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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

450/2021. (VI. 10.) kgy. határozata 

a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 2020. évi beszámolójának 

és 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 

állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 

d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés a)-b) pontjai értelmében az az önkormányzat, amely közösségi 

színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn meghatározza a közösségi színtér vagy a 

közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési 

intézmény feladatait, továbbá jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény 

szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését; 

e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális Központ (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., a továbbiakban: Intézmény) 

– Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 117/2021. (II. 25.) kgy. 

határozatával jóváhagyott – Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezete alapján a 

munkatervet az Intézmény igazgatója a fenntartó által előírt feladatok alapján készíti el, 

összhangban az éves költségvetési tervvel; az Intézmény igazgatója a munkatervi feladatok 

végrehajtásáról, az Intézmény gazdálkodásáról évente beszámol a fenntartónak; 
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f) 2021. év első öt hónapjában fennálló, a közművelődési intézmények látogatási tilalmára, valamint 

a programok és rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályi korlátozásokra tekintettel a 

járványhelyzet enyhülésével, az intézményi újranyitást követően kerülhetett sor a 2021. évre 

tervezett közművelődési szolgáltatások és szakmai programok egyeztetésére a közművelődési 

szolgáltatások és közösségi színterek igénybe vevőivel, használóival; 

g) az Intézmény igazgatója az e)-f) pontokban foglaltakra figyelemmel készítette el és nyújtotta be az 

Önkormányzat részére az Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységére vonatkozó beszámolóját 

és 2021. évi munkatervét, továbbá a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 (VII.9.) EMMI rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a értelmében a munkaterv részét képező 2021. évi szolgáltatási 

tervét, a jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglalt tartalommal; 

h) a Rendelet 3. § (5) bekezdésében rögzítettek szerint az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás 

helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben 

szokásos módon az Intézmény köteles közzétenni legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 

napon belül; 

i) fentiek alapján javasolt a 2. pontban foglalt döntés meghozatala. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban 

leírtakra – úgy döntök, hogy  

 

2.1. az Intézmény 2020. évi beszámolóját a jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal, 

a 2021. évi munkatervét és annak részét képező szolgáltatási tervét a jelen határozat 

2. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyom; 

 

2.2. az Intézmény a munkatervi feladatokat, szolgáltatásokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendeletben 

jóváhagyott intézményi költségvetési kiadási előirányzata keretén belül, a járványügyi védekezés 

érdekében hozott egyes jogszabályok korlátozó intézkedéseire figyelemmel láthatja el. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

 

Felelős: dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 Juhász Zsófia igazgató 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 2020. évi beszámolójának  

és 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló  

…/2021. (… …) kgy. határozat 1. melléklete 
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2020. évi beszámolója 
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1. BEVEZETŐ 

 

A 2020. márciusától kialakult járványhelyzet a város teljes kulturális életét átrendezte és így a 

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ működése is alapjaiban megváltozott. Sosem 

gondoltuk volna, hogy egy olyan helyzet állhat elő, amikor a közösségek, a látogatók, a bérlők 

előtt be kell zárnunk a kapukat. 

 

Ez az év azért is jelentős volt, mert 2020. november 1-je óta a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakult. 2020. novemberében másodszor 

kellett bezárnunk az intézményt a közösségek és a közönség előtt. 

 

Az intézmény a megváltozott körülményekhez igazodva, módosított munkatervvel végezte 

tevékenységét. Lehetőségünk volt, hogy áttekintsük telephelyeink állapotát, felmérjük a 

javítási, karbantartási feladatokat. Rendbe tettük az irattárunkat, a raktárainkat. Az őszi kerti 

munkálatokra irányítottunk át minden technikai dolgozót. 

A szakmai kollégák a művelődő közösségek segítsége mellett tették rendbe a csoportok által 

használt helyiségeket. A folyamatban levő pályázatainkat próbáltuk lezárni, vagy a 

meghosszabbítás lehetőségével élni. 

 

Alapító okiratunk és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján a lakosság számára 

biztosítottuk a törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, aktív szerepet 

vállaltunk a város kulturális és közösségi életében. Kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat 

alakítottunk ki, a meglévőket fejlesztettük.  

 

 

2. SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER 

 

2020 második felében megvalósult a közös gondolkozás a városban működő kulturális 

intézmények között. A havi egy közös sajtótájékoztató a folyamatos egyzetetés lehetőségét 

biztosította, melyet a fogyatkozó alkalmak miatt egyre kisebb intenzitással vett igénybe az 

SZKKK. 

 

Az országos szakmai szervezetek közül a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a 

Magyar Népművelők Egyesületével álltunk folyamatos szakmai kapcsolatban, a tagságot 

mindegyik egyesületben fenntartottuk. Nagyon jó lehetőség nyílt a szakmai információk, 

változások, változtatások, jó gyakorlatok egyeztetésére.  

 

Rendszeresen részt vettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 

Államtitkársága által szervezett online munkaértekezleteken, amelyeken Fekete Péter 

kultúráért felelős államtitkár heti rendszerességgel tájékoztatta a szakmát az aktuális ügyekről.  

 

 

3. PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK 

 

Az elmúlt évben az intézmény igyekezett meglévő partnerkapcsolatait tervezni, törekedett a 

meglévő kapcsolatok fejlesztésére és új együttműködések kialakítására. Meghatároztuk az 

intézmény szempontjából kulcsfontosságú partnerek körét. A partnerek igényeit, elégedettségét 

mértük, ezek alapján mérlegeltük a változtatási lehetőségeket. A visszajelzéseik sokat segítettek 

abban, hogy a társadalmi folyamatokat, környezeti változásokat időben azonosítani tudtuk, így 

tartalomban képesek vagyunk a megújulásra.  
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Az intézmény túlnyomó részt önkormányzati forrásból végezte tevékenységét.  A 

működésünkhöz szükséges eszközök beszerzésekor figyelembe vettük a gazdaságosság, a 

fenntarthatóság elveit. 

 

 

4. EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE 

 

Az intézmény számára 2020-ban engedélyezett álláshelyek száma 2020. december 31. napján 

32,75 fő volt. A portaszolgálatot, a takarítást, a rendezvényi ügyeletet is saját kollégáink 

végezték. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a Székesfehérvári Intézményi Központ látta el. 

 

A humánerőforrás-fejlesztés során figyelmet fordítottunk a kollégák képzettségének 

fejlesztésére. 

2020. november 1. napjától minden dolgozónk a munka törvénykönyve alapján végzi a 

munkáját. Az új feltételek mellett a munkaviszonyban történő továbbfoglalkoztatásra 

vonatkozó ajánlatot a SZKKK-ban 1 fő nem fogadta el és további 4 fő volt, aki elfogadta ugyan 

az ajánlatot, de a munkaszerződést nem írta alá. 

 

 

5. GAZDÁLKODÁS 2020-BAN 

  

Az SZKKK 2020. évi eredeti előirányzata 185 107 eFt volt, amelyből a költségvetési támogatás 

eredeti előirányzata 164 176 eFt. A módosítások következében a tényleges költségvetési 

támogatás 162 950 eFt volt.  

Intézményünk életében a 2020-as év rendhagyó volt. Az egész világot sújtó koronavírus járvány 

átírta a szakmai feladatokat, a gazdálkodást.  

2020. év során Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata minden intézményt felkért 

az éves költségvetés felülvizsgálatára, a várható bevételkiesés felmérésére, melynek 

intézményünk is eleget tett.  

 

Az intézmény költségvetését pályázati forrásokból egészítettük ki. 2020-ban 1 300 eFt pályázati 

kiutalást könyvelhettünk el az alábbi bontásban:  

 

 NKA Kor-Társ nyugdíjas találkozó: 300 eFt  

 CSSP-NEPTANC-2020-0051: 1 000 eFt,  

 

A dologi kiadás eredeti előirányzata 80 977 eFt volt, évközi előirányzat módosításokat 

követően, 75 590 eFt. A költségvetési maradványunk 100%-a a pályázatok dologi kiadásainak 

maradványa, mely a 2021. évi megvalósítás folyamán fogunk majd felhasználni. 

 

Intézményünk a tárgyévi költségvetéséből rendezvényekre 22 354 eFt előirányzattal 

rendelkezett.  

 

A 2020. évi maradványunk 1 000 eFt, mely kötelezettségvállalással terhelt. 

A bevezetett szigorú takarékossági intézkedéseket 2021-ben is folytatjuk.  

 

 

6. LÉTESÍTMÉNYI, TÁRGYI FELTÉTELEK 

 



 5 

Az intézményi telephelyek tárgyi feltételei között eltérések tapasztalhatók, de egy hatékony 

technikai átgondolással az intézmény telephelyei között megoldható volt az időszakos, alkalmi  

áthelyezés, és így minimális volt a külső szolgáltatóktól igényelt segítség.  

Az intézményi munkatársak munkaeszközei jellemzően elavultak, korszerűtlenek.  

 

A központi épület a gyönyörű tó partján van, de belső berendezése, műszaki állapota az 

elmaradt karbantartási munkák miatt fejlesztésre szorul. 

 

A telephelyek közösségi terei adnak helyet az intézmény klubjainak, művelődő közösségeinek, 

szakköreinek, ezért partnerként hívtuk meg őket, hogy legyenek segítségünkre év végén a 

rendrakásban.  

 

A Tájház 2020. december 1-jén került át az intézmény üzemeltetésébe. Az ingatlan még üres.  

Ahhoz, hogy a helyet bekapcsolhassuk a kulturális körforgásba, ha foglalkozásoknak, 

táboroknak, képzési programoknak akarunk ott helyet adni, asztalokat, székeket és kerti 

bútorokat kell vásárolni. A Tájház alkotóházzá való minősítésének folyamatát 2020 év végén 

elkezdtük. 

 

A Kisfaludi Közösségi Ház épülete rendezett. Apró felújítások azonban itt is szükségesek és a 

műszaki eszközök jelentős részét itt is selejtezni szükséges.  

 

Az Öreghegyi Közösségi Ház bútorzata is cserére szorul. Az épület környezete nagyon 

kellemes és az udvar adottságait minden helyzetben kihasználtuk.  

 

Általában minden épületre jellemző, hogy túl vannak zsúfolva bútorokkal, melyek egy része 

elavult, felesleges vagy cserére szorul. A nagy dézsákban lévő öreg dísznövények sem keltenek 

üde hatást, inkább csak a fényt vették el, ezért ezeket átültettük, összeültettük, hogy betöltsék 

dekorációs funkciójukat.  

 

A Közösségi Központ – Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar legújabb és ilyen formában a 

legmodernebb épületegység, de az állagmegóvásra folyamatosan figyelmet fordítottunk. 

 

A Felsővárosi Közösségi Ház is rendezett, a bútorzata ennek az épületnek is fejlesztendő. A 

ház vizesedik, a csapadékelvezetés miatt áznak a falak és az udvari kemence is emiatt 

korrodálódik. Ezt jelezni fogjuk a fenntartónak és kérni fogjuk a probléma megoldását. 

 

Több ingatlan esetében szükséges felülvizsgálni az állapotokat és a megoldás érdekében ezt 

minél előbb el kell juttatni a fenntartónak.  

 

A kemencekultúra erőteljesen jelen van a közösségi terekben. Használatuk még nincs 

szabályozva, igénybevételük eltérő forgalmat mutatott. Kültéri kemence van Öreghegyen, 

Felsővárosban és Feketehegy-Szárazréten is, de az intézmény eddig nem használta ki, hogy 

ezekhez kiajánlókat készítsen cégeknek, amiben családi, vagy céges rendezvényekhez 

biztosítana lehetőséget, sőt, ha igénylik, sütéskurzussal és gyermekprogramokkal. 

 

A Vízivárosi Közösségi Klub berendezése jó állapotú. A két kisebb helyiségből és egy 

kiskonyhából álló lakótelepi ház aljában található helyiség ilyen formában maximálisan 

alkalmas arra, hogy több közösséget is befogadjon. 

 



 6 

A Királykút Emlékház bútorzatát is modernizálni kell. Ez egy nagyon szép kis épület, aminek 

nincs udvara. Közösségi eseményeket, irodalmi esteket maximálisan kiszolgált. Ha valami 

kiegészítés kellett a berendezéshez, vagy a rendezvény kiszolgálásához, akkor a szükséges 

eszközöket, bútorokat átszállítottuk a többi telephelyről.  

 

A Csalai Közösségi Tér felújított épület, de a fűtési rendszert ki kellett egészítenünk két 

elektromos panellal annak érdekében, hogy a földre, szőnyegre tervezett programoknál ne 

fázzanak a kisgyermekes szülők. A teret a helyi közösségek használták elsősorban. 

 

Az ingatlanok berendezése eltérő szín- és formavilágot képvisel, ami a kulturális központ 

egységességre való törekvését nem szolgálja. 

 

 

7. MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK 

 

Az intézményben 2020-ban nem működött műszaki csoport. 2020. novemberétől 1 fő fogja 

össze az ingatlanok működését, de ebben csak az üzemeltetési feladatok szerepelnek. Kollégánk 

feladata összefogni és koordinálni a karbantartási, javítási feladatokat. A technikai eszközökkel 

kapcsolatban is hasonló elképzelés szerint tervezünk, de ennek a konstrukciónak a kidolgozása 

a 2021. év feladata lesz. 

 

 

Műszaki fejlesztések 2020-ban: 

 

SZKKK Központ: 

 zárcsere 

 201-es teremben 1 db 150×70-es ablaküveg csere 

 60 db hagyományos izzó ledre cserélése foglalattal együtt az aulában  

 

Királykút Emlékház: 

 zárcsere 

 

Felsővárosi Közösségi Ház: 

 kazánjavítás 

 

Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar: 

 kerti vízóránál csőtörés javítása 

 kazánjavítás 

 Gasztroudvarban padok festése 

 

Öreghegyi Közösségi Ház:  

  10 db hagyományos izzó cseréje LED izzóra 

  éjszakai világítótestek – izzócsere 

  hátsó udvari padok, asztalok csavarjainak rögzítése 

  zárak és kilincsek javítása-cseréje 

  kültéri fa dobogók javítása 

  kiállítótermek glettelése, javítófestése 3 alkalommal 

  színpadbejáró melletti folyosó beázásának ideiglenes megszűntetése,  

 a külső hullámlemez lecsavarozása 
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Csalai Közösségi Tér: 

 mosdókban vízszivárgás megszüntetése 

 villanyfejlesztés (E-ON, teljesítménynövelés érdekében) 

 

 

8. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK 

 

Az informatikai szolgáltatónk munkájával nem voltunk elégedettek, azóta fel is mondtuk velük 

a szerződést. A nem használatos e-mail címeket töröltük. A gépeken lévő vírus- és 

kémprogramok elleni védelmével kapcsolatban szükséges lesz a fejlesztés.  

 

A közös meghajtón lévő mentések rendben lezajlottak. Az új szolgáltatóval lehetségessé válik 

majd a WiFi kontroller bevezetése, ami azt jelenti, hogy az intézményi hálózat és a 

vendéghálózat elkülönül majd egymástól. Be kell szereznünk egy magas besorolású tűzfalat is. 

 

 

9. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 

 

9.1. Kommunikáció 

 

9.1.1. Weboldal 

 

2020-ban igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni a webes jelenlétre, mint korábban. Az 

intézmény weboldala a https://aszmh.hu címen volt megtalálható, amelyet saját hatáskörben 

kezeltünk és töltöttük fel tartalommal. Ezen a felületen folyamatos tájékoztatást közöltünk a 

programjainkról, valamint felhívásokat és pályázati lehetőségeket is közreadtunk. Az 

eseménynaptár szintén fontos eleme a honlapnak, az egyes helyszínek (művelődési házak) 

pedig saját felületet kaptak a saját programjaik és eseményeik kommunikálására. 

 

A weboldalt 2020-ban több ezer ember kereste fel, akik egy-egy látogatás alkalmával legalább 

2 aloldalt megtekintettek, az oldalon töltött átlagos idő pedig megközelítette az 1 perc 30 

másodpercet. A felhasználók 79,2%-a nő volt, 20,8%-a férfi, és a legtöbben a 35-44 éves 

korosztályból képviseltették magukat. 

 

 

9.1.2. Facebook-oldal 

 

A Facebookon végzett kommunikációs folyamataink eredményeként több ezer embert sikerült 

elérnünk. Nem csak plakátjainkat töltöttük fel ide, hanem a rendezvényeket beharangozókkal, 

kedvcsináló bejegyzésekkel is népszerűsítettük. Ennek pedig meg is volt a hatása, mivel 

tapasztalataink szerint sokan a Facebookról értesültek programjainkról. 

 

A Facebook-oldalt 2020. december 1-jén átneveztük: A Szabadművelődés Háza helyett immár 

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ néven található meg, és a 

https://www.facebook.com/szekesfehervarikulturaliskozpont címen érhető el. 

 

2020 elején a követők száma 4 719 volt, december végére ez 4 861-re emelkedett, és 

mindegyikük organikus követő volt, azaz nem fizetett hirdetésekkel értük el őket.  

 

 

https://aszmh.hu/
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A bejegyzések (amelyekből tavaly 295-öt publikáltunk) elérése átlagosan néhány száz fő volt, 

de előfordultak kiemelkedő eredmények, amikor egy nap alatt akár több ezer emberhez is 

sikerült eljuttatni információinkat. A legkiemelkedőbb nap ilyen szempontból 2020. január 29-

e volt 5 440 organikus eléréssel, de december 18-án is igen magas, 4 417 volt az elérések száma. 

 

 
 

A Facebook-követők 62%-a nő, 38%-a férfi. Mindkét nemnél a 35-44 éves korosztály a 

legaktívabb. Elsősorban székesfehérváriak követőink, de szép számmal képviseltetik magukat 

a budapestiek, a gárdonyiak és a várpalotaiak is. 
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9.1.3. Instagram/YouTube 

 

Az intézmény korábban nem rendelkezett önálló Instagram -fiókkal nem rendelkezett, csupán 

helyszínként jelölték meg más felhasználók a különböző eseményeken történt 

bejelentkezésekkor. Saját YouTube-csatorna szintén nem volt, ugyanakkor az intézmény 

rendezvényeivel kapcsolatos tudósítások és beszámolók több más YouTube-csatornán is 

megjelentek (pl. Fejér Online, Video Nyolcezer, FMC, Fehérvár TV).  

 

 

 

9.1.4. Sajtó- és médiamegjelenések 

 

Az intézmény és a hozzá tartozó közösségi házak kiváló kapcsolatot ápolnak a helyi 

sajtóorgánumokkal (legyen szó online hírportálról, tévéről, nyomtatott újságról vagy rádióról), 

az események rendszeresen helyet kaptak a helyi médiában, ami az előzeteseket és a 

beszámolókat egyaránt érintették. 

 

A sajtó munkáját sajtóközlemények, beharangozók készítésével segítettük, és azokat az 

Önkormányzati Kommunikációs Központ segítségével a helyi sajtóorgánumok széles köréhez 

eljuttattuk. Híreink rendszeresen megjelentek az okkfehervar.hu, a szekesfehervar.hu, a feol.hu, 

a teleelettel.hu, a fehervar.hir24.hu, a fehervartv.hu, az fmc.hu és a nyolcezer.hu oldalakon, 

továbbá a Fehérvár TV-ben, a Vörösmarty Rádióban, a Fejér Megyei Hírlapban és a FehérVár 

magazinban. 

 

Országos programokhoz kapcsolódva (pl. Kultúrházak éjjel-nappal) nem csupán a helyi, hanem 

az országos sajtóban is helyet kaptunk. Saját profilunk volt az artportal.hu, a tixa.hu és az est.hu 

felületein, de közölt rólunk cikket többek között az utazzitthon.hu, a magyarnarancs.hu vagy 

éppen a 24.hu. 

 

 

9.2. Marketing 
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9.2.1. Grafikai tevékenység 

 

Programjaink kreatív anyagainak elkészítéséért 1 fő kollégánk felelt 2020-ban. Grafikai 

végzettséggel nem rendelkezett, de az elvárásoknak megfelelően készítette el a főbb 

változatokat: plakátokat, meghívókat és az online kommunikációhoz szükséges tételeket 

(Facebook event cover, Facebook cover stb.).  

A tervezésnél ügyeltünk arra, hogy az esemény hangulatához illeszkedve alakítsuk ki az 

anyagok vizuális megjelenését is.  

 

Az országos, központi, kötelező arculati elemekkel rendelkező programoknál (pl. Kultúrházak 

éjjel-nappal) természetesen mi is ügyeltünk arra, hogy az elkészült anyagokon intézményünk 

és Székesfehérvár megjelenítése megfelelő hangsúllyal történjen. 

 

9.2.2. Nyomdai anyagok 

 

A grafika elfogadását követően azonnal megkezdtük a plakátok, szórólapok és a meghívók 

nyomdai kivitelezését. A plakátokból A3 és A4 méretűeket készítettünk és főként a városi 

hirdetőfelületeken kommunikáltuk velük eseményeinket, de telephelyeinken és a város további 

kulturális intézményeiben is megtalálhatóak voltak. A meghívókat legtöbbször postai úton 

juttattuk el a címzettekhez. Szórólapot, kiadványt csak a nagyobb rendezvényeink marketing 

kampányában használtunk. Az anyagok elektronikus verzióját minden esetben elkészítettük, 

online felületeinken folyamatosan közzétettük őket.  

 

9.2.3. Hirdetések 

 

2020-ban nem volt lehetőségünk fizetett Facebook- vagy egyéb hirdetésre, habár tudjuk, hogy 

elengedhetetlen és fontos ahhoz, hogy megfelelő számú érdeklődőt érjünk el programjaink 

hírével.  

 

 

10. 2020. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

2020-ban a pandémiás intézkedések miatt először március 17-én zártak be telephelyeink a 

46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján. A nyitásra június 17-én volt 

lehetőség, az azt követő három hónapban az intézmény törekedett arra, hogy online formában 

érje el a közönséget, különböző, a jeles napokhoz és világnapokhoz kapcsoló online 

tartalommal, figyelemfelhívó akciókkal és gyerekeknek szánt kézműves videókkal, 

foglalkoztatókkal tudta az intézmény a kapcsolatot tartani a látogatókkal, érdeklődőkkel. A 

nyári nyitás lehetőséget adott volna az élő kapcsolatra és rendezvények szervezésére, azonban 

a nyári időszak nem igazán kedvez a közművelődési intézmények beltéri programjainak. A 

pandémiás időszak első hullámának lezárulta után az intézmény leginkább pályázati 

kötelezettségeinek igyekezett eleget tenni a rendezvények terén, hiszen a jogszabályi 

korlátozások megakadályozták a támogatási szerződésekben foglaltak teljesítését. 

 

A nyári hónapokban több közösségi házban elindultak a táborok. Augusztustól folyamatosan 

tértek vissza az állandó csoportok és a bérlők, akik szeptembertől elkezdték a munkát, mely 

novemberig tarthatott az újabb pandémiás intézkedések miatt: A Kormány 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelete értelmében november 11-től az intézmény minden művelődési háza és 

közösségi tere újra bezárt, az épületekben csak a munkatársak tartózkodhattak.  
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Összességében elmondható, hogy az intézmény a tervezettekhez képest lényegesen kevesebb 

programot valósíthatott meg 2020-ban. Újító jellegű programok nem szerepeltek a palettán, 

hiszen a közművelődés (is) arra törekedett ebben a nehéz évben, hogy megtartsa és tovább 

éltesse csoportjait, a lehetőségekhez mérten helyet tudjon kínálni bérlőinek. Rendezvények 

tekintetében domináltak a kiállítások és az ismeretterjesztő, valamint a népzenei, népművészeti 

programok. 

 

10.1 Éves statisztika 

 

A tavalyi évben az intézményi látogatottsági statisztikák a következőket mutatták telephelyekre 

lebontva (a Csalai Közösségi Tér adatai az Öreghegyi Közösségi Ház statisztikájába épültek be 

2020-ban):  

 

SZKKK Központ (Fürdő sor 3.) 

Időszak 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 1 415 242 1 657 

február 1 435 677 2 112 

március 472 0 472 

július 73 89 162 

augusztus 150 71 221 

szeptember 1 473 289 1 762 

október 1 345 226 1 571 

november 453 0 453 

Összesen: 6 816 1 594 8 410 

 

Öreghegyi Közösségi Ház (Fiskális út 93.) 

Időszak 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 2 054 406 2 460 

február 1 827 205 2 032 

március 857 92 949 

június 222 44 266 

július 429 307 736 

augusztus 413 1 109 1 522 

szeptember 809 335 1 144 

október 778 108 886 

november 48 42 90 

Összesen: 7 437 2 648 10 085 
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Közösségi Központ - Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar  

(Farkasvermi u. 2.) 

Időszak 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 634 0 634 

február 634 150 784 

március 145 0 145 

július 260 0 260 

augusztus 260 700 960 

szeptember 634 60 694 

október 634 0 634 

november 145 0 145 

Összesen: 3 346 910 4 256 

 

 

Felsővárosi Közösségi Ház (Havranek J. u. 27.) 

Időszak 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 700 209 909 

február 700 67 767 

március 120 0 120 

július 195 45 240 

augusztus 110 0 110 

szeptember 295 0 295 

október 325 0 325 

november 30 0 30 

Összesen: 2 475 321 2 796 

 

Kisfaludi Közösségi Ház (Könyves Kálmán u. 10/A) 

Időszak 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 196 89 285 

február 194 107 301 

március 73 68 141 

június 150 0 150 

július 59 0 59 

augusztus 59 30 89 

szeptember 204 0 204 

október 206 78 284 

november 73 0 73 

Összesen: 1 214 372 1 586 
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Királykút Emlékház (Mikszáth Kálmán u. 25.) 

Időszak 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 280 59 339 

február 283 87 370 

március 69 37 106 

június 268 0 268 

július 283 0 283 

augusztus 285 0 285 

szeptember 279 52 331 

október 276 10 286 

november 69 0 69 

Összesen: 2 092 245 2 337 

 

Éves összesítés a közösségi házak és közösségi terek látogatottságáról 

Helyszín 
Állandó 

csoportok (fő) 

Rendezvények 

és terembérle-

tes események 

(fő) 

Összes 

látogatói 

létszám (fő) 

SZKKK Központ 6 816 1 594 8 410 

Öreghegyi Közösségi Ház 7 437 2 648 10085 

Közösségi Központ - 

Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar 

3 346 910 4 256 

Felsővárosi Közösségi Ház 2 475 321 2 796 

Kisfaludi Közösségi Ház 1 214 372 1 586 

Királykút Emlékház 2 092 245 2 337 

Összesen: 23 380 6 090 29 470 
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A diagramon látható, hogy a legnagyobb látogatói létszám az SZKKK Központban, valamint 

az Öreghegyi Közösségi Házban volt. Ezt rendezvények tekintetében a telephelyek múltja 

nagyban befolyásolja, valamint az, hogy leginkább ezekben az épületekben találhatóak olyan 

funkcionális terek, melyek a havi állandó csoportok, terembérlők által a legkeresettebbek.  

 

 
 

A diagram jól mutatja, hogy éves szinten a látogatottság több, mint háromnegyedét az állandó 

csoportok és állandó terembérlők által biztosított létszám generálta és csak kis részben (20%) a 

rendezvények látogatói.  
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Éves összesítés az összes látogatottságról havi lebontásban 

Időszak 
Állandó csoport 

(fő) 

Rendezvények 

és terembérletes 

események (fő) 

Összes látogatói 

létszám (fő) 

január 5 279 1 005 6 284 

február 5 073 1 293 6 366 

március 1 736 197 1 933 

június 640 44 684 

július 1 299 441 1 740 

augusztus 1 277 1 910 3 187 

szeptember 3 694 736 4 430 

október 3 564 422 3 986 

november 818 42 860 

 

 
 

A diagram alapján megállapítható, hogy év közben a látogatottsági statisztika szempontjából 

inkább az állandó csoportok létszáma nagyobb. Ez augusztusban fordult meg 2020-ban, amikor 

közösségi házainkban, közösségi tereinkben elindultak a táborok. A grafikon jól mutatja az 

újranyitás, valamint a novemberi újbóli zárás időszakának látogatói létszámát. 
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10.2 Tevékenységi formák és látogatottságuk 2020-ban 

 

Rövidítések: 

ÖKH – Öreghegyi Közösségi Ház 

KK-FSZK – Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar 

FKH – Felsővárosi Közösségi Ház 

KKH – Kisfaludi Közösségi Ház 

KE – Királykút Emlékház 

CSKT – Csalai Közösségi Tér 

 

 

10.2.1 Ismeretterjesztés 

 

Az intézmény 2020-as tevékenységében nagy teret kapott a klasszikus értelemben vett 

ismeretterjesztés, hiszen a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló az SZKKK Központ egyik 

fontos részegysége. Előadásainkon túl az általános és középiskolásoknak rendszeresített 

szakkörök – igaz, nem túl nagy létszámmal – évtizedek óta felkarolják a csillagászat iránt 

érdeklődő fiatalokat, a tavalyi évben 10 fő körüli létszámmal működött mindkét szakkör.  

Az Öreghegyi Közösségi Házban és a Királykút Emlékházban 2020-ban is havi 

rendszerességgel zajlottak az Öreghegyi Disputák, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók. 

 

Előadások:  

Időpont Program címe (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

február 25. 
Fekete lyukak – az Univerzum konyhamalacai –, 

csillagászati előadás (SZKKK Központ) 
22 

 

Előadás-sorozatok: 

Gyakoriság Program címe (helyszín) 
Látogatói  

létszám (fő) 

havi szinten  

1 alkalom 

Csillagászati szakkör gyerekeknek (2020-ban 6 

foglalkozás – SZKKK Központ) 
9 

havi szinten  

1 alkalom 

Csillagászati szakkör középiskolásoknak (2020-

ban 6 foglalkozás – SZKKK Központ) 
12 

 

10.2.2 Képzés  

 

A SZKKK Központ biztosította a helyszínét és szervezte a programját a Szólótáncosok 

felkészítő hétvégéjének, melyre az intézmény pályázati forrást is nyert. Az intézmény tereit 

2020-ban is több képzésre, oktatási tevékenységre bérleték ki különböző oktatási intézmények 

hosszú távra és alkalmanként egyaránt. A központban több tanteremben folyamatosan zajlottak 

a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 

formális tanulás tevékenységi formái. 

 

Különböző szakkörök formájában a Központban és a Kisfaludi Közösségi Házban rajzképzés 

működik. 
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Műhely (workshop): 

 

Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói  

létszám (fő) 

február 29. Kalligráfia workshop (SZKKK Központ) 23 

augusztus 17. 
IV. Székesfehérvári Művésztelep Nyílt Napja  

(SZKKK Központ) 
27 

október 9. 
Nemzetközi Babahordozó Hét  

(SZKKK Központ) 
69 

heti 2  

alkalom 

Néptáncoktatás  

(SZKKK Központ) 
20 

 

Tréning: 

 

Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói  

létszám (fő) 

október 3. 
Szólótáncosok felkészítő hétvégéje  

(SZKKK Központ) 
25 

 

 

 

10.2.3 Kiállítás 

 

Minden közösségi ház és tér alkalmas kiállítások megrendezésére. 2020-ban az SZKKK 

Központ, az Öreghegyi Közösségi Ház, valamint a Kisfaludi Közösségi Ház adott helyet 

különböző kiállításoknak. Az alkotók között voltak amatőrök és elismert művészek, csoportok 

is. Helyszínt biztosítottunk továbbá saját intézményi szakköreinkben folyó művészeti ágak 

kiállításainak is. 

 

Műtárgy kiállítások: 

 

Időpont Program címe (helyszín) 
Látogatói  

létszám (fő) 

január 21. A Magyar Kultúra Napja kiállítása (ÖKH) 220 

január 24. 
Felvidéki szemmel – Karaffa Attila  

fotókiállítása (KKH) 
50 

január 30. 
„Gondoltad volna?” – Dr. Szabó József kiállítása  

(SZKKK Központ) 
73 

február 15. 
A hímzés bűvöletében – Kátai Antalné kiállítása  

(SZKKK Központ) 
69 

február 15. 
Világod körüli út – a Tarot beszállókártyáival –,  

Sági Vanda kiállítása (SZKKK Központ) 
57 

február 21. Ősfehérvár Alkotóközösség kiállítása (KKH) 63 

augusztus 13. 
Czifra Patrik „Beszélő Színek” című kiállítása 

(SZKKK Központ) 
44 
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Időpont Program címe (helyszín) 
Látogatói  

létszám (fő) 

szeptember 1. 
„3 Mesterség = 1 Kiállítás”  

(SZKKK Központ) 
67 

szeptember 

26. 

Kelemen-Nagy Annamária: „Rezdülések”  

kiállítása (ÖKH) 
23 

október 13. Czifra Patrik kiállítása (SZKKK Központ) 30 

október 16. Erdélyi viseletek kiállítás (KKH) 57 

 

Hobbi kiállítások: 

 

Időpont Program címe (helyszín) 
Látogatói  

létszám (fő) 

február 28. Igazgyöngy Alapítvány kiállítása (ÖKH) 22 

 

 

10.2.4 Közösségi szolgáltatás 

 

Intézményeinkben két telephelyen működik kiegészítő közösségi szolgáltatásként játszószoba. 

2020-ban ezek a szolgáltatások a pandémiás zárvatartási időn kívüli időszakban folyamatosan 

működtek. 

 

A tavalyi évben is éltünk a kulturális információszolgáltatás lehetőségével és közösségi házaink 

területén ajánlottuk más közművelődési intézmények, könyvtárak, a színház és a múzeum 

programjait is. 

 

10.2.5 Művelődő közösségek  

 

Intézményünkben sok önszerveződő művelődő közösség talált otthonra, azonban sajnos a 

2020-as év nem kedvezett működésüknek, így hosszú időn át nem tudták látogatni az 

intézményt, elmaradtak a próbák, szakkörök, klubok, összejövetelek. A látogatói létszámadatok 

statisztikájából is látszik, hogy a nyári szabadság és az újranyitás után szeptembertől töretlen 

lelkesedéssel tértek vissza az intézménybe.  
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(Amatőr) művészeti csoportok: 

 

Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói 

létszám (fő) 

heti 1  

alkalom 

Hang-Szín-Tér Prikulics színjátszók  

próbái (SZKKK Központ) 

 

20 

heti 2  

alkalom 

Leonardo Jam zenekar 

 próbaalkalmai (SZKKK Központ) 
5 

heti 1  

alkalom 

Szabad Színház próbái  

(SZKKK Központ) 
15 

heti 1  

alkalom 

Gyermektánc ovisoknak  

(SZKKK Központ) 
12 

heti 2×2  

alkalom 
Izgő-Mozgó Táncstúdió (ÖKH) 15 

heti 2×2  

alkalom 
Felicita KTSE edzései kezdőknek (ÖKH) 20 

heti 3×2 

alkalom 
Felicita KTSE edzései versenyzőknek (FKH) 20 

heti 3  

alkalom 
Ritmikus gimnasztika (KK-FSZK) 20 

kéthetente 1 

alkalom 
Főnix Fotóművészeti Kör (ÖKH) 12 

heti 1  

alkalom 

Prospero Kulturális Egyesület  

(SZKKK Központ) 
20 

heti 1  

alkalom 

Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület 

(SZKKK Központ) 
15 

heti 1  

alkalom 
Bástya Kamarakórus (ÖKH) 25 

 

 

Klubok: 

 

Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói  

létszám (fő) 

heti 1 

alkalom 
Ringató foglalkozások (ÖKH) 16 

heti 2 alkalom Varázstorna foglalkozások (ÖKH) 25 

heti 1 alkalom Baba-mama klub (CSKT) 12 

heti 1 alkalom Nordic Walking foglalkozások (ÖKH) 15 

heti 1 alkalom Jóga foglalkozások (ÖKH) 22 

heti 2 alkalom Szenior örömtánc (ÖKH) 40 
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Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói  

létszám (fő) 

heti 4 alkalom Gerinctorna (ÖKH) 10 

heti 1 alkalom Biblia Szól Egyház összejövetelei (ÖKH) 30 

heti 1 alkalom Bázis gyermekfoglalkozások (ÖKH) 25 

heti 1 alkalom Kokas klub (zenepedagógiai foglalkoztató) (ÖKH) 25 

heti 1 alkalom Fejér Szövetség találkozói (KE) 30 

2 hetente  

1 alkalom 

„Nem csak a 20 éveseké a világ...” Felsővárosi 

Nyugdíjasklub (FKH) 
50 

heti 2 alkalom Kézenfogva Onkológiai Klub (KE) 20 

heti 1 alkalom KALOT (FKH) 40 

havi 1 alkalom Szárazréti Nyugdíjasklub (KK-FSZK) 30 

havi 1 alkalom Nosztalgia klub (ÖKH) 35 

negyedévente 

1 alkalom 
Csalai Polgárőr Csoport (CSKT) 10 

heti 1 alkalom Meridian torna (ÖKH) 30 

kéthetente 1 

alkalom 

Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Kisfaludi 

Nyugdíjasklubja (KKH) 
12 

heti 1 alkalom Öreghegyi Nyugdíjasklub (ÖKH) 45 

kéthetente 1 

alkalom 
Angol társalgási klub (SZKKK Központ) 10 

kéthetente 1 

alkalom 

Székesfehérvári Ásványgyűjtők Baráti Köre 

(SZKKK Központ) 
12 

kéthetente 1 

alkalom 

Fehérvári Rejtvényfejtők Klubja (SZKKK 

Központ) 
10 

heti 2 alkalom 
Szöllősi József Rádióklub és Rádióamatőr állomás 

(SZKKK Központ) 
10 

heti 1 alkalom Székesfehérvári Kertbarát Egyesület (KK-FSZK) 15 

havi 2 alkalom Tigris és Eufrátesz Társasjáték Klub (KE, ÖKH) 35 

heti 2 alkalom Fehérvári Sakk Egyesület (KE) 16 

heti 1 alkalom Fürgelábak Táncegyesület (KK-FSZK) 15 
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Szakkörök: 

 

Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói 

létszám (fő) 

heti 1 alkalom 
Gyöngyfűző klub (KKH) 

 
12 

havi 1 alkalom 
Kondor Rajz Szakkör (SZKKK Központ) 

 
15 

heti 1 alkalom 
Kisfaludi Művészkör (KKH) 

 
10 

kéthetente 2 

alkalom 

Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány  

(SZKKK Központ) 
15 

 

Népművészeti csoportok: 

 

Időpont/ 

gyakoriság 
Program címe (helyszín) 

Látogatói  

létszám (fő) 

heti 1 alkalom Búzavirág Dalkör (KKH) 15 

heti 1 alkalom Fehérvári Csipkebokor Alkotókör (KE) 10 

heti 2 alkalom 
Gyermek néptánccsoport – Bécsiné Krämer Ágnes 

vezetésével (SZKKK Központ) 
20 

 

 

10.2.6 Rendezvények  

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 2020-ban a pandémiás időszak miatt nem 

tudta megvalósítani az összes betervezett rendezvényét. A tavaszi és téli teljes zárás miatt több 

tervezett esemény elmaradt.  

 

Rendezvényeinket két kategóriába soroljuk: intézményi események és városrészi 

nagyrendezvények. Igyekeztünk minden telephelyen a lehetőségekhez mérten minél 

színvonalasabb és sokrétűbb programokat szervezni. A városrészi nagyrendezvények közül 

közreműködtük az Öreghegyi Mulatság megszervezésében. A többi tervezett nagyrendezvény 

a rendezvénytartási tilalom miatt meghiúsult. 

 

Műsoros rendezvények: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

július 3. 
„Harminc év csipkéi” című kiállítás 

FINISSZÁZSA (SZKKK Központ) 
33 

augusztus 29. 
Aranybulla Művészeti Napok – Zsigmond Lala 

Énekstúdió táborzáró gála (ÖKH) 
150 
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Közösségi rendezvények: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

február 15. Gyermekfarsang (KKH) 29 

március 6. Nőnapi teadélután (KKH) 26 

október 31. Gyerekfoglalkozás (ÖKH) 16 

 

Népművészeti rendezvények: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

január 31. Folkest a Tilinkó zenekarral (SZKKK Központ) 82 

október 28. 
Élő Népművészet kézműves foglalkozások 

(SZKKK Központ) 
37 

 

Táncház: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

január 18. Kákics táncház (KK-FSZK) 72 

február 8. Kákics táncház (FKH) 67 

február 8. 
Görög táncház a Taverna zenekarral  

(SZKKK Központ) 
105 

július 19. Görög táncház (SZKKK Központ) 56 

október 4. Táncház a Zagyva bandával (SZKKK Központ) 65 

 

Szórakoztató rendezvények: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

január 11. Kovács Ferenc zenés estje (SZKKK Központ) 34 

január 23. 
A Noé Hegyi Szent István Borlovagrend 

rendezvénye – zártkörű rendezvény (ÖKH) 
45 

január 27. Izlandról jöttünk – Zenés műsor (KE) 34 

január 31. Balázs Elemér Group Koncertje (ÖKH) 58 
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Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

február 3. Balaskó Jenő Emlékest (KE) 36 

február 15. 
Csocsesz koncert – Kultúrházak Éjjel-Nappal  

(KK-FSZK) 
150 

február 17. Hungarikum klubkoncert (SZKKK Központ) 37 

február 22. 
Lásho Lecsó jótékonysági koncert  

(SZKKK Központ) 
70 

február 15. 
Ferenczi György és az 1ső pesti Rackák koncert 

(SZKKK Központ) 
90 

február 21. Kilyén Ilka színművész önálló estje (KE) 48 

február 22. Gyermekfarsang (SZKKK Központ) 146 

március 2. Beszélgetés Tóth Ildikóval (KE) 22 

március 23. Mirtse Zsuzsa könyvbemutatója (KE) 15 

július 28. 
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend rendezvénye 

(ÖKH) 
31 

augusztus 19. 
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend rendezvénye 

– zártkörű (ÖKH) 
60 

augusztus 22. Alba Regia Jazz Feszt (KK-FSZK) 200 

augusztus 23. Alba Regia Jazz Feszt (KK-FSZK) 200 

augusztus 24. Alba Regia Jazz Feszt (KK-FSZK) 300 

szeptember 1. Péntek Imre könyvbemutatója (KE) 44 

szeptember 3. Mohaing koncert (SZKKK Központ) 74 

szeptember 5. 4 What bemutatkozó koncert (ÖKH) 110 

szeptember 

13. 
A Magyar Dal Napja (SZKKK Központ) 58 

szeptember 

14. 
Gáspár Ferenc könyvbemutatója (KE) 8 

szeptember 

26. 

Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál  

(SZKKK Központ) 
90 

október 12. Benke László könyvbemutatója (KE) 10 

október 24. Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf koncert (ÖKH) 36 

október 31. 
Hangfestészet & Hangszobrászat, bemutatja: Filep-

Vörös Duó (ÖKH) 
28 
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Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

november 10. 
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend Márton-napi 

rendezvénye, bormustra (ÖKH) 
42 

 

Művészeti rendezvények: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

január 13. Mezey Katalin könyvbemutatója (KE) 25 

január 14. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 35 

január 17. 
Péntek 3 Tejátrum – Erdős Virág: Kalocsa  

(SZKKK Központ) 
25 

január 18. 
Körtevirágok – a Prospero Színkör előadása 

(SZKKK Központ) 
10 

január 26. 
Székely Csaba: Öröm és Boldogság – a Prospero 

Színkör előadása (SZKKK Központ) 
18 

január 28. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 48 

január 31. Bartal Klári: Alkonyórán – könyvbemutató (KKH) 39 

február 1. 

FIN After: HUMANIA – A Homo Ludens Project 

előadása a Fehérvári Irodalmi Napokon  

(SZKKK Központ) 

46 

február 11. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 23 

február 14. 
William Shakespeare: A vihar – a Prospero 

Színkör előadása (SZKKK Központ) 
12 

február 15. 
Farsangi operettparádé a „Kultúrházak éjjel-

nappal” keretében (ÖKH) 
140 

március 7. Nőnapi gála (ÖKH) 78 

március 10. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 14 

március 13. Pálfalvi András könyvbemutatója (KKH) 42 

augusztus 19. Balajthy Ferenc könyvbemutatója (KKH) 30 

szeptember 8. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 17 

szeptember 

22. 
Öreghegyi Disputa (ÖKH) 15 

október 9. Szegedi Kovács György könyvbemutatója (KKH) 21 

október 13. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 21 
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október 16. Varga Imre könyvbemutatója (ÖKH) 21 

október 20. Öreghegyi Disputa (ÖKH) 14 

 

Filmvetítés: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

augusztus 6. Kertmozi (ÖKH) 80 

augusztus 7. Kertmozi (ÖKH) 74 

szeptember 12. Kertmozi (ÖKH) 80 

 

Komplex rendezvény: 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

január 21. 
A Magyar Kultúra Napja kiállításnyitó, koncert 

(ÖKH) 
220 

szeptember 

13. 
A Magyar Dal Napja (SZKKK Központ) 70 

 

 

10.2.7 Tábor  

 

2020-ban több tábornak biztosítottak helyszínt közösségi házaink. Az Öreghegyi Közösségi 

Ház volt az elmúlt évben is tábor szempontjából a legkeresettebb helyszín, hiszen az udvar adta 

lehetőségeket a táboroztatók jól ki tudják használni. Ezen a helyszínen július és augusztus 

hónapban 6 gyermektábor került megvalósításra. 2020 nyarán újra elindult a felnőtteknek szóló 

tematikus tábor a Felsővárosi Közösségi Házban, csipkeverést és bútorfestést tanulhattak az 

érdeklődők. A Feketehegy-Szárazréti telephelyünkön 4 tematikus gyermektábor zajlott 2020 

nyarán. 

 

Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

július 6-10. Gyerektábor – Zsigmond Lala Énekstúdió (ÖKH) 20 

július 13-17 
Feketehegy-Szárazréti Sport Egyesület  

(KK-FSZK) 
25 

július 29- 

július 3. 
Gyerektábor – Sosemvolt mesék (ÖKH) 24 

július 13-17. Bútorfestő tábor (FKH) 20 

július 20-24. Gyerektábor – jóga (ÖKH) 22 
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Időpont Rendezvény neve (helyszín) 
Látogatói 

létszám (fő) 

július 20-24. Csipkeverő tábor (FKH) 20 

augusztus 3-7. Gyerektábor – Sosemvolt mesék (ÖKH) 23 

augusztus 3-7. 
Feketehegy-Szárazréti Sport Egyesület  

(KK-FSZK) 
25 

augusztus  

10-14. 
Kézműves gyerektábor (ÖKH) 22 

augusztus  

10-14. 

Family Tree – Triatlon és Szabadidős 

Sportegyesület (KK-FSZK) 
30 

augusztus  

24-28. 

Family Tree – Triatlon és Szabadidős 

Sportegyesület (KK-FSZK) 
30 

augusztus  

24-28. 
Gyerektábor – Zsigmond Lala (ÖKH) 20 

 

 

10.2.8 Származtatott szolgáltatás 

 

2020. november 1-től intézményünkben 1 fő foglalkozik kifejezetten a termek és helyszínek 

bérbeadásával. A folyamatszabályozást közösen alakítottuk ki, melynek része az is, hogy 

leírjuk a bérlési folyamat eljárásrendjét, egyszerűsítjük a dokumentációt, amit rendszeresen 

vezetünk. Ennek alapja a belső kommunikációs, feladatkezelő (Freedcamp) felület, amelyhez 

csak kollégáink rendelkeznek hozzáféréssel, ott megtalálnak minden szükséges dokumentumot.  

Az év végéig telephelyeinken kb. 600 db bérbeadásunk maradt el a zárás miatt. A 

veszélyhelyzeti intézkedések és korlátozások miatt folyamatosan csökkent a látogatói 

létszámunk. 

 

 

11. ÉRTÉKTÁRI MUNKA 

 

Önkormányzati intézményként fontosnak tartjuk, hogy a Székesfehérváron fellelhető, 

elsősorban a telephelyeinken működő, a saját területükön kiemelkedő alkotó csoportok, 

egyesületek tevékenységét segítsük, támogassuk; felhívjuk a figyelmet az ezen csoportokon, 

egyesületeken belül folyó munkára, valamint arra a tényre is, hogy az általuk végzett magas 

színvonalú tevékenység lehetőséget ad a kikapcsolódásra, szórakozásra, új ismeretek 

szerzésére; a tehetségek kibontakozására, bemutatkozására; közösséget teremtenek és 

lehetőséget adnak a különböző korosztályok találkozására is. Mindezek miatt a 2020. évben – 

tevékenységük elismeréseképpen – több csoport és telephely esetében javaslatot készítettünk 

annak érdekében, hogy azok bekerüljenek a települési értéktárba. 

 

Az értéktári felterjesztések 2020 novemberétől folyamatosan készültek. Vezetői javaslatok 

alapján az intézmény munkatársai a következő csoportok, egyesületek, közösségi házak 

felterjesztését készítették el: 

 

Felsővárosi KALOT – A felsővárosi KALOT – az előzményeket is figyelembe véve – jóval 

több mint százéves múltra tekinthet vissza. Az egylet egykori és mai tagjai rendszeresen, 

elkötelezetten tettek, tesznek azért, hogy megőrizzék és továbbadják az alapítók által vallott 
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elveket, eszméket, azokat a vallási, kulturális értékeket, népi és gasztronómiai hagyományokat, 

amelyek a Felsőváros közösségének együvé tartozását hivatottak erősíteni.  

 

Kondor Kör – A több mint 45 éves múlttal rendelkező körben olyan neves művészek 

foglalkoztak a tagokkal, mint Ujházi Péter, Ecsedi Mária, Nagy Benedek vagy Pinke Miklós. 

A kör fő értékei közé tartozik, hogy – a környéken egyedülálló módon – lehetőséget teremt az 

élőmodell utáni aktrajzra, szakszerű segítséget nyújt a felvételire készülőknek, a szabadidő 

minőségi eltöltésére kínál közösségi alkalmat amatőr alkotóknak szabad légkörben, miközben 

mélyebb önismeretre tehetnek szert az alkotó tevékenység folyamán – szakértő támogatással. 

A jövőben intézményünk szakmai támogatásával továbbra is profi és amatőr művészek 

közösségének találkozási pontja lesz a Kondor Kör, amely az elmúlt évtizedek alatt számos 

kitűnő művészt adott városunknak. 

 

Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar – Székesfehérvár egyik legfiatalabb 

kulturális közösségi tere, amelyet néhány év alatt megismertek és megszerettek a városrészben 

élők; igyekszik a kulturális, művelődési lehetőségeket a város központjától távolabb élők 

számára is elérhetővé tenni. Feketehegy-Szárazréten 2015-ben kezdődött el egy olyan kulturális 

tér kialakítása az új közösségi ház mögötti udvaron, amely sokszínű, többfunkciójú; széles 

közösséget szólít meg, ezzel kiszolgálja a városrész összes korcsoportját, és hozzájárul az 

oktatás színesítéséhez is. Az első ütemben a kultúrudvar szabadtéri színpada és fedett nézőtere 

épült meg, ahol koncerteket, színházi esteket szerveztek az utóbbi években, 2021-től pedig 

kertmozi is működik majd itt. A fedett, 400 néző befogadására alkalmas nézőtér lehetővé teszi, 

hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között is használható legyen a színpad. 

 

Prospero Színkör – Az egyesület az elmúlt két évtizedben folyamatosan jelen volt a város 

kulturális életében, eddig majdnem harminc bemutatót tartottak, sokféle stílust, műfajt 

kipróbálnak annak érdekében, hogy sokszínűségüket megmutassák a közönségnek. Lehetőséget 

biztosít a fiatal színjátszók számára önmaguk fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására. A 

színkör célja nem csupán az, hogy színházi műhelyként működjön és szórakozási lehetőséget 

nyújtson a közönség számára: arra törekszenek, hogy művészileg értékes és színvonalas 

előadásokat hozzanak létre. A társulat a Kortárs Művészeti Fesztivál rendszeres fellépője. Az 

amatőr színjátszó találkozókon több alkalommal értek el sikert, az elismerések nemcsak a 

társulat, de Székesfehérvár hírnevét is öregbítik. 

 

Öreghegyi Közösségi Ház – A Fanta-villaként is emlegetett épület hosszú évtizedek óta 

szolgálja a köz művelődését, nemcsak a városrészben élők, de a minden fehérvári számára jól 

ismert, elismert helye a jó programoknak. Színházi előadások, jazz- és könnyűzenei koncertek, 

képzőművészeti kiállítások vonzzák a kultúra iránt érdeklődőket, ezen kívül számos klub, 

csoport és egyedi előadás, foglalkozás teremt lehetőséget a kikapcsolódásra, mozgásra vagy 

akár a tanulásra is.  

 

Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló – Gazdag története, egyedi kialakítása és műszaki 

megoldásai miatt Székesfehérvár kulturális örökségének fontos része, emellett turisztikai 

célpontként is szolgál, így az ország más részéből érkezők számára is jelentőséggel, 

tudományos-kulturális értékkel bír. A csillagvizsgálónak intézményünk 45 éve ad otthont a 

gyönyörű tóparti környezetben. A tudósok és amatőr csillagászok kezdetektől fogva segítették, 

figyelemmel kísérték a csillagda működését, amely az elmúlt évek során számos esetben 

fogadott nyári táborban résztvevő diákokat, valamint Székesfehérváron átutazó csoportokat. A 

kupola és a távcső ipartörténeti emlék, a távcső tükre pótolhatatlan kézműves emlék. 
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12. VEZETŐI ZÁRSZÓ 

 

Az intézmény objektív okok (pandémiás helyzet és a hosszú ideig tartó zárvatartás) miatt a 

2020. évre vonatkozó munkatervében megfogalmazott szakmai elképzeléseit nem tudta 

megvalósítani.  

Intenzíven elindult azonban az a munka, melyet a belső, szervezeti megújulása érdekében 

tettünk. 2020-ban kezdődött el az az átfogó tevékenység, mely a meglévő szabályzatok belső 

felülvizsgálatát célozta meg. 

Példaértékű értéktári felterjesztések készültek, melyekkel már régóta adós intézményünk. 

Tisztelettel megköszöntük a hozzánk járó vendégeknek, szakköri tagoknak, a több ezer 

iskolásnak és szüleiknek, pedagógusaiknak, ez estéiket és a délutánjaikat kellemesen eltöltő 

közönségünknek, hogy ilyen türelemmel és megértéssel viselik a jelenlegi helyzetet. 

 

Végtelenül hálás vagyok a kollégáimnak, hogy a megváltozott körülményekhez ilyen gyorsan 

tudtak alkalmazkodni. Látható, hogy kialakult egy csapat, akik semmilyen munkát nem 

utasítanak vissza annak érdekében, hogy az intézmény működjön és fejlődjön, hogy új utakat 

megnyitva forduljon a 21. század új kihívása elé, amit egyrészt a pandémia okozott, másrészt 

az elvárások miatt, melyek az információs műveltség fejlődéséből adódnak. Ezt a folyamatot 

úgy foglalhatjuk össze, hogy a közművelődés digitalizálása – és erre készen állunk szakmailag, 

kompetenciáinkkal, elhivatottságunkkal és szorgalmunkkal. 

 

 

Székesfehérvár, 2021. június 7. 

 

 

Juhász Zsófia 

igazgató 
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1. BEVEZETŐ 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (továbbiakban SZKKK) szervezeti és 

szakmai szempontból is új életet kezdett 2021. január 1-jével. 

 

Az intézménynek 2020-ban le kellett zárnia egy korszakot. Egyrészt objektív okok (pandémia) 

miatt, másrészt a 21. század kihívásai miatt is szakítania kell eddigi közművelődési 

gyakorlatával. A szervezeti kultúra átalakítása mellett új feladatköröknek kell szolgálniuk az 

átalakulást. Meg kell újulnia az intézménynek kívülről és belülről.  

 

A 2021. év prioritásai között szerepel, hogy az új, rugalmas, proaktív kollektíva érje el, hogy 

az intézmény bevételeinek növelése érdekében külső partnerek számára szervezzen 

rendezvényeket, vigye teljes szervezetek, vagy egy-egy projekt marketingkommunikációs 

tevékenységét, működtesse a Barátság mozit, szervezzen kertmozit és a minőségi 

szolgáltatások mellett modernizálja az épületek belső tereit annak érdekében, hogy minél több 

bérlő keresse meg azzal a szándékkal, hogy előadásait, eseményeit, programjait a közösségi 

házak falai között rendezze meg. A Fehérvári Programszervező Kft. tevékenységének 

beolvadásával kell új szintre emelni a kultúraközvetítést. 

 

A város közművelődési feladatellátásának kiemelt művelődési házait az eddigi megszokott 

formában, egy folyamatosan fejlődő városban, egy fiatalokra építő települési közösségben, a 

21. században másképp kívánjuk működtetni.  

 

Az intézményi látogatási tilalom ideje alatt lehetőségünk volt, hogy újragondoljuk a 

tevékenységeinket és letegyük egy hatékony szervezet szakmai alapjait. 

 

A kollégák többségében elhivatottak, akik szeretik a munkájukat és képesek megújulni. 

Nyitottak arra, hogy egy megújult szemlélettel induljunk neki a 2021. évi közös munkának, már 

egy csapatként legyünk a fehérvári közművelődési közösségi élet formálója, fejlesztője és a 

városrészi, belvárosi rendezvények szervezője.  

 

Az újranyitás óta sokkal koncentráltabban kell a közösségi munkára fókuszálnunk, mert a 

közösségeink sokat voltak távol. Nem csak tőlünk, de egymástól is. Segítenünk kell a 

visszatérésüket és ennek érdekében minél többször találkozni, egyeztetni velük. Meg kell 

ismernünk céljaikat.  

Januártól volt időnk arra, hogy fejlesztési koncepciókat dolgozzunk ki, hogy koncentráljunk a 

karbantartásokra és az adminisztrációnkra. Leselejteztünk olyan eszközöket, melyek csak a 

helyet foglalják és több pályázatot beadtunk. Kommunikációnkban az intézmény honlapjára és 

közösségi felületeinkre kell koncentrálnunk és ezeket karbantartani, fejleszteni.  

 

A város közművelődési intézménye még nem rendelkezik Minősített Közművelődési 

Intézmény Címmel, ezért a következő két év legfontosabb elérendő célja, hogy ezt a minősítést 

megszerezzük, ehhez azonban 2021-ben kell megkezdeni a felkészülést. 
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2. ALAPMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

 

Az SZKKK biztonságos költségvetési és infrastrukturális helyzetben kezdte el a 2021. évi 

munkáját. Elfogadott költségvetésünk van és az Szervezeti és Működési Szabályzatunkat 

aktualizáltuk. 

 

Az intézmény érvényes Alapító Okirattal rendelkezik, mely tartalmazza az intézmény nevét, 

székhelyét, az irányító szerv és a fenntartó megnevezését, címét, továbbá a középirányító szerv 

megnevezését, székhelyét is, a ráruházott irányítási hatásköröket. Rögzítette a költségvetési 

szerv közfeladatát, alaptevékenységét, valamint azok kormányzati funkció szerinti 

megjelölését, a működési területet. Magában foglalja a költségvetési szerv vezetőjének 

megbízási rendjét, az alkalmazásban álló személyek jogviszonyát.  

 

Az SZKKK működése a székhelyre és a telephelyekre koncentrált régebben, de a Fehérvári 

Programszervező Kft. tevékenységének beolvadásával a Belváros és a városrészek külső 

helyszínei is előtérbe kerültek.  

 

Az intézmény 2021–2025. évekre vonatkozó intézményi stratégiájának az év első felében kell 

elkészülnie, ehhez a vezetői pályázat szolgál majd alapul. 

 

Az SZKKK egy, a hagyományos értelemben működő művelődési ház, mely közösségi tereivel 

alkalmas arra, hogy helyet adjon a közösségi művelődési formáknak, az öntevékeny művészeti 

és az életkor, az érdeklődés szerint szerveződő köröknek. Pályázatainak, kiterjedt 

kapcsolatrendszerének és szakmai kompetenciákkal rendelkező kollektívájának köszönhetően 

a város kulturális életében jelentős szerepet vállal.  

 

2020-ban intézményünk összlátogatói létszáma 29 204 fő volt. A 2020. évi világjárványra való 

tekintettel közművelődési intézményünk 2021 első felében sem nyithatott ki, ezért a látogatói 

létszám elmarad a korábbi évektől, de törekszünk arra, hogy most már egyre több embert, 

közösséget csábítsunk vissza házainkba, rendezvényeinkre.  

 

 

 

3. TERVEK 

 

Mivel az intézményt bezárva kellett tartani, ezért a 2020-ban elkezdett értéktári munkára 

koncentráltunk és a nagyobb, több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényeinket, 

alkotócsoportjainkat terjesztettük fel a települési és a megyei értéktárba – ezt a munkát 

folyamatosan fogjuk végezni az év során, hiszen egyre több értékes közösség tevékenységét 

ismerjük meg. 

 

A minősítési folyamatra fel kell készíteni a kollégákat, így belső képzést szervezünk a siker 

érdekében. Ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy elsősegélynyújtó képzést is szervezzünk, és ha 

már van defibrillátora az intézménynek, akkor ezt használni is tudják a kollégák. 

 

Folyamatosan figyeljük a szakmai jellegű pályázatokat, hiszen ezek, ha nem is a 

járványhelyzetben, de később teljesíthetők lesznek, nekünk pedig minden plusz forrást meg kell 

szereznünk annak érdekében, hogy csökkenhessen a fenntartói támogatás. 
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Az első 5 hónapban zárva voltunk, így rengeteg elmaradt feladat megoldását tette lehetővé ez 

az időszak: 

- takarítás, 

- szanálás, 

- leltározás, 

- selejtezés, 

- kertgondozás, 

- kisebb karbantartások, 

- irattári munka, 

- archiválási munka,  

- online igényfelmérő és elégedettségmérő ívek készítése, és ezek kielemzése, 

- az utcai, jelen helyzetben kiállítási installációként használt belvárosi hirdetőállványaink 

megújítása, javítása és stabilitásának növelése, 

- raktáraink rendbetétele, kisebb javítási és festési munkák elvégzése, 

- rendezvényeszközök és rendezvényekre használt jelmezek (babzsákok, párnák, plédek, 

öltözetek) mosása és mosatása, 

- közösségi házainkban az évek alatt elporosodott színpadok rendbetétele, színpadi 

függönyök mosatása, portalanítás,  

- intézményi hang- és fénytechnikai eszközök felülvizsgálata, esetleges javítási munkák, 

- közösségi házak belső tereinek barátságosabbá tétele felkészülve a nyitásra, 

- közösségi házak biztonsági rendszereinek felülvizsgálata, a távfelügyelet egységessé 

tétele, 

- informatikai szolgáltatások egységesítése, 

- házirendek elkészítése, 

- szabályzatok és folyamatleírások elkészítése. 

 

Az évindítással a közösségi házaink és tereink zárvatartása ellenére igyekeztünk kapcsolatot 

tartani a székesfehérváriakkal, volt és leendő látogatóinkkal, terveztünk a nyitásra: 

- év elejétől utcai kiállításokat szerveztünk a belvárosban járó és sétálók számára, 

kapcsolódva az adott időszakhoz (A Magyar Kultúra Napja, Farsang, Március 15.), ezt 

a továbbiakban is tervezzük megvalósítani (pl. A Költészet Napja, Május 1.), 

- felvettük a kapcsolatot volt csoportjainkkal, terembérlőinkkel, az új érdeklődőkkel, és a 

nyitást megkönnyítve egyeztettünk velük a 2021-es évről, a szerződések megújításának 

lehetőségéről, 

- folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, pályázatokat írunk és írtunk, 

elkezdtük az előkészületeket a 2022. évre, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím 

elnyerésére. 

 

Kiemelt feladatunk a 2021-es évben, hogy állandó bérlőinket és művészeti csoportjainkat 

visszacsábítsuk közösségi házainkba, nekik megfelelő helyszínt biztosítva. Minden csoport, 

klub nehéz helyzetben volt a zárás kapcsán, nem találkozhattak egymással, helyszínük sem volt 

a próbákra, gyakorlásra. Éppen ezért befogadó és helyszínbiztosító partnerként reménykedünk 

abban, hogy az újranyitás után legalább a 2020-as év adatainak megfelelően együtt tudunk 

működni ezekkel a terembérlőkkel, amatőr művészeti csoportokkal. Ennek megkönnyítésére 

újragondoljuk a közösségi házaink lefoglaltságát és javaslatot teszünk nekik a SZKKK 

Központon kívül más telephelyeken való bérletre, ezzel tehermentesítve a Központ 

terembérletes túlterheltségét. 
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4. MINŐSÉGPOLITIKÁNK ÉS KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 

 

 

Az SZKKK a város legnagyobb közművelődési intézménye. 

Alapító okiratunk, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján a lakosság számára 

biztosítjuk a törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, aktív 

szerepvállalásunk van a város kulturális és közösségi életében. A Székesfehérvári Közösségi és 

Kulturális Központ előkészíti azt a szakmai munkát, amely lehetőséget biztosít majd a 2021. 

évre vonatkozóan nyolc tevékenységi területen (ismeretterjesztés, kiállítás, képzés, művelődő 

közösség, közösségi szolgáltatás, táborok, rendezvény, származtatott szolgáltatás) „Minősített 

Közművelődési Intézmény Cím” megpályázására. 

 

Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa tevékenységeink kiváló, az 

ügyfeleink, vendégeink elvárásait meghaladó szintjét, és az ezen igényekhez kapcsolódó 

követelmények magas fokú kielégítését, a szakmai kihívásoknak való megfelelést. 

 

Belső rendszerünk és folyamataink változásainak szabályozott nyomon követése nagyban segíti 

a látogatóinkkal, partnereinkkel folytatott kommunikációt, amely által magasabb színvonalon 

tudjuk ellátni a rendezvényeinkre vonatkozó feladatokat. A fejlesztési folyamatokat 

kollégáinkkal együttműködve tudtuk végrehajtani, mára minden munkatársunk részt vesz 

folyamatirányítási fejlesztéseink kidolgozásában, véleményezésében, mely nagyban hozzájárul 

minőségfejlesztési munkánk sikerességéhez. 

 

Munkatársainktól elvárjuk, hogy tevékenységükkel szolgálják a megfogalmazott minőségcélok 

megvalósulását, és javaslataikkal segítsék minőségirányítási rendszerünk folyamatos javítását, 

ezzel emeljék szolgáltatásaink eredményességének, minőségének színvonalát. 

 

A minőségre való törekvés által intézményünk a szakmai munka hatékonyságának 

növekedését, a partnerek elégedettségi, valamint gazdasági mutatóinak pozitív irányú 

változását reméli. 

 

Minőségfejlesztésünk alapja az önreflexív gondolkodás, azaz önértékelésen alapuló fejlesztés. 

Ez az önértékelés, mint a fejlesztés módszere jelenik meg a közművelődési minőségfejlesztési 

programunkban, eszköze a releváns értékelő szempontrendszer/kérdéssor. 

 

A minőségpolitikában leírtak megvalósulásának érdekében szervezetünk kiemelten kezeli az 

intézmény működtetéséhez fontos területeket: 

- a küldetés fontosságát, 

- a jogszabályok betartását és betartatását, 

- a vezetés, a stratégia tervezés, ill. az emberi erőforrások szerepét, 

- a szakmai munka folyamatos fejlesztését, 

- a partnerközpontúságot, 

- a folyamatos benchmarking jellegű tanulást, 

- a pénzügyileg stabil működést. 

 

Hosszú távon elkötelezzük magunkat az emberközpontú ügyfélkezelés, a magas minőségű 

közművelődési szolgáltatás mellett. 
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5. SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER 

 

2020 második felében megvalósult a közös gondolkozás a városban működő kulturális 

intézmények között. A havi egy közös sajtótájékoztató folyamatos egyeztetés lehetőségét 

biztosította, melyet a fogyatkozó lehetőségek miatt egyre kisebb intenzitással vett igénybe az 

SZKKK. Programok hiányában és a veszélyhelyzet miatt 2021-ben még nem voltak közös 

tájékoztatók, de a társintézményekkel kapcsolatban állunk, figyeljük egymás eseményeit, 

rendezvényeit.  

 

Az országos szakmai szervezetek közül a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a 

Magyar Népművelők Egyesületével, a Magyar Fesztivál Szövetséggel működünk együtt. A 

tagságot mindegyik egyesületben fenntartjuk. Nagyon jó lehetőség nyílik a szakmai 

információk, változások, változtatások, jó gyakorlatok egyeztetésére.  

 

Az együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-vel szükséges és hasznos. Az 

év során keressük az együttműködési lehetőséget velük. 

 

 

6. PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK 

 

Az idei év a partnerkapcsolatok területén is új változást hozott. Az év első 5 hónapjában 

események hiányában arra kellett koncentrálnunk, hogy a meglévő szálak megmaradjanak. 

Ennek érdekében aktualizáltuk minden címlistánkat. Most, hogy újra indult a közösségek élete, 

a rendezvények szervezése, ezeket a partneri listákat tudjuk használni. 

 

Az iskolákkal is folyamatos a kapcsolattartás, most volt és van időnk arra, hogy az oktatási 

intézményekkel kötött megállapodásokat aktualizáljuk. Ezekre a megállapodásokra az iskolai 

közösségi szolgálat teljesítése lehetőségének biztosítása miatt van szükség.  

 

Példaértékű az intézmény médiapartnerekkel való kapcsolata, akik folyamatosan és kiemelten 

tudósítanak programjainkról. Ehhez azonban szükséges az a kommunikációs bázis, ami 

kollégáinkból áll és akik az intézmény stratégiai elképzeléseit, mindennapi munkáját, 

kollégáink erőfeszítéseit egyéb rendezvényeink részleteit kommunikálják. 

 

 

 

7. EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE 

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 

követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 

kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján 

átminősítettük a munkaköröket. 

Az intézmény 2021-ben engedélyezett álláshelyeinek száma 51,75 fő.  

 

Továbbra is gondot okoz a megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkatársak megtalálása. 

A rendezvények főként este, hétvégén, ünnepnapokon kínálnak lehetőséget a szabadidő 

hasznos eltöltésére, így nehéz megtalálni a kellően elkötelezett szakembereket. 

 

Legfontosabb feladatunk, hogy az intézményi identitás fejlődjön a kollégáknál. Tudatosítani 

kell minden dolgozóban, hogy nem az adott telephely munkatársa, hanem az SZKKK 



9 
 

munkavállalója. Nem szigetelődhetnek el egymástól telephelyenként, mint korábban. Azt kell 

elfogadnia mindenkinek, hogy a munkakörök nem csak ingatlanhoz kötöttek, hanem azon 

kívüli feladatokhoz is.  

 

A humánerőforrás területén nagyon fontos a dolgozók véleménye, ezért az év második felében 

tervezünk egy dolgozói elégedettségmérést. Egyenletes munkamegosztásra fogunk törekedni a 

kollégák körében.  

 

A humánerőforrás-fejlesztés során figyelmet fordítunk a kollégák képzettségének fejlesztésére.  

 

 

8. GAZDÁLKODÁS 2021-BEN 

 

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el. A 4 fős 

gazdasági csoport az SZKKK irodáiban, velünk közösen dolgozik.  

 

Az intézmény költségvetése egy szakmai-gazdasági konszenzus eredményeként születik meg. 

A Fehérvári Programszervező Kft. tevékenységének beolvadásával a személyi jellegű kiadások 

és dologi kiadások is emelkedtek, ezért a járványhelyezt ellenére magasabb összegek 

szerepelnek az adatok között.  

 

Az SZKKK 2021. évi eredeti előirányzata 370 774  eFt, amelyből a költségvetési támogatás 

összege 343 544 e Ft. Ebből dologi költség 167 431 eFt, személyi költség 174 715 eFt, 

munkaadókat terhelő járulék 28 628 eFt.  

Az SZKKK 2021. év eredeti bevételi előirányzata 370 774 eFt. Az intézmény költségvetését 

pályázati forrásokból és egyéb bevételekből kívánjuk kiegészíteni.  

 

2020-ról áthozott pályázatok esetében: 

 

A) a Csoóri Sándor Alap által nyújtott 1 000 eFt támogatás már az intézmény számláján 

szerepel-támogatott cél: Táncházi sorozat.  

B) 2020-ban négy nyertes pályázat lebonyolítását tervezzük (ezeknél a nyert összeg 

kifizetése áthúzódik a 2021-es évre):  

1. Nemzeti Kulturális Alap – Zene csendül, láb dobban ismeretterjesztő előadás 

Kodály Zoltán gyűjtőútja nyomán 780 eFt, 

2. Nemzeti Kulturális Alap – Hetedhét Játékfesztivál 500 eFt, 

3. Nemzeti Kulturális Alap – A székesfehérvári Barátság mozi szakmai 

programjainak megvalósítására 1 600 eFt, 

4. Nemzeti Kulturális Alap – MegKi a Barátság moziban című filmklub 

megvalósítására 400 eFt. 

 

A dologi kiadás eredeti előirányzata 167 431 eFt. A bérleti díjak elmaradása miatt számíthatunk 

rá, hogy a bevételeink nem úgy fognak alakulni, mint ahogy ezt megterveztük, de természetesen 

mindent megteszünk, hogy marketingkommunikációs szolgáltatásainkkal, egyéb 

rendezvényszervezői feladatok ellátásával szerezzünk többletbevételt. 

 

A 2020. évi maradványunk 1 000 eFt, mely kötelezettséggel terhelt. A bevezetett szigorú 

takarékossági intézkedéseket 2021-ben is folytatjuk.  
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9. ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

 

Az intézmény belső ellenőrzéseit Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Ellenőrzési Irodája végzi. Az intézmény jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy az év elején 

minden szabályzatát rendbe tegye, aktualizálja és megismertesse a kollégákkal. Nagyon fontos, 

hogy ezekkel a szabályzatokkal ne csak az intézmény vezetője és az adminisztrációt segítő 

titkárság legyen tisztában, hanem minden munkavállaló, ezért a járványhelyzet elmúltával 

tartunk belső fórumokat, ahol a kollégák rendelkezésére áll a vezető, és ahol röviden 

összefoglalhatja a leírtakat. A hatékonyabb és szabályszerű munkavégzés érdekében a kollégák 

egyes szabályzatok alapos megismerése után kapnak feladatokat, így érjük el, hogy a leírtak a 

mindennapokban is jelentőséggel bírjanak. 

 

 

10. LÉTESÍTMÉNYI, TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az intézményi telephelyek tárgyi feltételei között eltérések tapasztalhatók. Az intézményi 

munkatársak munkaeszközei jellemzően elavultak, korszerűtlenek.  

A központi épület egy gyönyörű tó partján van, de belső berendezése, műszaki állapota az 

elmaradt karbantartási munkák miatt leromlott állapotú.  

 

A telephelyek közösségi terei adnak helyet az intézmény klubjainak, művelődő közösségeinek, 

szakköreinek, ezért partnerként hívtuk meg őket, hogy legyenek segítségünkre év végén a 

rendrakásban.  

 

A Tájház 2020. december 1-jén került át az intézmény üzemeltetésébe. Az ingatlanba 

folyamatosan költöztetjük be a közöségeket.  Ha a foglalkozásoknak, táboroknak, képzési 

programoknak akarunk ott helyet adni, asztalokat, székeket és kerti bútorokat kell vásárolni. A 

Tájház alkotóházzá való minősítésének folyamata lezárult és ilyen formában már országos 

hatókörű alkotóházi pályázatokon is indulhat.  

 

A Kisfaludi Közösségi Ház épülete rendezett. Apró felújítások azonban itt is szükségesek és a 

környezetre nagyon figyelni kell, hiszen a lakóházas övezetben ennek az ingatlannak a 

környéke sem lehet elhanyagolt. 

 

Az Öreghegyi Közösségi Ház terei teljesen kihasználtak. Szükséges az ülőalkalmatosságok 

felújítása az előterekben. Az épület környezete nagyon kellemes és az udvar adottságait minden 

helyzetben kihasználtuk. Általában minden épületre jellemző, hogy túl vannak zsúfolva 

bútorokkal, melyek valószínűleg valahol már kidobásra voltak ítélve. Ezeket folyamatosan 

cseréljük és újítjuk. 

 

A Közösségi Központ-Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar a legújabb és ilyen formában a 

legmodernebb épületegység, de az állagmegóvásra ebben az évben is szükséges fordítani. A 

kerti kiülőket fogjuk újra lefesteni, valamint a magaságyások közül lebontjuk azokat, melyek 

már korhadtak.  

 

A Felsővárosi Közösségi Ház is rendezett, a bútorzata ennek az épületnek is fejlesztendő. A 

ház folyamatosan vizesedik, valószínűleg a csapadékvíz elvezetése miatt áznak a falak és az 

udvari kemence is emiatt korrodálódik. Jelezni fogjuk a fenntartónak és kérni fogjuk a probléma 

megoldását. 
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A kemencekultúra erőteljesen jelen van a közösségi terekben. Használatuk még nincs 

szabályozva, igénybevételük eltérő forgalmat mutatott. Kültéri kemence van Öreghegyen, 

Felsővárosban és Feketehegy-Szárazréten is, de az intézmény eddig nem használta ki, hogy 

ezekhez kiajánlókat készítsen cégeknek, amiben családi, vagy céges rendezvényekhez 

biztosítana lehetőséget, sőt, ha igénylik, sütéskurzussal és gyermekprogramokkal. 

 

A Vízivárosi Közösségi Klub berendezése jó állapotú. A két kisebb helyiségből és egy 

kiskonyhából álló lakótelepi ház aljában található helyiség ilyen formában maximálisan 

alkalmas arra, hogy több közösséget is befogadjon. 

 

A Királykút Emlékház bútorzatát is szükséges modernizálni. Ez egy nagyon szép kis épület, 

amelynek nincs udvara. Közösségi eseményeket, irodalmi esteket tervezünk ebbe a házba, 

ahogy az már jól bevált az elmúlt években. Az ott található asztalok fedőlapjait kell majd 

lecserélnünk, hogy egységes képet mutassanak egy rendezvény során. 

 

A Csalai Közösségi Tér szép állapotban van. A helyi közösségek használják elsősorban, de 

célunk, hogy itt is legyenek családi programok is, amelyek még jobban segítik a csalai lakók 

összekovácsolását, és lehetővé teszik azt is, hogy a fehérváriak jobban megismerjék ezt a 

városrészt is. 

 

Minden épületünk védelmére (riasztórendszer, távfelügyelet, kulcsok) fogunk költeni a 

költségvetés terhére 2021-ben és igyekszünk a belső terekbe ízléses dekorációkat elhelyezni, 

hogy még vonzóbbak legyenek a fehérváriak számára. 

 

 

 

11. MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK 

 

2020. novemberétől 1 fő fogja össze az ingatlanok működését, de ebben csak az üzemeltetési 

feladatok szerepelnek. Ez már jelentősen megkönnyíti a feladatokat, ugyanis valaki egyben látja 

a tennivalókat és ehhez tudja tervezni a szükséges erőforrást. A fejlesztésekre, karbantartásokra 

tett javaslatok a telephelyfelelősöktől érkeznek be. 

 

A technikai eszközökkel kapcsolatban is van hasonló elképzelés, de ennek kidolgozása majd 

csak a 2021. év második felének lesz a feladata. 

 

2020. november 1-jétől 1 fő foglalkozik az összes terem bérbeadásával. A járványhelyzet miatt 

volt időnk, hogy év végén kialakítsuk az új szabályzatokat a folyamatokkal kapcsolatosan. 

Az újranyitás után minden bérleti (állandó és eseti) igény ehhez a kollégához fut be. Feladata, 

hogy minden partnerrel felvegye a kapcsolatot és meginduljanak a tárgyalások a szerződések 

megkötése érdekében. 2021 januárjától egy kézben van a teremigénylések összesítése és ezzel 

kapcsolatban a technikai igények felmérése is. 

 

A nagyrendezvények esetében továbbra is Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a technikai 

kiszolgáló. 

 

A 2021. év legfontosabb célja, hogy belsőleg úgy újítsuk meg a tereinket, hogy azok vetkőzzék 

le a „művházas” jellegüket. Legyenek igényesebbek és trendibbek. Ezért van szükségünk arra, 

hogy egy kollégánk csak a dizájnnal foglalkozzon. Próbálja meg összehangolni a bútorzatot a 

házakban, tegyen javaslatot, hogy úgy fessünk, burkoljunk és világítsunk, hogy európai 
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munkahelyek jöjjenek létre és méltó módon fogadjuk majd a látogatókat a kiváló színvonalú 

rendezvényeinken. 

 

Néhány bútortól is meg kell válnunk, hiszen ezek állapota már akkor sem volt újszerű, amikor 

a közösségi házakba kerültek. A kiállításokhoz kapcsolódó installációs eszközeinken is kell 

javítani, erre folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket. Új posztamensek kellenek, 

korszerűbb világítás, olyan mobil pavilonrendszer, ami kül- és beltéren egyaránt a 

célkitűzéseinket szolgálják. Több házban szükség van minőségi, kulturált és igényes kiállítási 

sínek kialakítására, hiszen több helyen eddig szögeléssel kerültek a kiállítási képek a falakra, 

ami viszont hosszú távon állagromláshoz vezet a helyiségekben. 

 

A központi épületben kell elhelyezni a teljes stáb irodáit. A sötét folyosók miatt nem jön be 

természetes fény a házba és ez egyrészt gazdaságtalan az állandó világítás miatt, másrészt 

nagyon komor hangulatot sugároz. Ennek a feloldására terveztetünk néhány üvegfalat, amivel 

a napfény bejuthat az ablakkal nem rendelkező helyiségekbe. 

 

A Kertalja utcában található ingatlanunknak nincs kerítése. Amíg ezt nem tudjuk megoldani, 

addig csak óvatosan tudunk majd gyermekprogramokat és táborokat befogadni abba az 

ingatlanba. 

Ennél a háznál szükséges lenne a tetőszerkezet és a cserepek cseréjére. Pályázati forrásból 

szeretnénk megvalósítani a fejlesztést: a Csoór Sándor Alap felhívására már be is adtuk 

pályázatunkat. 

 

A Feketehegy-Szárazréti telephelyünkön korábban megépült a szabadtéri színpad és a 

gasztroudvar. A színpad szerkezetének állagmegóvása, annak tetőszerkezetének karbantartása 

szükséges. A szabadtéri létesítmények közül a főzőhelyen kialakított asztalokat és padokat 

szükséges újrafesteni.  

A tető felújításával kapcsolatban a fenntartót keressük majd meg. 

A szabadtéri színpad polikarbonát teteje folyamatosan mozog a hőhatás miatt. Ennek 

következtében elcsúsztak a panelek, amit meg kell igazítani és ami nem lesz egyszerű, hiszen 

a tetőn való mozgás balesetveszélyes.  

 

A vagyonvédelmi feladatok ellátása érdekében minden ingatlanunkra riasztót szereltetünk. Így 

követni tudjuk a mozgást és egy esetleges betörés kapcsán a riasztó jelzése eltántoríthatja az 

elkövetőket. 

A központi épületnél és a Barátság mozinál a kamerarendszert felújítjuk és természetesen ehhez 

igazítjuk a kameraszabályzatunkat. 

 

Az intézménynek nincs könnyűszerkezetes mobil kis színpadja. Ennek beszerzése azért lenne 

fontos, hogy a kis koncertjeinkhez könnyen felállítsuk az emelvényeket. Évtizedes, 

korrodálódott és balesetveszélyes fa dobogókkal dolgoztak a házak, melyek selejtezése 

folyamatban van. Mivel több kisebb rendezvényünk szabadtéren, kisszínpadon zajlik, ezért 

időszerű a mobilszínpad cseréje. A rendezvényeknél a hangosítás és fény rendelkezésre áll, így 

nem kell külső vállalkozóhoz fordulni minden egyes programnál. A színpad beszerzésére 

pályázati forrásokat próbálunk szerezni. 

 

 

  



13 
 

12. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK 

 

Az informatikai fejlesztéseink szorosan kapcsolódnak marketingkommunikációs 

elképzeléseinkhez, valamint az irodák átköltöztetéséhez. Ennek érdekében szükségesek az 

átalakítások és az ehhez szükséges eszközök (pl. router) megvásárlása. 

 

A gépek vírus- és kémprogramok elleni védelmével kapcsolatban szükségesek a beszerzések. 

Minden fejlesztés esetében azonban az összes telephellyel kell számolni, ezért folyamatosan 

gyűjteni kell a kollégáktól az információkat, hogy ne egyenként csináltassunk meg dolgokat, 

hanem csomagban próbáljunk tárgyalni. A közös meghajtón lévő mentések folyamatosak. 

 

Az intézmény összes telephelyének szolgáltatásait össze kívánjuk vonni és lehetőleg 

leredukálni például az internetszolgáltatók számát. Egy kisebb beruházással lehetővé válik 

majd a wifi kontroller bevezetése, ami azt jelenti, hogy az intézményi hálózat és a 

vendéghálózat elkülönül majd egymástól. Be kell szereznünk egy magas besorolású tűzfalat. 

Ez is több telephely esetében releváns elképzelés. 

 

 

 

13. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ városi intézményként működik a piacon, 

és a Fehérvári Programszervező Kft. beolvadásával olyan tevékenységeket (komplett 

marketingkommunikációs tevékenység, Barátság mozi üzemeltetése) vett át, melyekre 

korábban nem volt példa. Ennek legnagyobb előnye, hogy szakmai tudásában 

megkérdőjelezhetetlen, a városhoz és az intézményhez lojális, kiemelkedő munkabírású, tenni 

akaró, főleg fiatalokból álló vagy fiatalosan gondolkodó humánerőforrás áll rendelkezésre. 

Tevékenységük során kiszámítható lesz az intézmény szakmai működése és folyamatos 

megrendelésekre számíthatunk. 

 

 

13.1. Piackutatás 

 

Ma már rendkívül széles a paletta, művelődési házak vagy a rendezvényszervező cégek terén, 

akár a városi, akár a városkörnyéki kistelepüléseket nézzük. A célunk az, hogy ne egyik vagy 

másik tevékenységet végző intézményként tekintsenek ránk, hanem egy komplex szolgáltatást 

nyújtó, globális központ lehessünk. 

 

A városlakók ismerik és tervezik is a kiemelt fehérvári eseményeken való részvételüket, ebben 

elévülhetetlen szerepe van a 2020. december 31-ével megszűnt Fehérvári Programszervező 

Kft.-nek is. Továbbra is célunk, hogy minden olyan fehérvári és környéki lakost megszólítsunk, 

akik eddig távol maradtak ezektől az eseményektől. Plusz feladatunk a művelődési házainkban 

folyó szakmai tevékenység népszerűsítése, eljuttatása olyan rétegekhez, akik eddig kevésbé 

mutatkoztak fogékonynak.  

 

A jövőben is igyekszünk marketingkommunikációs eszközeinkkel azt a fajta professzionalitást 

közvetíteni, amelyet rendezvényeink, szakmai programjaink is képviselnek. Célunk, hogy a 

lehető legkevesebb befektetés mellett a lehető legnagyobb eredményt hozza a tervezett 

tevékenység. 
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Ennek szellemében célunk, hogy a város és közvetve a régió minden korosztályának 

színvonalas, tartalmas programokat kínáljunk akár a belvárosban, akár a környező 

városrészeken, akár a művelődési házainkban. 

 

 

13.2 Célcsoport 

 

Két kiemelt célcsoportot céloz meg a marketingünk: az egyik Székesfehérvár és térsége – itt a 

fő célunk minél több ember bevonása programjainkba közönségként, alkotóként, 

közreműködőként, szponzorként, együttműködő partnerként. A másik célcsoport 

Magyarország egésze, esetleges külföldi turisták, akik esetében akkor lehetünk elégedettek a 

kommunikációnkkal, ha mindenki úgy látogat hozzánk, hogy tudja, minőségi programokban 

bővelkedő, történelmi és kulturális emlékekben gazdag városba érkezik; és senki nem távozik 

úgy, hogy legalább egy értékes élményt ne adna neki Székesfehérvár.  

 

A célcsoport meghatározásakor azt tartjuk szem előtt, hogy főként Székesfehérvár és 20 km-es 

körzetében élő családokat szólítsuk meg a rendezvényeinkkel. Az események széles 

palettájának köszönhetően minden korosztály megtalálhatja az érdeklődési körének leginkább 

megfelelő programot, legyen szó 3-4 éves kisgyermekekről (pl. Hetedhét Játékfesztivál) vagy 

éppen az idősebb, akár 80+ éves emberekről (pl. Nyugdíjasok Karácsonya, Idősek Világnapja). 

Szélesebb közönséget megmozgató rendezvények esetében a földrajzi korlátozásokra nem 

szorítkozunk ilyen szigorúan, mert pl. a Székesfehérvári Királyi Napok vagy éppen a Fehérvári 

Lecsófőző Vigasság híre az egész országban el tud terjedni (köszönhetően az országos 

médiamegjelenéseknek), így a városon, sőt, a megyén túlról is bőségesen érkeznek látogatók, 

illetve résztvevők. 

 

Fontos feladatunk minden kampányunk tervezésénél, hogy felmérjük, mely csatornák 

segítségével lehet a célcsoportokhoz eljutni. Ez a fiatal generációknál elsősorban az internet-

alapú, közösségi média alkalmazását jelenti (Facebook, Instagram), míg az idősebb 

korosztályoknál a hagyományos médiumokat (sajtó, televízió, rádió). Tekintve, hogy 

rendezvényeink minden korosztályt lefednek, így mindegyik platformon jelen kell lennünk. 

 

 

13.3 Piaci rés 

 

Intézményünk nem csupán a városvezetés közművelődési és közösségfejlesztő törekvéseit 

képes ellátni, hanem azt a piaci rést betölteni, mely megtalálható a helyi és városkörnyéki 

rendezvényszervezői és marketing-kommunikációs piacon. 

 

Működésünk során folyamatosan építjük közép- és nagyvállalati, valamint egyéb kulturális 

intézményi kapcsolatainkat (pl. Székesfehérvári Balett Színház, Alba Regia Szimfonikus 

Zenekar, Szent István Király Múzeum, Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ, 

Jancsárkert Termelői Piac és Kézműves Vásár). Célunk, hogy megmutassuk meglévő és leendő 

partnereink számára, van még helyben egy olyan szakértő intézmény, mely elvégzi helyettük a 

rendezvényeik megszervezésével és a marketing-kommunikációval járó munkát. 

Kulturális intézményként folyamatosan követjük a többi szereplő, sportklub, cég 

tevékenységét. Azt tapasztaljuk, hogy a PR-marketing nem mindegyik szereplőnél működik 

megfelelő hatékonysággal. Szeretnénk bebizonyítani nekik, hogy a marketing és reklám 

tevékenység kiszervezésével, a nálunk lévő szakmai tudással, rövid időn belül látható és 

érzékelhető fejlődést tudunk produkálni. 
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13.4 Marketingmix 

 

13.4.1 Termék – product 

 

A termék pozicionálása talán a legfontosabb, mi hosszú távon a legmagasabb minőséget 

garantáló, legszélesebb rétegeket megszólító és legsokoldalúbb kulturális és közösségi 

intézmény szeretnénk lenni a városban. 

Ebbe a témakörbe tartozik még a „termékeink”, azaz rendezvényeink, programjaink, 

törekvéseink reklámozása is; jól megfogalmazott üzeneteinket reklámok segítségével juttatjuk 

el a közönségnek. PR és kommunikációs tevékenységünk során igénybe vesszük további helyi, 

regionális és országos médiumok (online és offline) csatornáit. Mindehhez tapasztalatunk és 

kapcsolati rendszereink adottak.  

 

13.4.2 Ár – price 

 

Minden esetben fontos számunkra a közönségünk „pénzügyi helyzete”: legtöbb rendezvényünk 

éppen ezért ingyenes, míg a néhány fizetős eseménynél alacsony részvételi díj megfizetése 

mellett igyekszünk mi is nyereségesek lenni. Az infrastruktúra adottságait kihasználva sokkal 

jelentősebb helyiségbérleti rendszert kell kialakítanunk, ehhez azonban részünkről is beruházás 

szükséges. Természetesen figyelembe kell venni a régióban működő hasonló intézmények 

árképzési rendszerét és ezek alapján kell versenyképesnek maradnunk. Folyamatosan 

versenyeztetjük partnereinket, hogy a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 

számára minőségben és árban is a legmegfelelőbb ajánlatot tudjuk kiválasztani.  

 

13.4.3 Elosztáspolitika – place 

 

A szolgáltatások esetén ez a kategória nem kifejezetten értelmezhető, hiszen nem kifejezetten 

materiális, azaz “megfogható” termékről beszélünk. A legfontosabb célunk, hogy az üzenet 

minden esetben a leggyorsabban és a leghatékonyabban eljusson a közönséghez. 

 

13.4.4 Promóció – promotion  

 

Marketingkommunikációs kampányaink hatékonyságát a folyamatos jelenlétben és az erős, 

egységes vizuális megjelenésben látjuk. Célunk, hogy az adott rendezvény híre a megfelelő 

időben és a megfelelő tartalmi információkkal juthasson el az érdeklődők felé. 

 

 

13.5 Arculat, imázs 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ létrejötte egy előremutató kezdeményezés, 

egy összkulturális központra való törekvés, melynek fókuszpontja az arculati megjelenés. 

 

Kihívást fog jelenteni, hogy egy vadonatúj brand széles körben ismertté váljon. (A Fehérvári 

Programszervező Kft. esetében 5 év után is okozott nehézségeket.) A fehérváriak tudatában az 

egyes helyszínek még sokáig A Szabadművelődés Háza, „Szab.Műv.Ház” vagy Fanta Villa 

néven maradnak meg. Mindezek ellenére legfontosabb célunk az intézmény nevének 

tudatosítása a városlakókban. 

 

Sok idő fog eltelni, mire a városlakók azonosítani tudják intézményünket az általunk kordinált 

rendezvényekkel, programokkal, az intézményhez tartozó telephelyekkel. Fontos lesz a 
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rendelkezésre álló saját felületeinken (művelődési házak belső terei, külső homlokzata, 

információs torony molinók, OP és citylight felületek) még hangsúlyosabban jelen lennünk, és 

ebben az új logónk és egyéb márkaerősítő grafikai elemeinknek is fontos szerepet szánunk. 

 

 

13.5.1 Grafikai tervezés 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ arculata mellett kiemelt figyelmet 

fordítunk az egyes programok grafikájára is, hogy egyedi megjelenésükkel még vonzóbbá 

tegyük a rendezvényeket. Minden grafikai termék egy több hetes alkotómunka eredménye. 

Azon rendezvények esetében is, amelyeknél meg van kötve a kezünk – kötelezően 

megjelenítendő arculati elemeket kell alkalmaznunk a tervezési folyamat során – igyekszünk 

Székesfehérvárhoz köthető elemmel megtölteni a kreatívokat.  

A Fehérvári Lecsófőző Vigasság, a Székesfehérvári Királyi Napok vagy a Fehérvár Hangja 

programok esetében az arculati sztenderdek alapján indul a tervezési folyamat, míg a többi 

rendezvénynél a célcsoportra leginkább jellemző vizuális kommunikációs elemek 

alkalmazásával igyekszünk az érdeklődők figyelmét megragadni. Évek óta azt az elvet 

követjük, hogy a kevesebb több, azaz a legfontosabb információkat közöljük (program neve, 

időpontja, helyszíne, honlapcím) az összes alapkreatívon a túlzsúfoltság érzete nélkül. 

A kisebb programok, kiállítások esetében szintén törekedni fogunk az egységes arculat 

kialakítására, egyrészt, mert a minőségi program minőségi kreatívot érdemel, másrészt 

intézményünkről is egy vizuális bizonyítékként értelmezhető az összes elkészült kreatív. 

A kollégáink között van grafikus végzettségű fiatal, így a tervezési folyamatban a közvetlen, 

személyes jelenlét és egyeztetési lehetőségek adottak, a folyamatok ezáltal sokkal gyorsabbak 

lehetnek. Már az ötletelés-tervezés szakaszának legelején tud működni a több szem többet lát 

szemlélet, a kezdeti lépéseket is testközelből tudjuk nyomon követni, ha szükséges, akkor 

ötletekkel segítve a grafikust. Arról nem is beszélve, hogy az alaparculat után a szükséges 

mutációk elkészítése is lényegesen egyszerűbb. 

 

 

13.6 Időzítés, intenzitás 

 

Egy-egy sikeres marketing kampány összetevője az időben való tervezés. Megfelelő időzítéssel 

költséghatékonyabb működés válik lehetségessé, hiszen partnereinktől kedvezőbb ajánlatot 

kapunk, ha nem határidős a megbízás. Illetve a nyomdai anyagok kivitelezésében is jobb 

megítélés alá esik, ha egyazon nyomdától rendeljük meg az adott rendezvényhez tartozó összes 

anyagot.  

 

Az időzítés mellett fontos a kampányok intenzitásának tervezése is, amelyről kiemelt, bevételes 

rendezvényeink esetében beszélhetünk, abban az esetben, ha a program marketing 

költségvetése ezt lehetővé teszi. A kampányok intenzitását minden esetben egyedileg 

tervezzük, és eldöntjük, hogy a helyi mellett igényel-e megyei vagy országos kiterjesztettséget 

is. 

 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy kiemelt rendezvény eredményességéhez (pl. 

Fehérvár Hangja, Székesfehérvári Királyi Napok, Fehérvári Lecsófőző Vigasság) minimum 6-

8 hetes intenzív kampány szükséges. Amennyiben a program jellege megkívánja, akár két külön 

üzenetet tartalmazó kampánnyal is kalkulálhatunk: pl. Fehérvár Hangja – regisztrációra 

felhívás és döntő jegyeinek értékesítésére vonatkozó akció. Vagy Fehérvári Lecsófőző 

Vigasság esetén a regisztrációra és befizetésre összpontosító, a főzőket megszólító hangsúlyos 
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kampány, majd a közérdekű információkat, fellépőket bemutató, a közönségnek szóló 

kampány. 

 

Kisebb, ingyenes rendezvények esetében 3-4 hét indokolt a megfelelő tájékoztatás eléréséhez. 

 

 

13.7 PR, Reklám 

 

PR tevékenységünk során igénybe vesszük további helyi-, regionális-, és országos médiumok 

(online és offline) csatornáit. Élő kapcsolatokkal, folyamatosan frissített országos sajtólistával 

rendelkezünk, az országos televíziós és rádiós kampányok szervezésénél igyekszünk 

csomagban gondolkodni. Amennyiben tudjuk, akkor a közvetítő irodákat, szolgáltatókat 

kihagyjuk, és rögtön a sajtóorgánummal vesszük fel a kapcsolatot, így a tervezett költség teljes 

egészével kalkulálhatunk a kampánymegjelenésre, nincs szervezői-közvetítői díj.  

 

Napjainkban az online kommunikáció egyik leghatékonyabb kommunikációs eszköze a videó.  

Emellett a véleményvezérek, influenszerek szerepe a reklámpiac területén is egyre fontosabb. 

A hagyományos marketingkommunikációs eszköztár (szórólapok, plakátok, óriásplakátok) 

hatékonysága egyre csökken. Már nem érik el azt a hatást, amit egy jól irányzott banner vagy 

social media kampány. Természetesen nem tehetjük meg, hogy szórólapokkal, plakátokkal nem 

számolunk kampányainkban. Székesfehérváron 50 helyszínen találhatóak meg a 

Városgondnokság által telepített hirdetési oszlopok, az ezeken való teljes felületű, 

kizárólagosságot biztosító megjelenés az egyedüli, amivel plakátkihelyezés kapcsán 

kalkulálunk. 

 

Szórólapok, kiadványok nem maradhatnak ki marketing eszközeink közül, a célcsoporthoz való 

igazítása, és eljuttatása jelenti a legfontosabb feladatot. Rendezvényeink egységes arculatához 

hozzájárulnak infótornyaink, amelyek a programot megelőzően a Fő utca több pontján 

tájékoztatják a járókelőket a közelgő eseményekről, valamint a rendezvény napjain a helyszínen 

az aktuális programokról. 

Reklámkampányaink jelentős részét az online jelenlét adja, amelyek esetében kifinomult, 

precíz beállításokkal érjük el a legtöbb potenciális érdeklődőt. A Facebook kampányok 

esetében nem, érdeklődési kör, kor és lakhely alapján szoktuk célozni hirdetéseinket, bármilyen 

típusú program, rendezvény, aktivitás promóciójának támogatására alkalmasak a fizetett 

hirdetések. A social mediában folytatott kommunikációnk a Facebook mellett kiemelt 

figyelmet fordít Instagram csatornán való megjelenésekre is. A már jól bevált és hatékony 

Google Ads hirdetési platformot is egyre többször alkalmazzuk. 

 

 

13.8 Tervek 

 

A város a fejlődési lehetőségeket megragadva minőségi kulturális életet teremt, az 

intézményben tettrekész kollégák, összehangoltan végzik feladatukat. Az épületek és annak 

helyiségei, az itt és a belvárosban megvalósuló programok továbbtervezésre, nagyléptékű 

gondolkodásra, már-már álmodozásra ösztönöznek bennünket. 

 

Rövidtávú céljaink közé tartozik olyan helyi cégekkel, intézményekkel, sportklubokkal való 

együttműködés, melynek során bővülhet marketing-kommunikációs tevékenységünk eddig is 

sokszínű palettája. 
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A Barátság mozi, a város egyetlen művészmozija jelenleg egy 60 fős teremmel működik, 

terveink között szerepel még egy moziterem kialakítása és a mellette üzemelő kis büfé 

megnyitása, mely így akár állófogadással kísért filmbemutatók, közönségtalálkozók, céges 

rendezvények, fogadások méltó helyszíne is lehetne. Nemzetek estje – filmvetítéssel 

egybekötött étel- és italkóstoló, borkóstolók, sajtótájékoztatók, országos konferencia – egy pár 

azon programok közül, aminek a megrendezését és teljes körű megvalósítását tudjuk vállalni 

mozinkban. 

 

A Barátság mozi tematikus, szakmai hétvégékhez való csatlakozását a jövőben is biztosítjuk. 

Illetve igyekszünk bekapcsolni a városi rendezvényekbe is, akár mint helyszín, akár mint 

„programelem” (mozi kulissza bejárás). 

 

Művelődési házaink és telephelyeink sokfélesége, termei lehetőséget adnak arra, hogy 

bérbeadásukkal megszólítsuk és felkeressük a helyi vállalkozásokat, cégeket, közösségeket. 

Nálunk a színvonalas kiszolgáláshoz minden rendelkezésre áll: helyiség, internet, szükséges 

gépek. A koncepciónk az, hogy napi, havi és éves bérletben fogadunk be vállalkozásokat, akik 

reményeink szerint a későbbiekben nálunk szerveznek programokat, ide hívják tárgyalásra 

partnereiket.  

Külső udvaraink, kerthelyiségeink kiváló nyári esküvőhelyszínnek bizonyulhatnak.  

 

Határozott szándékunk, hogy programjainkat a mostani igényekhez igazítsuk. Tájházunk, 

kulturális tereink nyitásával pedig baráti társaságok, közösségek, óvodai-iskolai csoportok 

számára biztosítanánk szórakozási, tanulási, kikapcsolódási lehetőséget, céges kollektíváknak 

csapatépítő programokat. A teret adjuk, a programot biztosítjuk, így komplex élményt kaphat 

minden hozzánk betérő érdeklődő.  
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14. 2021. ÉVI SZAKMAI MUNKATERV 

 

Az intézmény szakmai feladatait az SZKKK szakmai vezetője, Benkő-Igaz Krisztina fogja 

össze. Korábban is az intézmény dolgozója volt, így nem idegen tőle, hogy mostantól nem csak 

a székesfehérvári nagyrendezvényekre koncentrálunk, hanem a kisközösségek szakmai 

munkájára is. Feladata, hogy fiatal kollégáinkat megtanítsa, hogy ezen a területen is 

helytálljanak, ugyanis nem csak szervezni kell, hanem átgondoltan kell rátekinteni egy 

eseményre, egy csoportra, egy pályázatra és a mindennapjaik működésében is aktívan részt kell 

majd venniük. 

 

A járványhelyzet már így is felülírta szakmai elképzeléseinket, ezért új eljárásrendet kellett 

kidolgoznunk. 

 

A 2021-es év nagy feladata, hogy minden – szakmai szempontból fontos – esemény részleteit 

(szervezési és kapcsolatteremtési téren) felgöngyölítsük, új programokat és a mai kor 

igényeknek megfelelő rendezvényeket szervezzünk, közösségeket építsünk az intézmény 

telephelyeihez kapcsolódóan, új művelődő közösségeket hozzunk létre, a régiek fejlődését 

támogassuk szakmailag. 

 

Ehhez kell, hogy a minőségfejlesztés átgondolt struktúrája alapján tervezzük meg az évet. 

 

2021-es szakmai tervek a tevékenységi formákba történő besorolás szerint: 

 

 

14.1 Ismeretterjesztés 

 

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 

általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek 

nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. 

 

14.1.1 Előadások 

 

Pályázati forrást nyertünk el az évekkel ezelőtt elindult, már hagyományosnak számító alábbi 

programra, mely a művészi befogadás folyamatát segíti és tudást bővít, általános műveltségi 

színvonal emelését szolgája célzottan az általános iskolás korosztály számára: 

 

Esemény: Zene csendül, láb dobban... ismeretterjesztő előadás Kodály Zoltán gyűjtőútja 

nyomán 

Helyszín: SZKKK Központ  

Intenzitás: 2021. őszi időszakban 6 alkalom 

Forma: egy komplex előadás különböző iskolák különböző csoportjai számára 

Előadó: meghívott szakértők, előadók, zenészek 

 

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló szakmai csapata háttértámogatásával közösen olyan 

előadássorozatokra, szakmai-közösségi találkozók megszervezésére pályázunk, amelyek a 

városban kuriózumnak számítanak, lendületes, fiatal, a szakma legjobbjainak előadásait hozva 

Székesfehérvárra. 
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14.2 Képzés  

 

Célja, hogy a résztvevő új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő 

tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. 

 

 

14.2.1 Tanfolyamok, tanfolyamszerű felnőttoktatás 

 

Intézményünk a város több városrészében üzemeltet közösségi házat vagy közösségi teret. Így 

minden lehetőségünk megvan arra, hogy terembérlet konstrukcióban különböző tanfolyamok 

szervezői számára helyszínt biztosítsunk. Ezért is kellett év elején végig gondolnunk és újra 

strukturálnunk a közösségi házak eddigi leterheltségi megoszlását; a termek felszabadításával 

és a nálunk működő klubok átcsoportosításával lehetőségünk van bevételt jelentő képzések 

befogadására. Célunk, hogy a nálunk működő klubok, szakkörök működéséhez leginkább 

megfelelő helyszínt biztosítsuk, akár egy másik telephelyen, ahol a közösség számára a 

működéshez sokkal jobbak lehetnek az adottságok és a tagság a helyszínváltoztatást támogatja. 

 

 

14.2.2 Műhely (workshop) 

 

Ebbe a tevékenységi körbe tartozik a pályázati forrásból a Fejér Megyei Népzenei Műhellyel 

közösen megszervezni kívánt népdalkörvezetői konferencia programunk: 

 

Esemény: Lám én milyen víg vagyok! Népdalkörvezetői konferencia 

Helyszín: SZKKK Központ/Felsővárosi Közösségi Ház 

Időszak: 2021. ősz 

Forma: műhelymunka  

Előadó: meghívott szakértők, előadók, zenészek 

Ingyenes program, regisztrációhoz kötve 

 

 

14.2.3 Tréning/zsűrizés 

 

Pályázati forrásból, a Magyar Drámapedagógia Társasággal közösen szervezzük a XXX. 

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót, ahol már önmagában 

tréningmunkának számít az, hogy a diákok megnézik és kielemzik egymás produkcióit: 

 

Esemény: XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Fejér 

megyei/regionális fordulója 

Helyszín: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ/online esemény 

Időszak: 2021. ősz-tél 

Forma: gyermekelőadások, előadás részletek bemutatása a zsűri és a többi csoport számára, 

szakmai visszajelzés és kisebb tréningmunka után zsűrizés 

Előadó: meghívott zsűri 

Ingyenes rendezvény 
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14.2.4 Formális tanulás 

 

Intézményünk ugyan nem végez formális tanulási tevékenységet, erre nem is hivatott, de az 

SZKKK Központban két iskola is tart oktatási tevékenységet a tanév idején: a Tóparti 

Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola több tantermet 

használ folyamatosan az intézmény központi épületében. 

 

 

14.2.5 Informális tanulás 

 

A mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem formális tanulási formákkal 

ellentétben, az informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulás, és lehet, hogy maguk az 

egyének sem ismerik fel tudásuk és készségeik bővülését. (pl.: szervezett gyermek- és családi 

foglalkozásaink, rendezvényeink során a társas együttlét szabályainak, gyermekelőadások 

során a színházi viselkedés szabályainak elsajátítása, felnőtteknek szóló eseményeken és 

rendezvényeken a résztvevők között a szünetekben folyó beszélgetések során elhangzó 

információk). 

 

 

14.3 Kiállítás 

 

14.3.1 Műtárgy-kiállítás 

 

Intézményünk több telephelye alkalmas és hivatott kiállítások szervezésére és kiállítási anyag 

bemutatására. A Központ épületben külön kiállítóterem, a többi telephelyen többfunkciós 

termek szolgálják a kiállítások megrendezését. 2021-re több kiállítást tervezünk, ezek nagy 

része az év elején szabadtéri kiállítás volt az ünnepnapokhoz igazodóan, valamint a pandémiás 

korlátozásoknak megfelelően. Megnyitva a házainkat a látogatók előtt, különböző tematikájú 

kiállításokat tervezünk, szám szerint, a költségvetésünknek megfelelően: 

 

- A SZKKK Központban nyitástól számítva másfél-, kéthavi kiállításokat tervezünk 

városunkhoz kötődő és országosan ismert alkotókra koncentrálva, különböző művészeti 

formákat bemutatva, kifejezetten a fiatal művészeke középpontba helyezve mind a képző-, ipar- 

vagy fotóművészet terén. Ez az az épület, ahol kifejezetten kiállítóterem áll rendelkezésünkre 

erre a célra, ezért a tárgyalkotó művészetek bemutatását helyezzük előtérbe. Pályázati forrásból 

már szervezzük őszre az Élet az Ikeán túl munkacímű, fiatal formatervezők munkáit bemutató 

kiállításunkat. 

 

- Az Öreghegyi Közösségi Házban az újranyitástól számítva másfél-, kéthavonta tervezünk 

kiállításokat (ezeknél a kiállításoknál nagy mértékben támaszkodunk a Székesfehérvári 

Művészek Társaságával meglévő partnerségünkre). A kiállítótermek többfunkciósak, így ide 

leginkább képzőművészeti, fotó- illetve grafikai kiállításokat tudunk betervezni, amelyek 

installációjukkal nem szűkítik a teret. 

 

- A Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban 3 kiállítás megvalósítását 

tervezzük (itt egy alkalommal a városrészi általános iskola alkotásaiból nyitunk kiállítást, 

advent idején a Munkácsy Mihály Általános Iskola rajszakos diákjainak kiállítását szervezzük). 
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- A Kisfaludi Közösségi Házban 3 kiállítást tervezünk, leginkább az amatőr és autodidakta 

alkotókra koncentrálva, akik kötődnek Kisfaludhoz (pl. Kisfaludi Művészkör vagy Kondor Kör 

alkotóinak kiállítása) 

 

Kiállításaink megvalósításához, annak installációjához több pályázatot is benyújtottunk a 

Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

 

14.3.2. Helytörténeti kiállítás 

 

- A Tájház/Alkotóház (Felsőváros) tekintetében a városrész történelmét, hagyományait 

bemutató állandó kiállítás összeállítására és bemutatására törekszünk. 

 

2021. év elejétől a vírushelyzet okozta szigorítások miatt találtuk ki az utcakiállítás-sorozatot, 

mellyel a szabályok betartásával egyidőben közelebb kerülhettünk a város lakosságához és a 

városba látogatókhoz. Márciusig A magyar kultúra napja, a farsangi időszak, valamint március 

15-i nemzeti ünnepünk tiszteletére terveztünk és készítettünk utcakiállítást, minden bemutatott 

anyag a fehérvári kötődést kívánta középpontba helyezni, bármely témáról legyen is szó. 

Áprilisban a magyar költészet napjához kapcsolódó interaktív utcatárlatunkat mutattuk be, 

májusban pedig az anyák napjához kötődő installációkkal jelentünk meg az utcákon.  

 

 

14.4 Közösségi szolgáltatás 

 

14.4.1 Információs tevékenység 

 

Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan 

szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását. Az információs tevékenység területei 

intézményünkben: általános lakossági információszolgáltatás, kulturális 

információszolgáltatás. Az információszolgáltatás tágabb értelemben érinti az intézmény 

marketing tevékenységét is, amely célja a saját rendezésű programok népszerűsítése, a leendő 

résztvevők tájékoztatása. 

 

Intézményünk küldetésének tartja, hogy a telephelyeinkre betérő látogatók és érdeklődők 

minden kérésére és kérdésére tudjunk reagálni a megfelelő módon és formában. Ide tartoznak 

a városrészi tájékoztató és lakossági fórumok, melyeknek közösségi házaink biztosítják a 

helyszínt. Információs tevékenység - azaz információgyűjtés, feldolgozás és közreadás - 

szempontjából a partnereink körét azonosítottuk, meghatároztuk. Ezekkel kapcsolatos 

adatbázisainkat folyamatosan frissítjük. 

 

Nagyon fontos feladat számunkra az elért eredmények megtartása. A partnerek azonosítása 

érdekében folyamatosan figyeljük, hogy célba érnek-e „küldeményeink”. 

 

Abban az esetben, ha újabb partner „jelentkezik”, akkor besoroljuk a megfelelő partneri körbe, 

ugyancsak, ha új tevékenység jelenik meg intézményünk profiljában, akkor az ahhoz tartozó 

partneri kört is létrehozzuk. 

 

Ennek érdekében történnek intézkedések, elvárt, hogy az információszolgáltatásban résztvevő 

és a szervező kollégák a partnerlistákat a lehető legpontosabban vezessék, kezeljék, bővítsék, 

javítsák.  
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A konkrét rendezvények lebonyolítása utáni értékelésnél az információs csatornák 

használhatóságát és működését is értékeljük.  

 

14.4.2 Kulturális információszolgáltatás 

 

A kulturális információszolgáltatás során az intézmény saját és más szervezetek kulturális 

programjairól gyűjt és ad közre információt. 

 

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a város többi közművelődési intézményével, 

könyvtárával, intézményével, cégével és előadó-művészeti szervezetekkel. Célunk minden 

esetben a hozzánk látogatók kulturális tájékoztatása, számukra programok ajánlása (beszéljünk 

akár saját, akár városi, vagy más szervező által szervezett programról, rendezvényről). Fontos 

feladat az információs társadalom fejlődésének korában a potenciális látogatók elérése. Ez az 

embereket nap mint nap erőteljesen érő információ és impulzus áradat mellett nagyon nehéz, 

de törekszünk a minél hatékonyabb elérésre új technológiák használatával. 

 

A kulturális információszolgáltatás formái: 

 

14.4.2.1 Saját honlapjaink, közösségi oldalaink 

  

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) egy központi honlappal 

(www.fehervariprogram.hu) és ehhez kapcsolódó közösségi oldalakkal (Facebook, Instagram) 

és YouTube-csatornával rendelkezik, emellett egyes kiemelt rendezvényekhez 

(Székesfehérvári Királyi Napok, Fehérvár Hangja, Fehérvár Táncosa, Fejér Megyei 

Diáknapok) saját weboldal is készült a hozzájuk tartozó közösségi oldalakkal. Saját online 

felületekkel (honlap, Facebook, Instagram) rendelkezik az intézmény által üzemeltetett 

Barátság mozi, és néhány közösségi házunk ugyancsak működtet saját közösségi oldalt.  

A központi honlap és a rendezvényekhez tartozó honlapok legfontosabb feladata, hogy előzetes 

hírt és részletes tájékoztatást adjanak a rendezvényekről, utólag pedig ezekről képes 

beszámolókkal szolgáljanak az olvasóknak, ideértve a média munkatársait is. A honlapok 

helyet adnak a rendezvényekkel kapcsolatos online jelentkezési és regisztrációs felületeknek is. 

A központi honlap kiemelt feladata, hogy eleget tegyen a törvényben előírt közzétételi 

kötelezettségeknek is. 

  

14.4.2.2 Társoldalak 

  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Önkormányzati Kommunikációs 

Központja által megjelentetett, a fehérvári családok otthonába eljutó elektronikus hírlevélben 

rendszeresen megjelennek az SZKKK eseményei. A kiadvány havi rendszerességgel, 

ingyenesen értesíti a partnereket a város kulturális, sport- és szórakoztató programjairól, a 

közoktatást érintő, illetve a gyermekegészségüggyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 

   

Az intézmény programjai rendszeresen megjelennek a Tele Élettel! weboldalon is, mely 

Székesfehérvár város programportálja. Az ide feltöltött programok megtalálhatók 

a www.szekesfehervar.hu  oldal eseménynaptárában is, a kiemelt rendezvények pedig 

csíkhirdetésben (banner) is megtalálhatóak a város honlapján. 

 

14.4.2.3 Applikációk 

 

http://www.szekesfehervar.hu/
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A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ első mobiltelefonos applikációja a 2019-

es Székesfehérvári Királyi Napokon debütált. A több mint tíznapos rendezvénysorozat 

eseményei naptár formájában jelentek meg az alkalmazásban, be lehetett állítani emlékeztetőket 

az egyes programokhoz. Az intézmény itt tudta tájékoztatni a közönséget a hirtelen 

változásokról is (pl. időjárás miatt elmaradó programok, műsor-, helyszínváltozás). Ezen kívül 

egyéb, általános információk is elérhetőek voltak az applikációban. A koronavírus-járvány 

miatti, rendezvényeket érintő korlátozások okán 2020-ban ezt a tájékoztatási eszközt nem 

alkalmaztuk, de a következő években visszatérünk hozzá az augusztusi rendezvényeknél és az 

adventi időszakban is. A tavalyi évben útjára indult a Fehérvár Hero nevű applikáció is, mellyel 

online játékra hívtuk a fehérváriakat. A csatlakozó játékosok naponta kaptak feladatokat, 

amelyeknek elvégzését egy-egy fotóval, bejegyzéssel igazolhatták. A többnyire 

Székesfehérvárhoz kapcsolódó kihívások mindenki számára könnyen teljesíthetők voltak, 

pontok jártak értük, a ranglistát a résztvevők közössége figyelemmel követhette, a különböző 

szintek elérését ajándékokkal jutalmaztuk. Az újfajta játék nagy népszerűségnek örvendett a 

lakosság körében, ezért már elindítottuk a 2021 tavasz-nyári fordulót. 

 

 

14.4.2.4 Kiadványok 

  

Az SZKKK házaiban zajló eseményekhez, állandó programokhoz, a Barátság mozi vetítéseihez 

havi műsorfüzet készül, a városi rendezvények esetében pedig azok típusához, méretéhez 

alkalmazkodva tervezünk részletesebb és kevésbé részletes, nyomtatott tájékoztató 

kiadványokat (szórólapok, leporellók vagy füzetek). A több napon át tartó nagyrendezvények 

(pl. Székesfehérvári Királyi Napok, Adventi programsorozat) látogatói igénylik ezt a fajta 

információs lehetőséget, a jól áttekinthető, tetszetős füzetek segítenek eligazodni a 

programdömpingben. Ezek a kiadványok lehetőséget adnak arra is, hogy akár a saját, később 

következő rendezvényekre is felhívjuk a figyelmet egy-egy oldalon, de jó szolgálatot tesznek a 

turisztikai vásárokon is, hiszen az ország távoli vidékeire is elviszik a város hírét. A kisebb 

eseményeken egy-egy áttekintő szórólap és meghívó is elegendő. 

 

  

14.4.2.5 Sajtóanyagok, közlemények 

  

Az SZKKK eseményeiről, rendezvényeiről közlemény formájában tájékoztatjuk a sajtót, a 

kiemelt eseményekről sajtótájékoztatókat is szervezünk. A több napon, héten át tartó 

rendezvények esetében (pl. Székesfehérvári Királyi Napok, Fehérvári Advent vagy a 

tehetségkutató versenyek) az egyes szakaszokról több alkalommal is készül sajtóanyag annak 

érdekében, hogy folyamatosan fenntartsuk a figyelmet a programmal kapcsolatban. A 

közlemények ajánlóként, alapanyagként szolgálnak a szerkesztőségek számára, a programot 

leíró információk mellett a programfelelősének nevét, elérhetőségét, esetenként az SZKKK 

korábbi, a témával kapcsolatos írásainak elérhetőségét is tartalmazzák, így a téma iránt 

érdeklődők minden szükséges információhoz hozzájuthatnak. A közlemények eljuttatásában 

helyben az Önkormányzati Kommunikációs Központ az intézmény együttműködő partnere, 

ezen kívül használjuk a saját, folyamatosan frissített sajtólistánkat is, hogy a szélesebb 

érdeklődésre számot tartó események híre helyet kapjon az országos sajtóban is. Törekszünk 

arra, hogy a programokat szervező munkatársak, a benne résztvevők (pl. nemzeti ünnepre 

készülő diákok, a rendező; egy koncert fellépői stb.) megszólaljanak akár a nyomtatott sajtóban, 

akár az elektronikus médiában. 
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14.4.2.6 Külsős kommunikáció 

 

Az SZKKK-nak jelenleg két másik önkormányzati intézmény számára szolgáltat marketing 

kommunikációs szolgáltatást, ezek a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Regia 

Szimfonikus Zenekar. Az SZKKK aktívan részt vesz az előadások, a koncertek, a társulat, 

illetve a zenekar népszerűsítésében, elkészíti a kreatív és sajtóanyagokat, megszervezi a 

sajtótájékoztatókat, a médiamegjelenéseket, menedzseli az online felületeket, segít a pályázatok 

megírásában. Az SZKKK kommunikációs munkatársai gondozzák ezen intézmények internetes 

felületeit (weblap, közösségi oldalak, videómegosztó csatornák). Nagyon fontos a munkák 

eredményének követése is: a mindennapos sajtófigyelés is elengedhetetlen a teljes körű 

kommunikációs beszámolók elkészítéséhez. 

 

14.4.3 Információközvetítés 

 

Célja a látogatók számára fontos információáramlás elősegítése (faliújságon, számítógépen, 

információs szolgálaton keresztül). 

Szinte minden telephelyünkön található faliújság, a 2021-es év feladata ezek egységesítése, 

modern, innovatív és fiatalos formában történő kialakítása. 

 

 

14.5 Művelődő közösségek  

 

A művelődési érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő – jogi 

személyiség nélküli – lakossági csoport. Célja a hasonló érdeklődésű (korú) foglalkozású 

emberek közös művelődése, társas együttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló 

érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes 

munkájukkal támogatva a csoportot. 

 

Az intézményünkhöz tartozó művelődési közösségek 2020. novembere óta nem tudtak belépni 

a közösségi házakba a pandémiás időszak miatti szabályozások értelmében. Ez nagyban 

nehezítette munkájukat, több közösség szüneteltette munkáját, vagy online formában tartotta 

egymással a kapcsolatot a tagság. Az újraindulás a közösségek számára is feladat, de szinte 

mindenki, kivétel nélkül izgatottan várta a nyitást és a munka újrakezdését, folytatását. 

 

A művelődő közösségek nagy része az SZKKK-ban befogadott csoport, klub, de igyekszünk 

minél több saját amatőr művészeti csoportot és klubot, művelődő közösséget indítani 

telephelyeinken, akiknek a munkáját kiemelten tudjuk támogatni, közösen megpályázott 

projektekkel a fejlődésüket segíteni. 

 

A lentiekben részletesen kibontva térünk ki az egyes csoportfajták működésére, míg a 

mellékletben található szolgáltatási tervben ettől eltérően a közösségi tevékenység szerint 

kategorizáltan, tömbösítve jelenítjük meg az egyes közművelődési alapszoltáltatásokat, az 

alaptevékenységekhez besorolt klub-, csoportfoglalkozásokat. 

 

14.5.1 Alkotó művelődési közösség 

 

Érdeklődési kör szerint elkülönülő, többnyire vezető irányításával működő közösség. Lényege 

az egyéni vagy közös ismeretelsajátítási és alkotási folyamat, amelynek eredményét rendszerint 

közönség előtt is bemutatja a csoport. 
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Intézményünkben jelenleg nem működnek ilyen jellegű művelődési közösségek. A Megyei 

Művelődési Központ működésének megszűnésével célunk ezen művelődő közösségeknek 

helyszínt biztosítani és működésüket segíteni.  

 

14.5.2 (Amatőr) művészeti csoportok 

 

A művészet valamely ágában, nem kereső tevékenység céljából, műkedvelő jelleggel alkotó 

tevékenységet végző csoport, amelynek külső, - az adott művészeti ágban szakértő - vezetője 

van. A közösségek tevékenysége animált, csoportos önképzés, illetve önmegvalósítás. A 

művészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutathatja (pl.: előadás, 

kiállítás). A művészeti csoportok főbb típusai: előadóművészeti (pl.: báb, színjátszás, tánc, 

ének, zene), vagy vizuális művészeti (pl.: képzőművészet, fotó, film). 

 

Intézményünkben sok művészeti csoport működik, célunk az újra nyitás után számukra ismét 

helyszínt biztosítani, működésüket szakmailag támogatni.  

 

Általánosságban elmondható, hogy telephelyeinket az amatőr művészetek több ága 

tevékenykedik. Előadóművészeten belül a színjátszó körök, az amatőr táncművészettel 

foglalkozó körök és klubok, énekkarok és dalkörök színesítik a telephelyek tevékenységi 

kínálatát. Vizuális művészet témájában fotó- és képzőművészeti csoportok működnek több 

telephelyünkön is, teljesen amatőr formában. 

 

14.5.3 Klubok 

 

Az SZKKK-ban működő klubfoglalkozások nagyon sok témában elérhetőek az érdeklődők 

számára, több korosztályt célozva meg. Gyermekfoglalkozások, történelmi klubok, 

nyugdíjasklubok, különböző mozgásformákat középpontba helyező klubok és az 

egészségtudatosságra koncentráló foglalkozások is megjelennek a kínálatunkban. 

 

14.5.4 Szakkörök 

 

Szakköri tevékenységi formában több telephelyen is működnek csoportjaink, ismeretterjesztés, 

kézművesség és képzőművészet kategóriában. 

 

14.5.5 Népművészeti csoportok 

 

A népművészet csoportjaink önszerveződő formában a néptánc, népzene témájában elérhetők.  

 

 

14.6 Rendezvények  

 

Célja: az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományápolás, valamint az egyéni vagy csoportos 

szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységek biztosítása. 

 

Intézményünk a 2021. január 1-ei átalakulás után átvette a megszűnt Fehérvári 

Programszervező Kft. feladatait, mely a városi nagyrendezvények, fesztiválok megszervezését 

jelenti. Így a rendezvények spektruma kibővült. 
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14.6.1 Műsoros rendezvények 

 

Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetelek vagy művészeti, népművészeti előadásokra 

szervezett közönség művelődési alkalmai. Közös jellemzője a rendezvényeknek, hogy a társas 

összejövetelt a műsor megtekintéséért szervezik, a rendezvény része művészi produkciók, vagy 

szórakoztató műsorszámok bemutatása. Intézményünk terei, termei egy időben több 

rendezvény befogadására is alkalmasak. A SZKKK Központ, Felsővárosi Közösség Ház, 

Öreghegyi Közösségi Ház, Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar 

rendelkezik saját színpaddal, több helyszínen telepített technikával, az ezzel nem ellátott 

helyszínekre mozgó technikánkat tudjuk használni, nagyobb események és rendezvények 

lebonyolításánál esetleg alvállalkozói szolgáltatást veszünk igénybe. Kollégáink között két fő 

is ismeri a hang- és fénytechnikát, egyszerűbb feladatokat a rendezvények kapcsán el tudnak 

látni, így nincs szükség ezen esetekben külsős hang- illetve fénytechnikus megbízására. 

 

Termeinket előszeretettel veszik igénybe iskolák kulturális rendezvények megtartására, melyek 

szintén a műsoros rendezvények besorolásba tartoznak; ezek idényjellegű megkeresések, külön 

egyeztetés alapját képezik a termek foglaltságától függően. 

 

A műsoros rendezvények kapcsán a pandémiás időszak megnehezítette a feladatunkat és a 

tervezési munkát, ugyanis a jogszabályokban és rendeletekben előírt, az adott programok 

szervezésekor, megvalósításakor fennálló intézkedésekre mindenkor tekintettel kell lennünk. 

Műsoros rendezvények kapcsán a következők programokkal tervezünk: 

 

Esemény: Garami Richárd-est 

Helyszín: SZKKK Központ színházterme, aulája, valamint a ház előtti/melletti füves terület 

Időszak: 2021. nyár/kora ősz, 1 alkalom 

Forma: művészeti kiállítás a Székesfehérvári Művészek Társaságával együttműködve, 

felolvasóest, koncert 

Előadó: Az 5 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt művész pályatársai, barátai 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk, az esti koncert belépőjegyes. 

 

Esemény: A Magyar Dal Napja 

Helyszín: SZKKK Központ aulája, valamint a ház előtti/melletti füves terület 

Időszak: 2021. nyár/kora ősz, 1 alkalom 

Forma: kortárs magyar, székesfehérvári kötődésű előadók bemutatkozása 

Előadó(k): A város előadóművészek támogatására meghirdetett pályázatán nyertes 

előadóművészek, zenészek. 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk, az esti koncert belépőjegyes. 

 

Esemény: Október 23-i városi megemlékezés utcaszínházzal 

Helyszín: Városház tér 

Időpont: 2021. október 23. 

Forma: utcaszínházi, dramaturgizált előadás, az októberi események méltó felidézése 

Ingyenes rendezvény 

 

12.6.2 Népünnepély 

 

Intézményünk feladatkörébe tartozik a városrészi nagyrendezvények szervezése, valamennyi 

rendezvény ingyenesen látogatható. 

 



28 
 

Esemény: VI. Kisfalud-Novajpusztai Vigasság 

Helyszín: Kisfaludi Közösségi Ház körüli terület 

Időpont: 2021. augusztus 28. 

Program: gyermekprogramok, általános iskolai tanulók műsora, szórakoztató zenés és táncos 

programok, sztárfellépő, DJ 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Szedreskerti Mulatság 

Helyszín: Szedreskerti városrész, Palotai úti parkoló 

Időpont: 2021. szeptember 4. 

Program: gyermekprogramok, általános iskola tanulók műsora, szórakoztató zenés és táncos 

programok, sztárfellépő, DJ 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Tóvárosi Őszköszöntő 

Helyszín: Tóvárosi Általános Iskola előtti tér 

Időpont: 2021. szeptember 10. 

Program: gyermekprogramok, általános iskolai tanulók műsora, szórakoztató zenés és táncos 

programok, sztárfellépő, DJ 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Szent Mihály-napi Sokadalom 

Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar 

Időpont: 2021. október 2. 

Program: gyermekprogramok, általános iskolai tanulók műsora, szórakoztató zenés és táncos 

programok, sztárfellépő, DJ 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Katalin-nap 

Helyszín: Belváros, Kati néni szobra 

Időpont: 2021. november 25. 

Program: népzenei program, köszöntők, virágátadás a Katalinok számára 

Ingyenes rendezvény 

 

 

14.6.3 Táncház 

 

Ebbe a tevékenység körbe tartozik az intézményben szervezett táncházak és népzenei koncertek 

sorozata. 

 

Esemény: Táncházi sorozat (10 alkalom) 

Az eseménysorozat megvalósítására intézményünk a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert 

támogatást. 

Helyszín: Felsővárosi Közösségi Ház, Belváros, SZKN keretein belül Zichy liget 

Időszak: havi rendszerességgel 

Forma: magyar és nemzetiségi táncházak, élőzenével és táncház vezetővel 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk, a beltéri eseményeknél mindenképpen, a 

kültéri programoknál (beépítetten más rendezvénybe) ingyenes programmal tervezünk. 
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14.6.4 Szórakoztató rendezvények 

 

Esemény: Fehérvár Hero tavaszi fordulója 

Helyszín: online esemény 

Időpont: 2021. május-június 

Forma: közösségépítő online program a Fehérvár Hero applikáció segítségével 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Bormustra 

Helyszín: Öreghegyi Közösségi Ház 

Időszak: 2021. tervezetten június 

Forma: borok minősítése 

Megjegyzés: a Noé-hegyi Szent István Borrend rendezvénye 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Borsókóstoló 

Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar 

Időszak: 2021. június 26. 

Forma: gasztronómia, zenés műsor 

Megjegyzés: a Székesfehérvári Kertbarát Egyesülettel közös program 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Nyáresti Vigadalom (2 esemény) 

Helyszín: Öreghegyi Közösségi Ház udvara (esőhelyszín: színházterem) 

Időszak: 2021. július hó 

Forma: zenés műsorok 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk. 

 

Esemény: Családi- és gyerekprogramok (3 alkalom) 

Helyszín: SZKKK Központ aulája 

Időszak: 2021. október, november, december, havi 1 alkalom 

Forma: kézműves foglalkozások, gyerekjátszók 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Tökölünk 

Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar  

Időpont: 2021. október 30. 

Forma: kézműves foglalkozások, tökfaragás, gyerekjátszók,  

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Adventi készülődés, Mikulás- és karácsonyi műsor 

Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar 

Időpont: 2021. december 5. 

Forma: kézműves foglalkozások, gyerekjátszók, szórakoztató műsor 

Ingyenes rendezvény 
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14.6.5 Művészeti rendezvények 

 

Tervezett művészeti rendezvényeink 2021-ben: 

 

Esemény: Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény 

Helyszín: minden telephely 

Időszak: 2021. ősz 

Forma: művészeti csoportjaink bemutatása, műhelymunka 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Öreghegyi Disputa 

Helyszín: Öreghegyi Közösségi Ház 

Időszak: 2021. május-december között havi 1 alkalommal 

Forma: irodalmi program, író-olvasó találkozók, beszélgetések 

Megjegyzés: a Vörösmarty Társaság szervezésében megvalósuló program 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Irodalmi estek sorozat 

Helyszín: Királykút Emlékház 

Időszak: 2021. június-december között havi 1 alkalommal 

Forma: irodalmi program, író-olvasó találkozók, közönségtalálkozók színészekkel, 

irodalmárokkal, költőkkel, könyvbemutatók 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Nyári színház (2 alkalom) 

Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpada 

Időszak: 2021. július 16., 17. 

Forma: színházi szórakoztató előadások a szabadtéri színpadon 

Bevétel: Tervezetten terembérlet bevétellel számolunk, a jegybevétel a Vörösmarty Színháznál 

realizálódik. 

 

Esemény: Jazzkoncert 

Helyszín: Öreghegyi Közösségi Ház 

Időpont: 2021. szeptember-december közötti időszak 

Forma: koncert 

Előadó: esetlegesen a város előadóművészeti pályázatán nyertes zenekar 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk. 

 

 

14.6.6 Filmvetítés 

 

Intézményünk üzemeltetésben van a Barátság mozi, mely saját műsorterv alapján dolgozik napi 

szintű vetítésekkel. A 2021. évi működési költségek támogatása érdekében pályázatot 

nyújtottunk be Nemzeti Filmintézethez. Pályázati forrást nyertünk a mozi szakmai 

programjainak támogatására a Nemzeti Kulturális Alaptól, a programban a közkedvelt Csajos 

estek megrendezése szerepel: 

 

Esemény: Csajos estek  

Helyszín: Barátság mozi 

Időszak: 2021. szeptember-december közötti időszak 
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Forma: filmvetítéssel egybekötött beszélgetés adott, a filmhez kapcsolt témáról, szakértő 

bevonásával 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk. 

 

Közvetlenül a novemberi pandémiás korlátozások és a mozi bezárása előtt indítottuk el a 

MegKi filmklubot, amikor is a filmek megtekintése előtt és után lehetőség van általunk felkért 

szakértő segítségével átbeszélni a filmet (érzelmeket, benyomásokat, mögöttes tartalmat), a 

sorozat címe is ezt mutatja: Meg(nézzük)Ki(beszéljük). A sorozat megvalósítására szintén 

pályázati forrás áll rendelkezésünkre a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatói szerződés 

alapján: 

 

Esemény: Meg-Ki  

Helyszín: Barátság mozi 

Időszak: 2021. szeptember-december közötti időszak 

Forma: filmvetítéssel egybekötött, szakértő által vezetett beszélgetés a filmmel kapcsolatban 

Bevétel: Tervezetten jegybevétellel számolunk. 

 

Intézményünk komoly, nagy teljesítményű mobil vetítőgéppel és két, különböző méretű 

vászonnal rendelkezik, így tervezünk a nyár folyamán Kertmozi vetítéseket is, a korlátozó 

rendelkezés figyelembevételével. A sorozat szervezését megkezdtük, a kertmozi előadások 

között megjelentetünk ingyenes és belépőjegyes programokat is. 

 

 

14.6.7 Komplex rendezvény 

 

Ide sorolhatók leginkább a Fehérvári Programszervező Kft. feladataival átvett városi 

nagyrendezvények, melyek általánosságban több művészeti ágat ölelnek fel, és több napig 

tartanak. 

 

 

Esemény: Emlékhelyek Napja 

Helyszín: Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár 

Időpont: 2021. június 20. 

Forma: élőszereplős óriás sakk, múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások és 

tárlatvezetések, régizene koncert, lovagi bemutatók, öltözetbemutató 

Ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Székesfehérvári Királyi Napok 

Helyszín: Belváros 

Időpont: 2021. augusztus 13-22. 

Benne tervezetten:  

augusztus 13. megnyitó 

augusztus 14. Családi piknik a Zichy ligetben 

augusztus 14–15. Szertartásjáték előadások a Vörösmarty Színház szervezésében (helyszín: 

Vörösmarty Színház) 

augusztus 14–17. Királyi Napok Néptáncfesztivál az Alba Regia Néptáncegyüttes 

szervezésében (Táncház) 

augusztus 15. Egyházmegyei nap a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében 

augusztus 18. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Találkozó (a Honvédség 

szervezésében) 
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augusztus 19. Öreghegyi Mulatság 

augusztus 20–22. Koronázási Ünnepi Játékok 

 

Könnyűzenei és szórakoztató programok a Zichy színpadon (fennmaradó zenés-táncos 

korlátozások esetén a Bregyó közi zárt szabadidős területen): 

Zichy színpad állítás augusztus 18-án  

Augusztus 19. Best of Geszti produkció 

Augusztus 20. István, a király koncert keresztmetszet 

Augusztus 21. könnyűzenei koncert 

Augusztus 22. Záró est „Az Alba Regia Táncegyüttes bemutatja…” 

Megjegyzés: a Szertartásjáték (Vörösmarty Színház bevétele) és a Táncházban zajló programok 

kivételével (Alba Regia Táncegyüttes bevétele) ingyenes rendezvények 

A fenti programokat a jogszabályokban és rendeletekben meghatározott, az adott programok 

szervezésekor, megvalósításakor a fennálló korlátozó intézkedésekre tekintettel rendezheti meg 

az intézmény. 

 

Esemény: Aranybulla Művészeti Napok 

Helyszín: Öreghegyi Közösségi Ház 

Időpont: 2021. augusztus 23-29. között 

Forma: kiállítás, koncertek  

Ingyenes, koncertek esetén belépődíjhoz kötött rendezvény 

 

Esemény: XVI. Lecsófőző Vigasság 

Helyszín: Mátyás király körút, Zichy liget, Dózsa Gy. út, Móri út 

Időpont: 2021. szeptember 25. 

Forma: főzőverseny, közösségépítő program, gasztronómia, szórakoztató programok, családi 

foglalkoztatók 

Főzők számára regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötött, mások számára ingyenes rendezvény 

 

Esemény: Fehérvári Advent 

Helyszín: Belváros 

Időszak: 2021. november 27-december 24. 

Forma: színpadi programok, élő adventi naptár, fényfestések, utcadíszítés, virágkompozíciók 

versenye 

Ingyenes rendezvény 

 

 

14.7 Tábor  

 

Az intézmény az előző években nem valósított meg saját szervezésű nyári táborokat, 2021-ben 

ezt szeretnénk megváltoztatni és nem csupán terembérleti díjat számlázni a tábort szervező 

egyesületeknek, cégeknek, partnereknek, hanem saját humánerőforrással valósítanánk meg 

őket. 

 

Több telephelyünkre terveztünk nyári tábort, a Közösségi Központ Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar területére gyermektábort, a Felsővárosi Közösségi Házba felnőtteknek szóló 

tematikus alkotótábort (kosárfonó) és a Tájház/Alkotóházba gyermek nyári tábort.  

A táborok mind részvételi díjhoz kötöttek, terveink szerint a részvételi díjból befolyt bevétel 

fedezi a kiadásainkat. 
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14.8 Származtatott szolgáltatás 

 

Intézményünk törekszik a bevételekre, így származtatott szolgáltatást is igyekszik nyújtani. 

Ebbe a kategóriába tartoznak a terembérletek, az eszközbérlet, a kemencebérlet. Keressük a 

lehetőségeket, hogy rendezvényszervezési feladatokat (akár helyszínbérlet biztosításával 

együtt) is elláthassunk, valamint több intézménynek, cégnek végezzük a marketing-

kommunikációs tevékenységét is.  

 

Az intézmény a közművelődési tevékenysége mellett törekszik terei, eszközei, szakmai tudása 

és humánerőforrása hasznosítására. Befogad más szolgáltatók által működtetett 

tevékenységeket, amelyek a használók komfort érzetét növelhetik (büfé). 

A származtatott szolgáltatás körébe tartozik az a tevékenység is, melyet intézményünk 

konzorciumi partnerként végez a „A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE” Helyi 

közösségfejlesztés Székesfehérváron TOP-6.9.2-16-SF1-2018-00001 projektben. A 

konzorciumvezető számít meglátásainkra, tapasztalatainkra és javaslatainkra az 

akcióterületeket érintő eseményekkel kapcsolatban. Feladatunk olyan közösségfejlesztési 

klubfoglalkozások és kisebb események szervezése az akcióterületeken, amelyek az aktuális 

közösség életét segítik, a projektben meghatározott célterületek tematikájának megfelelően az 

élet valamennyi területén segítik a közösségeket. 

 

 

15. SZOLGÁLTATÁSI TERV 

 

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 

3. § írja elő. Intézményünk 2021-es évre vonatkozó, a tervezett tevékenységeket blokkosítva, 

közművelődési alapszolgáltatásokba kategorizáltan és közösségi tevékenységekre bontva 

bemutató szolgáltatási tervét a melléklet szerinti táblázatát tartalmazza.  

 

 

16. ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG, KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ lehetőséget nyújt az iskolai közösségi 

szolgálat teljesítésére, a szerződéskötések minden városi és megyei iskolával folyamatosan, az 

igények, lehetőségek szerint történnek.  

 

Az elmúlt években a jogelőd Fehérvári Programszervező Kft. körül egy jelentős, közel 1000 

fős önkéntes bázis alakult ki, a kapcsolatot velük célunk folyamatosan fenntartani és 

eseményeinken, rendezvényeinken, a fesztiválokon a lelkes és felelősségteljes önkéntes 

közösségre építeni. A rendezvények újra indulásával szeretnénk megtartani az önkénteseknek 

szóló motivációs tevékenységünket, amikor is hónapról hónapra kiválasztjuk a hónap 

önkéntesét, a rendezvények segítésében nyújtott, eredményes munkája elismeréseként. 
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17. ÉRTÉKTÁRI MUNKA 

 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fontosnak tartja, hogy a város 

hagyományos rendezvényei, a közművelődést hosszú évek óta magas színvonalon szolgáló 

terek, intézmények helyet kapjanak a helyi települési értéktár nemzeti értékei között. A 2021-

es évben – az elmúlt évben már megtett javaslatok mellett – a következő értéktári felterjesztések 

elkészítésén dolgozunk: 

 

Öreghegyi Mulatság – A városrész augusztusi programját majdnem három évtizede rendezik 

meg Szent István napja előtt. Az öreghegyiek magukénak érzik, az itt élők összetartozásának is 

szimbóluma a rendezvény, amelynek hagyományos eseményeit várják az itt lakók. A 

rendezvény egyedisége mellett szerves része a Székesfehérvári Királyi Napoknak is.  

 

Aranybulla Művészeti Napok – Nyárzáró esemény az Öreghegyen, amely koncertekkel, 

kiállításokkal invitálja a városrész, de persze az egész város lakóit az Öreghegyi Közösségi 

Házba. Országosan ismert és pályájuk elején járó zenészek és képzőművészek egyaránt 

vendégei voltak már a programnak, amely szintén hosszú, két évtizedes múltra tekint vissza. 

 

Középkori élő sakk – Az előadás egyedülálló az országban: egy valós sakkjátszma lépéseit 

követve dramatikus formában mutatja be egy-egy jelentős, a magyar történelemben fontos csata 

történetét. A szereplők a város valamelyik középiskolájának diákjai, akik önkéntesként vesznek 

részt a szórakoztató, ám hiteles történelmi tényeket bemutató előadás elkészítésében.  

 

Kisangyalok Kara – A Fehérvári Advent egyik leghangulatosabb programja, amikor a város 

több száz kisiskolása együtt énekli a legszebb adventi dalokat az első adventi vasárnapon. A 

kórus ötlete a Fricsay-díjas Hartyáni Mária énektanártól származik, aki minden évben részt vesz 

a dalok kiválogatásában. A kórusban éneklő kisdiákok mindannyian részesei a 

hagyományépítésnek: egy-két évtized elteltével az ő gyerekeik is ott állhatnak majd a 

kisangyalok között, így a családi legendáriumokba is bekerül a kórus története.  

 

Barátság mozi – Székesfehérvár art mozija a filmínyencek kedvenc helye. A filmet szerető 

közönség szinte családias hangulatban, kényelmes székekben, a néhány évvel ezelőtti 

fejlesztéseknek köszönhetően azonban a legmodernebb technikával élvezheti a művészfilmek 

mellett a díjnyertes, felkapott alkotásokat is. A mozi a vetítések mellett számos más programot 

– beszélgetéseket, filmklubot – is kínál nézőinek, bekapcsolódik a városi programokba (pl. 

Kulturális Örökség Napjai), de az európai filmes rendezvényekhez is rendszeresen csatlakozik.  

 

Főnix Fotóművészeti Kör – Az alkotócsoport 1998 óta működik az Öreghegyi Közösségi 

Házban, de a kör története ennél jóval régebbre nyúlik vissza: 1958-ban alakult. Tagjai előbb 

csak a városban mutatták meg képeiket, később azonban többen országos kiállításokon is 

jeleskedtek, számos díjat gyűjtöttek be.  

 

Csalai agrártörténeti gyűjtemény emlékszobája – Az egykor másfél ezer darabos gyűjtemény 

mára sajnos szinte teljesen megsemmisült, néhány darabot sikerült csak megmenteni, ezeket 

ma az Öreghegyi Közösségi Házban láthatják az érdeklődők. A Felsővárosból származó 

bútorok, berendezési tárgyak, népviseleti darabok, mezőgazdasági eszközök és háztartási 

használati tárgyak egy rég elmúlt kor hangulatát idézik meg a fiatalabb korosztályok számára.  
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18. VEZETŐI ZÁRSZÓ 

 

Az SZKKK 2021. évi munkaterve objektív okok, a pandémiás helyzet miatt a hagyományos 

közművelődés oldaláról nézve szakmailag alul tervezettnek tűnhet, de más szempontok alapján 

bátor és előremutató tervezet. 

 

Paradigmaváltás a szervezetben és a munkában, erre van most szükségünk. Célunk, hogy egy 

megbízható, lojális, a szakma iránt elkötelezett, a saját munkája iránt elkötelezett, 

MEGBECSÜLT kollektívát hozzunk létre és ehhez minden lehetőségünk adott. 

 

Olyan terveket vázoltunk itt fel, melyek megállják helyüket a mai világban, és számunkra, az 

új közösségek számára is új lehetőségeket kínálnak. Túl kell lépnünk azon, hogy csak 

ugyanazokkal a közösségekkel működjünk együtt, és közben nem vesszük figyelembe az új 

igényeket. Ezért nagyon fontos, hogy magasabb minőséget vigyünk a folyamatainkba, hogy 

ezeket folyamatosan ellenőrizzük, vizsgáljuk felül, hogy jól működnek-e és ne csak a saját 

véleményünket hangoztassuk, hanem tegyük nyilvánossá a látogatók és partnereink 

elégedettséget is. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. június 7. 

 

Juhász Zsófia 

igazgató 
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Melléklet – Szolgáltatási terv 

 

ÉVES MUNKATERV 

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

 

 

Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások  

Kultv. 76. § 

(3) 

Kategória 

szerinti 

besorolás 

(önszerveződ

ő/intézményi 

szervezésű) 

A közösségi tevékenység megnevezése 
A közösségi tevékenység 

célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

 

A közösségi 

tevékenység helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

K
ö

zm
ű

v
el

ő
d

és
i 

a
la

p
sz

o
lg

á
lt

a
tá

so
k

 

1. 

Művelődő 

közösségek 

létrejötténe

k 

elősegítése, 

működésük 

támogatása

, fejlődésük 

segítése, a 

közművelő

dési 

tevékenysé

gek és a 

művelődő 

közösségek 

számára 

helyszín 

biztosítása 

A
m

at
ő

r 
ö

n
sz

er
v

ez
ő

d
ő

 c
so

p
o

rt
 

fotókör 
fotóművészeti művelődő 

közösség összejövetelei 
2 hetente 1 alkalom; 2 óra 12 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

tagság 

résztvevőként 

zenepedagógiai és mozgásterápiás 

foglalkozás 

lelki egészség megőrzése, 

közösségépítés 
havi 5 alkalom, 5,5 óra 40 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

óvodás, 

általános iskolás 

korosztály 

résztvevőként 

gyöngyfűző klub 

alkalomszerű művelődő 

közösség összejövetele, 

közösségépítés 

heti 1 alkalom, 2 óra 12 fő 
Kisfaludi Közösségi 

Ház 

felnőtt 

korosztály 

résztvevőként 

In
té

zm
én

y
 s

aj
át

 

sz
er

v
ez

és
ű

 

cs
o

p
o

rt
ja

/r
en

d
ez

v
én

y
e 

rejtvényfejtő klub 

rejtvények 

tanulmányozása, 

fejlesztése, közösségépítés 

kéthetente 1 alkalommal; 2 

óra 
10 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

tagság 

résztvevőként 

2. A 

közösségi 

és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

A
m

at
ő

r 
ö

n
sz

er
v

ez
ő

d
ő

 c
so

p
o

rt
 

társasjáték klub 

generációk közötti 

kapcsolatok előmozdítása, 

együttműködések segítése, 

közösségépítés, 

szórakozás 

havonta 1-1 alkalom, 7-8 óra 35 fő 

Királykút Emlékház, 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

minden 

korosztály 

résztvevőként 

településrészi egyesületek megbeszélései 

önkéntes tevékenység 

támogatása, településrészi 

problémák feltárása, 

közösségépítés 

havi 2 alkalom, 4 óra 20 fő 

Kisfaludi Közösségi 

Ház, Csalai Közösségi 

Tér 

felnőtt 

korosztály 

résztvevőként 

lelki és testi egészség megőrzését szolgáló 

programok 

lelki és testi egészség 

megőrzése, közösségépítés 
hetente 13 alkalom 100 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház, Közösségi Központ 

– Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar 

minden 

korosztály 

résztvevőként 
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Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások  

Kultv. 76. § 

(3) 

Kategória 

szerinti 

besorolás 

(önszerveződ

ő/intézményi 

szervezésű) 

A közösségi tevékenység megnevezése 
A közösségi tevékenység 

célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

 

A közösségi 

tevékenység helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

nyugdíjasklubok összejövetelei 

közösségépítés, 

hagyományőrzés, idősek 

művelődését segítő 

program 

havi 15 alkalom, 18 óra 250 fő 

Felsővárosi Közösségi 

Ház, Öreghegyi 

Közösségi Ház, , 

Közösségi Központ – 

Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar, Kisfaludi 

Közösségi Ház 

nyugdíjas 

korosztály 

tagként, 

résztvevőként 

onkológiai klub  
lelki egészség megőrzését 

segítő tevékenység 
heti 2 alkalom; 2 óra 20 fő Királykút Emlékház 

tagság 

résztvevőként, 

minden 

korosztály 

látogatóként, 

résztvevőként 

In
té

zm
én

y
 s

aj
át

 s
ze

rv
ez

és
ű

 c
so

p
o

rt
ja

/r
en

d
ez

v
én

y
e
 

baba-mama klub 
lelki egészség megőrzése, 

közösségépítés 
heti 1 alkalom 12 fő Csalai Közösségi Tér 

családok 

látogatóként 

játékszobai foglalkozások közösségépítés 

nyitvatartási időben minden 

nap 16-19 óra között 

térítésmentesen igénybevehető 

 30 fő/nap 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ, Öreghegyi 

Közösségi Ház 

családok 

látogatóként 

csocsó klub közösségépítés 

nyitvatartási időben minden 

nap teljes napi nyitvatartási 

időben elérhető 

15 fő/hét 
Kisfaludi Közösségi 

Ház 

általános iskolás 

korosztály 

résztvevőként 

helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi életének fejlődését segítő 

program 

közösségépítés, 

közösségfejlesztés  
évi 2 alkalom 1000 fő 

online térben, külön 

alkalmazással, 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

minden 

korosztály, 

felhasználóként 

családbarát, gyermekek és ifjúság 

művelődését segítő programok  

közösségépítés, 

generációk közötti 

kapcsolat segítése, családi 

életre nevelés 

évi 1 alkalom 4 helyszínen, 

május vége 
400 fő 

, Közösségi Központ – 

Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar, Öreghegyi 

Közösségi Ház, 

Felsővárosi Közösségi 

Ház, Kisfaludi 

Közösségi Ház 

minden 

korosztály, 

leginkább 

családok, 

látogatóként 

családi- és gyerekdélutánok 

generációk közötti 

kapcsolatot segítő 

program 

évi 6 alkalom, ősz-tél 50 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ, Felsővárosi 

minden 

korosztály, 

leginkább 
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Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások  

Kultv. 76. § 

(3) 

Kategória 

szerinti 

besorolás 

(önszerveződ

ő/intézményi 

szervezésű) 

A közösségi tevékenység megnevezése 
A közösségi tevékenység 

célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

 

A közösségi 

tevékenység helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

Közösségi Ház, 

Felsővárosi Alkotóház 

családok, 

látogatóként 

3. Az egész 

életre 

kiterjedő 

tanulás 

feltételeine

k 

biztosítása 

A
m

at
ő

r 
ö

n
sz

er
v

ez
ő

d
ő

 c
so

p
o

rt
 

irodalmi ismeretterjesztő programsorozat 
ismeretterjesztés, 

közösségépítés 
havi 1 alkalom, 2 óra 40 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

felnőtt 

korosztály 

látogatóként 

csillagász szakkörök több korosztály 

számára 

környezetünk 

tanulmányozása, 

tudományos 

ismeretterjesztés 

hetente 2 alkalommal 15 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

tagság 

résztvevőként, 

minden 

korosztály 

látogatóként, 

résztvevőként 

ásványgyűjtő klub 

környezetünk 

tanulmányozása, 

ásványok, 

ismeretterjesztés 

kéthetente 1 alkalommal; 2 

óra 
12 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

tagság 

résztvevőként 

kertbarát klub 

környezetünk 

tanulmányozása, 

ismeretterjesztés 

heti 1 alkalom; 2 óra 15 fő 

Közösségi Központ – 

Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar 

tagság 

résztvevőként, 

minden 

korosztály 

látogatóként, 

résztvevőként 

sakk foglalkozások 

sakkjátszmák kiértékelése, 

logikai gondolkodás 

fejlesztése, karbantartása 

heti 2 alkalom 16 fő Királykút Emlékház 
tagság 

résztvevőként 

In
té

zm
én

y
 s

aj
át

 

sz
er

v
ez
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ű

 

cs
o

p
o
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/r
en

d
ez

v
én

y
e 

rádióklub 

rádiózás története és 

fejlődésének 

tanulmányozása, 

rádiófejlesztés és 

gyakorlatok 

hetente 2 alkalommal; 5 óra 10 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

tagság 

résztvevőként 

népzenei ismeretterjesztő előadássorozat 
ismeretterjesztés, 

közösségépítés 
6 alkalom, ősz-tél 100 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

általános iskolás 

korosztály 

résztvevőként 
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Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások  

Kultv. 76. § 

(3) 

Kategória 

szerinti 

besorolás 

(önszerveződ

ő/intézményi 

szervezésű) 

A közösségi tevékenység megnevezése 
A közösségi tevékenység 

célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

 

A közösségi 

tevékenység helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

irodalmi ismeretterjesztő programsorozat 

anyanyelv ápolás, 

ismeretterjesztés, 

közösségépítés 

havi 1 alkalom, 2021-ben 

tervezetten szeptembertől 

decemberig 

40 fő Királykút Emlékház 

felnőtt és 

nyugdíjas 

korosztály 

látogatóként 

4. A 

hagyomány

os 

közösségi 

kulturális 

értékek 

átörökítése 

feltételeine

k 

biztosítása 

A
m

at
ő

r 
ö

n
sz

er
v

ez
ő

d
ő

 c
so

p
o

rt
 

dalkör 
népzenei emlékek, 

hagyományőrzés 
heti 1 alkalom; 2 óra 15 fő 

Kisfaludi Közösségi 

Ház 

tagság 

résztvevőként 

csipkeverő klub 

közösségépítés, 

népművészeti 

hagyományőrzés 

heti 1 alkalom;2 óra 10 fő Királykút Emlékház 
tagság 

résztvevőként 

néptánc kör népi hagyományápolás heti 2 alkalom,  25 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

általános iskolás 

korosztály 

résztvevőként 

In
té

zm
én

y
 s

aj
át

 s
ze

rv
ez

és
ű

 c
so

p
o

rt
ja

/r
en

d
ez

v
én

y
e 

állami, nemzeti, a társadalmi és 

településhez kötődő ünnepi helyi 

alkalmak szervezése 

ünnepi kultúra ápolása, 

közösségépítés 
évi 11 alkalom 5200 fő 

Székesfehérvár 

Belvárosa, , Közösségi 

Központ – Feketehegy-

Szárazréti Kultúrudvar, 

Kisfaludi Közösségi 

Ház 

minden 

korosztály, 

nézőként 

kiállítások  

képzőművészeti, 

népművészeti, amatőr 

alkotók kiállításai, 

hagyományőrző 

kiállítások 

összesen évi 13 alkalom, 1,5-2 

hónapos kiállítási időtartam 
70 fő 

Kisfaludi Közösségi 

Ház, Felsővárosi 

Alkotóház, , Közösségi 

Központ – Feketehegy-

Szárazréti Kultúrudvar, 

Öreghegyi Közösségi 

Ház, Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

kézműves és népművészeti táborok 
hagyományőrzés, 

közösségépítés 

összesen évi 5 alkalom, 1-1 

hét a nyár folyamán 
67 fő 

Felsővárosi Alkotóház, 

Felsővárosi Közösségi 

Ház, Közösségi Központ 

– Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar  

általános iskolás 

és felnőtt  

korosztály 

résztvevőként 

táncház sorozat 
közösségépítés, 

hagyományőrzés 

10 alkalom, havi 

rendszerességgel 
40 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

felnőtt 

korosztály, 

látogatóként, 

résztvevőként 
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Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások  

Kultv. 76. § 

(3) 

Kategória 

szerinti 

besorolás 

(önszerveződ

ő/intézményi 

szervezésű) 

A közösségi tevékenység megnevezése 
A közösségi tevékenység 

célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

 

A közösségi 

tevékenység helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

5. Az 

amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

tevékenysé

g 

feltételeine

k 

biztosítása 

A
m

at
ő

r 
ö

n
sz

er
v

ez
ő

d
ő

 c
so

p
o

rt
 

amatőr színjátszás 

előadóművészeti 

tevékenység gyakorlata, 

előadások létrehozása 

heti 3 alkalom; 8 óra 50 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

tagság 

résztvevőként 

amatőr képzőművészeti és rajzkör 

működése 

amatőr képzőművészet, 

képzőművészeti fejlesztés, 

közösségépítés 

 hetente 1 alkalom, 2 óra 10 fő 
Kisfaludi Közösségi 

Ház 

tagság 

résztvevőként 

amatőr táncklub 
közösségépítés, amatőr 

táncművészet 
heti 5 alkalom; 4 óra 95 fő 

, Közösségi Központ – 

Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar, Öreghegyi 

Közösségi Ház, 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ   

nyugdíjas 

tagság 

résztvevőként 

amatőr kórus működése 
közösségépítés, 

szórakozás 
hetente 1 alkalom, 2 óra 25 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

tagság 

résztvevőként 

In
té
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y
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t 
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v
ez
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ű
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o

p
o
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e

n
d
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v
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y

e 

amatőr képzőművészeti és rajzkör 

működése 

amatőr képzőművészet, 

képzőművészeti fejlesztés, 

közösségépítés 

 hetente 1 alkalom, 2,5 óra 15 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

tagság 

résztvevőként 

6. A 

tehetséggon

dozás és -

fejlesztés 

feltételeine

k 

biztosítása 

In
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én

y
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sz
er

v
ez
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p
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d
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v
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y
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számítógépes klub 

településrészen élő 

hátrányos helyzetű tanulók 

kompetenciáinak 

fejlesztése, közösségépítés 

nyitvatartási időben minden 

nap teljes napi nyitvatartási 

időben elérhető 

15 fő/hét 
Kisfaludi Közösségi 

Ház 

általános iskolás 

korosztály 

résztvevőként 

angol társalgási klub 

településen élő hátrányos 

helyzetű tanulók és 

felnőttek kompetenciáinak 

fejlesztése, közösségépítés 

kéthetente 1 alkalom 10 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

minden 

korosztály 

résztvevőként 

7. 

Kulturális 

alapú 

In
té

zm
é

n
y

 s
aj

át
 

sz
er

v
ez

és
ű

 

re
n

d
ez

v

én
y

e kulturális turizmussal kapcsolatos 

programok, helyi szellemi örökségre építő 

programok 

közösségépítés évi 3 alkalom 15 600 fő 

Nemzeti Emlékhely-

Középkori Romkert, 

Belváros, Zichy liget 

minden 

korosztály, 

látogatóként 
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Közművelő

dési 

alapszolgál

tatások  

Kultv. 76. § 

(3) 

Kategória 

szerinti 

besorolás 

(önszerveződ

ő/intézményi 

szervezésű) 

A közösségi tevékenység megnevezése 
A közösségi tevékenység 

célja 

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

 

A közösségi 

tevékenység helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

 

gazdaságfej

lesztés Digitális tartalmak készítése és terjesztése 

az értéktári munkára építve 

digitális 

tartalomszolgáltatás 
2021. egész évben 

1000 

megtekintés 

online forma-digitális 

tartalom 

minden 

korosztály, 

megtekintőként 

 Kreatív ipar-pont 

kreatív ipar bemutatkozási 

lehetőségei (iparművészet, 

desinger kultúra, 

formatervezés) 

2021. egész évben 230 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális 

Központ 

minden 

korosztály, 

látogatóként 
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Kategória szerinti 

besorolás 

(önszerveződő/intézményi 

szervezésű) 

Rendezvény megnevezése A tevékenység célja 

Rendezvény  

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama 

Részt vevők 

tervezett 

száma 

alkalmanként 

Helyszíne/ 

helyszínek 

A helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

E
g
y

éb
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n
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ö
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en
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Rendezvény/program/ 

projekt 1. 
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y
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Szedreskerti Mulatság 

közösségépítés, 

kulturált szórakozás a 

városrész lakói 

számára 

évi 1 alkalommal, 

szeptember elején 
800 fő 

Szedreskerti 

városrész 

minden 

korosztály 

résztvevőként, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 2. 
Nyári színházi előadások 

színházművészet 

bemutatása 

évi 2 alkalommal, nyári 

időszakban 
250 fő 

Közösségi Központ – 

Feketehegy-

Szárazréti 

Kultúrudvar 

minden 

korosztály 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 3. 
Borsókóstoló 

közösségépítés, 

kulturált szórakozás a 

városrész lakói 

számára 

évi 1 alkalommal, június 

26. 
300 fő 

Közösségi Központ – 

Feketehegy-

Szárazréti 

Kultúrudvar 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 4. 
Bormustra 

borkultúra 

megismertetése 
évi 2 alkalommal 50 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

öreghegyi 

borászok, 

borkészítők 

Rendezvény/program/ 

projekt 5. 
Nyáresti Vigadalom 

koncert, 

színházművészet 

évi 2 alkalom, nyár 

folyamán 
300 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 6. 
Aranybulla Művészeti Napok közösségépítés 

évi 1 alkalom, augusztus 

végén 
300 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 7. 
Jazzkoncert 

koncert, 

közösségépítés 
évi 1 alkalom 100 fő 

Öreghegyi Közösségi 

Ház 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 8. 
Tóvárosi Őszköszöntő közösségépítés 

évi 1 alkalom, 

szeptember 10. 
800 fő 

Tóvárosi Általános 

Iskola előtti tér 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 9. 
Magyar Dal Napja közösségépítés 

évi 1 alkalom, 

szeptember közepe 
150 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és 

Kulturális Központ 

minden 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 10. 
Garami Richárd-est közösségépítés évi 1 alkalom, június 80 fő 

Székesfehérvári 

Közösségi és 

Kulturális Központ 

felnőtt 

korosztály, 

látogatóként 

Rendezvény/program/ 

projekt 11. 
Sportmajális (online program) közösségépítés évi 1 alkalom, május 1. 700 fő 

online program, 

városi kihívások 

minden 

korosztály 

résztvevőként 

Rendezvény/program/ 

projekt 12. 

Jancsárkert CLLD-s 

programsorozatában való 
közösségépítés 

évi 2 alkalom, 2021. 

nyár és ősz 
600 fő 

Jancsárkert piac 

területe 

minden 

korosztály, 

látogatóként 
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rendezvényszervezési 

feladatok 

 


