223; 83/315-039; konferencia@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján
Dr. Horváth Teréz jogtanácsos 83/314-194/181; 83/315-039; jogasz@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Ügyfélkapcsolati vezető neve elérhetősége (telelefon és faxszám, elektronikus levélcím), ügyfélfogadási rend
Kovács Dóra titkárságvezető 83/311-591; 83/315-039; titkarsag@helikonkastely.hu; egyeztetés alapján

Testületi szerv adatai

neve felügyelőbizottság

létszáma 3 fő

összetétele 1 elnök, 2 tag

tagok neve beosztása, elérhetősége

Dr. Bordás Gábor elnök; gabor.bordas@kormanyiroda.gov.hu

Dr. Danku Csaba tag; csaba.danku@emmi.gov.hu
Dr. Kéri Zoltán tag; zoltan.keri@me.gov.hu

6. Irányítása, felügyelete alatt működő szerv nincs 

7.

Többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő 

gazdálkodó szervezet nincs 

8. Szerv által alapított közalapítványok nincs 

9. Szerv által alapított költségvetési szerv nincs 

10. Szerv által alapított lapok nincs 

Felettes szerv adatai

Szerv neve Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

posta címe 1525 Budapest, Postafiók 97.

telefon és fax 06 (1) 488 8700

elektronikus levél címe info@mtu.gov.hu 

honlap www.mtu.gov.hu
ügyfélszolgálat 06 (1) 488 8700; recepcio@mtu.gov.hu 
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