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  IV. SZOLGÁLTATÁSI TERV 

  

ÉVES MUNKATERV 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) 

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 

A közösségi tevékenység 

megnevezése 
A közösségi tevékenység célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben részt 

vevők tervezett 

száma (fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben a 

helyi lakosság 

részvételi módja 

Folthalom Foltvarró Klub 

közösségi kohézió segítése, 

támogatása, a művelődési 

érdeklődési kör és az önképző, 

társas tevékenység szerint 

elkülönülő, lakossági 

csoport tevékenységének 

segítése, helyszín biztosítása a 

működésükhöz 

kéthetente 1 alkalom 

csoportonként 

átlagosan 15-20 fő 
BKK tanterem 

bárki számára 

látogatható 

Gombolyag Klub 

Rajzstúdió Klub 

felnőtteknek 
hetente 1 alkalom 

Baba Mama torna hetente 1 alkalom 

Ringató hetente 1 alkalom 

Cselefendi Asszonykórus hetente 1 alkalom 

SZIKE hetente 2 alkalom 

Battai Muslinca Dalárda hetente 1 alkalom 
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Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

A közösségi tevékenység 

megnevezése 
A közösségi tevékenység célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

(fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben a 

helyi lakosság 

részvételi módja 

családi napok 
hagyományápolás, a gyermekek 

művelődését segítő családbarát program 

évszakonként 1 alkalommal 

első: április 10 
50 fő /alkalom BKK kamaraterem 

családi belépőjeggyel 

bárki számára  

Magyar Kultúra Napja 

kultúra közvetítés, helyi identitás 

erősítése, ünnepek kultúrájának 

gondozása  

2022. január 22. 
betegség miatt 

elmaradt 
BKK színházterem 

meghívott protokoll 

vendégek és 

jegyvásárlással 

látogatható  

Városi Nőnap onine és városba 

kihelyezett köszöntők 
helyi identitás erősítése 2022. március 8. online BKK színházterem online 

Március 15. megemlékezés 
helyi identitás erősítése, ünnepek 

kultúrájának gondozása 
2022. március 15. 100-150 fő Göncz Á. park  

bárki számára 

látogatható 

Költészet Napja – Nagy versmondás 
helyi identitás erősítése, ünnepek 

kultúrájának gondozása 
2022. április 11. 1000 fő Szent I tér 

Iskoláknak 

meghirdetett esemény 

Költészet Napja – Felhőjárók 

mozdulatszínház 

helyi identitás erősítése, ünnepek 

kultúrájának gondozása 
2022. április 11. 300 fő BKK színházterem 

ingyenes bárki számára 

látogatható 

Városi Majális - korlátozások 

függvényében civil összefogással 
helyi identitás erősítése, szórakoztatás 2022. május 1. 500-1000 

Csónakázó tó vagy 

Szent I tér 
bárki számára 

látogatható 

Városi Gyereknap korlátozások 

függvényében civil összefogással 

helyi identitás erősítése, gyermekek 

művelődését szolgáló program 
2022. május 29. 300-500 fő Szekeres 

bárki számára 

látogatható 

Nemzeti összetartozás napja helyi identitás erősítése 2022. június 4. 150fő Szent I. tér 
bárki számára 

látogatható 

Városi Pedagógusnap fenntartó 

döntése alapján 
helyi identitás erősítés, díjátadó egyeztetés alatt 250fő BKK színházterem meghívottak 

Nyári szabadtéri mozi korlátozások 

függvényében 
helyi identitás erősítése, szórakoztatás 2022. június, július 50-100 fő Szent I tér 

bárki számára 

látogatható 

Augsztus 20. városi ünnepség 

korlátozások függvényében  

helyi identitás erősítése, ünnepek 

kultúrájának gondozása 
2022. aug. 20. 1000-1500 fő Szent I tér 

bárki számára 

látogatható 

Városi idősek napja fenntartói 

egyeztetés alapján 
helyi identitás erősítése, szórakoztatás egyeztetés alatt 1000 fő Sportközpont meghívottak 

Október 23. városi megemlékezés 
helyi identitás erősítése,  ünnepek 

kultúrájának gondozása 
2022. október 23. 150fő Szent I. tér, Kopjafa 

bárki számára 

látogatható 
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Szociális munka napja fenntartó 

döntése alapján 

helyi identitás erősítése, kitűntetettek 

díjazása 
egyeztetés alatt 100fő BKK kamaraterem meghívottak 

karácsonyfa-díszítések helyi identitás erősítése 2022 december 4 alkalom 50 fő /alk településrészeken 
bárki számára 

látogatható 

Találkozás a Mikulással helyi identitás erősítése 2022. dec. 6. 250-500 Szent I. tér/város 
bárki számára 

látogatható 

Adventi gyertyagyújtások helyi identitás erősítése 
2022. november 27. 

december 4 11, 18. 
100 fő BKK lépcsős terasz 

bárki számára 

látogatható 

Anyatej Klub 

helyi identitás erősítése, helyi közösség 

fejlesztése, közösségi kohézió segítése, 

támogatása, helyszín biztosítása a 

működésükhöz 

havonta 1 alkalom 
15-20 fő/alkalom 

BKK tanterem 

célcsoportból bárki 

számára látogatható 

csoportba történő 

belépéssel 

Baba Klub hetente 4 alkalom 

Harmónia Nyugdíjas Klub kéthetente 1 alkalom 

klubnapokon 

50/fő 

eseményeknek 

70-80fő /alkalom 

Nyugdíjas Pedagógusok Klubja havonta 1 alkalom 

Őszidő Nyugdíjasklub kéthetente 1 alkalom 

Városi Nyugdíjas Klub kéthetente 1 alkalom 

BMK Nyugdíjas Klub havonta 1 alkalom Dunafüredi Közösségi 

Ház Köztisztviselő Nyugdíjas Klub havonta 1 alkalom 

Óvárosi Nyugdíjas Klub kéthetente 1 alkalom Óvárosi Közösségi 

ház DERT nyugdíjas Klub  havonta 1 alkalom 

Mozgáskorlátozottak Klubja hátránnyal élő csoportok társadalmi, 

kulturális részvételét fejlesztő az 

esélyegyenlőség megvalósulását célzó 

tevékenység 

nyitást követően kéthetente 

1 alkalom 
15fő/alkalom 

BKK tanterem 

Rákbetegek klubja 
nyitást követően havonta 1 

alkalom 
5-10fő/alkalom 
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Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

Életmód Klub helyi közösség fejlesztése, közösségi 

kohézió segítése, támogatása, 

helyszín biztosítása a 

működésükhöz, lelki egészség 

megőrzését szolgáló tevékenység 

hetente 1 alkalom 15fő/alkalom 

BKK tanterem 
bárki számára 

látogatható tagdíj 

ellenében 

Jóga Klub hetente 1 alkalom 25fő/alkalom 

Senior öröm tánc hetente 1 alkalom 5-10fő/alkalom 

Tari Annamária előadása 
lelki egészség megőrzését szolgáló 

tevékenység 
2022.áprlis 4 vagy 5. 200-300 fő BKK színházterem 

jegyvásárlással 

látogatható 

Pál Feri előadása 
lelki egészség megőrzését szolgáló 

tevékenység 
2022. április 7. 300 fő BKK színházterem 

jegyvásárlással 

látogatható 

Előadások – tervezés alatt 
lelki egészség megőrzését szolgáló 

tevékenység 
2022. ősz/tél 200-300 fő BKK színházterem 

jegyvásárlással 

látogatható 

Világjáró Battaiak 
helyi identitás erősítése, közösségi 

kohézió segítése 

2022. február 24. március 

31. ősz-tél 2 alkalmom 
50fő/alkalom BKK kamaraterem 

jegyvásárlással 

látogatható 

Lázár Ervin Program  
gyermekek művelődését szolgáló 

program 
egyeztetés alatt 200fő/alkalom BKK színházterem meghívottak 
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Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

A közösségi tevékenység 

megnevezése 
A közösségi tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma (fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi módja 

Magyar Kultúra Hete – opera est 
a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. január 25 100 fő 

BKK 

színházterem 
ingyenesen bárki számára 

látogatható 

Magyar Kultúra Hete – kórusok 

koncertje 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. január 26 100 fő 

BKK 

színházterem 
ingyenesen bárki számára 

látogatható 

Magyar Kultúra Hete – egy csepp 

népköltészet 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. január 28 100 fő 

BKK 

színházterem 
ingyenesen bárki számára 

látogatható 

Tél-Tavaszi Örkény bérlet  1. ea 

Nagyvárosi fények 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022.február 28. 400 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Budapest Jazz Orchestra koncert kultúra közvetítés, szórakoztatás 2022. március 3. 100 fő 
BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Forrás 35! jubileumi műsor 
hagyományápolás, kultúra közvetítés, 

helyi identitás erősítése 
2022. március 26. 400 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Tél-Tavaszi Örkény bérlet  1. ea        

A hős tenor 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022.április 21.. 400 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Tél-Tavaszi Örkény bérlet  1. ea        

Női változat 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése mszórakoztatás 
2022.05. 400 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Déryné program: Pillantás a hídról 

(2021-es előadás a Zenta pótlása) 
a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. március 19. 300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Déryné program, ifjúsági színház: 

Szimpla vágyak 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. március 21. 382 fő 

BKK 

színházterem 
iskoláknak kiajánlott 

program 

Családi: Halász Judit koncert gyermekek művelődését szolgáló program 2022. április 2. 200-300 fő 
BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Proseccós Éjszakák kultúra közvetítés, szórakoztatás 2022. április 9. 300 fő 
BKK 

színházterem 
ingyenes, bárki számára 

látogatható 

családi színház: POmPOm 

csodaországban (elmaradt előadás) 
gyermekek művelődését szolgáló program 2022. április 10. 200-300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 
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Déryné program téli elmaradt 

előadás Feketeszárú cseresznye 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. április 27. 300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Déryné program, ifjúsági színház: 

Balkáni Gerle 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. május 6. 382 fő 

BKK 

színházterem 
iskoláknak kiajánlott 

program 

Hangulatkoncert kultúra közvetítés, szórakoztatás 2022. nyár 200-300 fő Szent I. tér bárki számára látogatható 

Summerfest 
hagyományápolás, kultúra közvetítés, 

helyi identitás erősítése 

2022. augusztus 

12-22. 
5000-10 000 fő 

BKK, Szent I. 

tér 

bárki számára látogatható, 

egyes események 

jegyvásárláshoz kötöttek 

Családi színház: Ősz/tél gyermekek művelődését szolgáló program 
2022. október-

november 
200-300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Őszi-Téli Örkény bérlet 3 alkalom 
a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 

2022. október, 

november, dec. 
400 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Déryné program: Holdbéli 

csónakos 

a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. október 14. 300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Proseccós éjszakák 
kultúra közvetítés, 

szórakoztatás 
2022. november 300 fő 

BKK 

színházterem 
ingyenes bárki számára 

látogatható 

Diótörő 
a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése szórakoztatás 
2022. december 10. 300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 

Karácsonyi színház 
kultúra közvetítés, 

szórakoztatás 
2022. december 26. 300 fő 

BKK 

színházterem 
jegyvásárlással látogatható 
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Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

Batta Balett Stúdió 

amatőr alkotó- és 

előadóművészeti csoport 

működtetése menedzselése, 

helyszín biztosítása a 

működésükhöz 

hetente 5 alkalom 
csoportonkén teltérő 

25-30 fő 
BKK tanterem 

bárki számára 

látogatható tagdíj 

ellenében 

Anna Dance Company hetente 3 alkaoom    

JP Dance Company hetente 3 alkalom    

SZTC Táncszakosztály hetente 3 alkalom    

Canticum NovumVegyes kar hetente 1 alkalom    

Chorus Matricanus Nőikar hetente 1 alkalom    

Forr-Más Hagyományőrző E. hetente 1 alkalom    

Liszt Ferenc Vegyeskar hetente 1 alkalom    

Iringó TáncStúdió hetente 1 alkalom    

Pesovár Gála amatőr alkotó és előadóművészeti 

csoportok bemutatkozási 

lehetőségének biztosítása 

2022. május 28. és dec. 400 fő/alkalom BKK színházterem 
jegyvásárlással 

látogatható 
Tánclázadás  2022. május 14. 2X380 fő  

SZTC gála 2022. június  100 fő  
 

 

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

Batta Babies  

tehetséggondozás,  közösségi 

kohézió segítése, helyszín 

biztosítása a működésükhöz,  

hetente 2 alkalom 

csoportonkén teltérő 

10-25 fő 
BKK tanterem 

bárki számára 

látogatható tagdíj 

ellenében 

Batta Kids hetente 2 alkalom 

„Látás Iskolája” hetente 2 alkalom 

 „Mozaik” kézműves szakkör hetente 1 alkalom 

Paletta (festő) szakkör hetente 1 alkalom 

kiállítások 

tehetséggondozás, 

kultúraközvetítés, alkotó 

művészeti csoportoknak 

bemutatkozás 

nyitást követően 

folyamatos kiállító 

terenként havonta 1 

alkalmanként 

változó  

BKK galéria,BKK 

mini galéria, BKK 

lépcsőgaléria, Főtéri 

galéria 

bárki számára 

látogatható 

Országos és regionális versenyek 
tehetséggondozás, kultúra 

közvetítés 
ősszel 2-3 alkalom 300 fő/alkalom BKK színházterem 

jegyvásárlással 

látogatható 
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Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3):  

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

pesovár napok 
tehetséggondozás, kultúra 

közvetítés, hagyományápolás 
egyeztetés alatt 50-100 fő/alkalom BKK kamaraterem 

bárki számára 

látogatható 

Karácsonyi vásár szolgáltatás 2022. december 50-100 fő/nap Szent I. tér 
bárki számára 

látogatható 

Karácsonyváró a zenepavilonba 

tehetséggondozás, kultúra 

közvetítés, ünnepi kultúra 

gondozása 

2022. december  50-100 fő/alkalom 
Szent I. tér, 

zenepavilon 

bárki számára 

látogatható 

konferencia szervezés szolgáltatás 

egész évben folyamatos 
eseményenként 

vátlozó 
BKK terei meghívottak 

terembérbeadás: vásárok, céges 

események 
szolgáltatás 

Dumaszínház  

közösségi kulturális 

szolgáltatások szervezése 

2022. február 1. március 

29, 2022. ősz-tél tervezés 

alatt 

300 BKK színházterem 

jegyvásárlással 

látogatható 

Battai Napok 2020. szept.11-13 20 000 BKK színházterem 

Nefelejcs Bábszínház  
2022. február 26; március 

26 
200fő BKK színházterem 

Bérleten kívüli felnőtt színházi 

előadás/ Kitolás 
2022. január 27 250 fő BKK színházteren 

szilveszteri színház 2022. december 31 300fő BKK színházterem 

 

 

 

 

 

 


