
Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)
tevékenység megnevezése célja

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

résztvevők 

tervezett száma 

(fő)

megtervezésében, 

megvalósításában és 

értékelésében a helyi 

lakosság részvételi 

módja

ingyenes/térítéses

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Bercsényi Brunch&utcabál
helyi  közösség kulturális 

életének elősegítése, 

közösségépítés

szeptember 300 saját szervezés ingyenes

Újbudai Könyv- és 

Gyermekkönyvünnep

helyi  közösség kulturális 

életének elősegítése, 

közösségépítés, felnőtt és 

gyermekirodalom 

népszerűsítése

május, 3 nap 600 saját szervezés ingyenes

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása
Nyelvészeti beszélgetéssorozat

ismeretterjesztő alkalmak 

szervezése, azok 

megvalósításának támogatása 

és ismeretszerző lehetőségek 

teremtése

január-december, 8 

alkalom
400 saját szervezés térítéses

Kiállítások Vizuális kultúra fejlesztése
Havonta 2 alkalom (B32 

és Trezor Galéria)
4 000 saját szervezés ingyenes

Design kiállítások és vásárok

A magyar iparművészet és 

design legnívósabb 

képviselőinek 

megismertetése, vizuális 

kultúra fejlesztése.

június, október és 

december, 3 alkalom
750 saját szervezés ingyenes

Lemezjátszó Classic

Közösségi bakelit 

lemezhallgatás és beszélgetés. 

Közösségépítés, szórakoztatás 

és ismeretterjesztés.

januártól decemberig, 9 

alkalom
1 300 saját szervezés téritéses 

Gyerek színházi bérletes előadások 

kerületi óvodáknak és 

kisiskolásoknak

helyi gyermek közösség 

kulturális életének elősegítése

szeptembertől 

decemberig, 13 alkalom    
700 saját szervezés téritéses

A Magyar Kultúra Napja

Ünnepek kultúrájának 

gondozása, Újbuda kulturális 

életét meghatározó kerületi 

művészek kitüntetése

január - 90 perc 60

Újbuda 

Önkormányzata és a 

B32 szervezésében

ingyenes

B32 Parkmozi
helyi  közösség kulturális 

életének elősegítése, 

közösségépítés

augusztus, 4 alkalom 180 saját szervezés térítéses

Gárdonyi Dizájnplacc

helyi  közösség kulturális 

életének elősegítése, 

iparművészeti vásár és 

workshop, közösségépítés

június                                   

1 alkalommal
600 saját szervezés ingyenes

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) -  B32 Galéria és Kultúrtér 2021. 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása



Gárdonyi Mese Matiné

helyi gyermek és felnőtt 

közösség kulturális életének 

elősegítése, tehetséggondozás 

és a gyermekirodalom 

népszerűsítése

májustól szeptemberig, 5 

alkalom
100 saját szervezés ingyenes

Tematikus áprilisi gyereknap

A húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódó hagyományörző 

és kulturális összművészeti és 

közösségi családi rendezvény.

április 120 saját szervezés ingyenes

Manna Matiné 

helyi gyermek és felnőtt 

közösség kulturális életének 

elősegítése, tehetséggondozás 

és a bábműfaj népszerűsítése

januártól decemberig        

7 alkalommal
300 saját szervezés téritéses

Kezdő Olvasók Fesztiválja

helyi gyermek és felnőtt 

közösség kulturális életének 

elősegítése, tehetséggondozás 

és a gyermekirodalom 

népszerűsítése

szeptember, 1 alkalom 100 saját szervezés ingyenes

Tematikus decemberi gyereknap

A karácsonyi ünnepkörhöz 

kapcsolódó hagyományörző 

és kulturális összművészeti és 

közösségi családi rendezvény.

december  - 6 óra 120 saját szervezés ingyenes

Színházi előadások

a kortárs színház 

népszerűsítése és közvetítése, 

valamint a felnőtt közönség 

kulturális igényeinek 

kielégítése

januártól deceberig,            

120 alkalommal
6 000 saját szervezés téritéses

Könnyűzenei koncertek

a kortárs zene népszerűsítése 

és közvetítése, valamint a 

felnőtt közönség kulturális 

igényeinek kielégítése

januártól deceberig,           

14 alkalommal
600 saját szervezés téritéses

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása


