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SZOLGÁLTATÁSI TERV 2022 
 
 
 
 

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.  

A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási tervnek 

tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett 

közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi 

tevékenység) megnevezését. A közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes 

közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, 

hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be. A 

közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők 

tervezett számát és a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.  

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei 

érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és 

annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a 

Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.  

A feladatellátó határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül 

mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el. Közművelődési intézmény 

esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének 

részét képezi. 



 
 

 
Közművelődési 

alapszolgáltatások Kult. 
tv. 76. § (3) 

 

 
Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2022 
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) 
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A közösségi tevékenység 

 
A közösségi 

tevékenységek 
közművelődési 

alapszolgáltatásokba 
való besorolása 

 

Megnevezése Célja 

 
Rendszeressége 
vagy tervezett 

időpontja 

 
Résztvevők 

tervezett száma 
(fő) 

 
Helyszíne  

(nem kötelező) 

Megtervezésében, 
megvalósításában 
és értékelésében a 

helyi lakosság 
részvételi módja 

a.  

Művelődő közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük 
segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek és a 
művelődő közösségek 
számára helyszín 
biztosítása 

Ad Libitum 
Kamarakórus 

kóruséneklés és a 
zenei kultúra ápolása 

kedd 17-19 16 fő/ alkalom MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Mözsi Nyugdíjas 
Klub 

közösségépítés 
kedd, csütörtök 
16-18 

30 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Tolnai Nyugdíjas 
Klub 

közösségépítés kedd 9-10 40 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Tolna Város 
Nyugdíjas 
Egyesület 

közösségépítés kedd 10-12 40 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Vándorló 
Szépkorúak 
Baráti köre kórus 

közösségi éneklés kedd 16-17 40 fő/ alkalom MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Tolnai Nyugdíjas 
Szabadidő Klub 

közösségépítés 
havonta 
hétfő: 16-20 

50 fő/ alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 082091 

Tolna Városi 
Nyugdíjas Egy. 

közösségépítés kedd 10-12 30 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Vándorló közösségépítés minden 40 fő/ alkalom Martinek  bárki csatlakozhat 082091 
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Szépkorúak 
Baráti köre 

második kedd 
18-20 

Civil Ház 

Tolnai Német 
Nemzetiségi 
Baráti Kör 

közösségépítés szerda 16-18 30 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Mözsi Bartók 
Béla Női Kar 

kóruséneklés és a 
zenei kultúra ápolása 

hétfő 18-20 30 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

b.  

A közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 

Adventi 
ajándékkosár 

családi program, 
közösségépítés 

évi 2 alkalom 20 fő/ alkalom Könyvtár bárki csatlakozhat 082091 

Egészség hónap 
egészséges életmód, 
prevenció 

évi 3 alkalom 30 fő/ alkalom 
TOKKK,  
MAG-Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Föld Napja 
szemléletformálás, 
környezetvédelem 

évi 1 alkalom 50 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Gabona Babona 
hagyományőrzés, 
Luca napi szokások 
bemutatása 

évi 1 alkalom 30 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Filmvetítés családi program évi 1 alkalom 150 fő MAG-Ház 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

 
082091 

Gyereknap 
gyermekek 
szabadidejének 
hasznos eltöltése 

évi 1 alkalom 150 fő TOKKK 
3-12 éves 
korosztály 

 
082091 

Idősek napja 
társasági összejövetel 
idősek számára 

évi 1 alkalom 200 fő TOKKK 50 év felettiek 
 
082091 

Népmese napja 
magyar népmese 
népszerűsítése 

évi 1 alkalom 400 fő TOKKK 
6-14 éves 
korosztály 

082091 

Gyermekszínház 
színház 
népszerűsítése 

évi 3 alkalom 
500 fő/ 
alkalom 

TOKKK 
3-14 éves 
korosztály 

082091 

Felnőtt színház színházi esték évi 2-3 alkalom 
200 fő/ 
alkalom 

TOKKK 
térítési díj 
ellenében bárki 

 
082091 
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csatlakozhat 

Dumaszínház színházi esték évi 2 alkalom 
250 fő/ 
alkalom 

TOKKK 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

 
082091 

Tökfaragó 
verseny 

közösségépítés évi 1 alkalom 
20 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Nyáresti 
szabadtéri 
koncert 

közösségépítés, 
fiatalok számára 
szabadidős 
tevékenység 

évi 2 alkalom 
60 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Mözsi estek 
közösségépítés, 
családi program 

évi 4 alkalom 30 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Országos 
Könyvtári Hét 

olvasás 
népszerűsítése 

évi 5 nap 150 fő Könyvtár bárki csatlakozhat 082091 

Országos 
Könyvtári 
Internet Fiesta 

számítógép általi 
információkeresés 
népszerűsítése 

évi 5 nap 60 fő Könyvtár bárki csatlakozhat 082091 

Parázs Varázs 
családi program, 
szabadidő hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 80 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Nagycsaládosok 
Tolnai Egyesülete 
Mikulásváró 

közösségépítés,  évi 1 alkalom 100 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Wosinsky Mór 
Óvoda   

éves értekezlet évi 1 alkalom 60 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082091 

Tolnai 
Polgárőrség Egy 

közösségépítés 
havonta 
egyszer péntek 
du 15-17 

25 fő 
Martinek  
Civil Ház 

egyesületi tagok 082091 

Tolnai Katolikus 
Karitász 

segítségnyújtás  
havonta 
egyszer péntek 
17-19 

15 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 
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KÉSZ Tolnai 
Csoportja 

vallási társasági 
összejövetel 

alkalomszerűen 35 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082091 

Civil Voks Tolnai 
Egyesülete 

Közösségépítés 
minden hónap 
utolsó hétfőn  
15-17 

40 fő 
Martinek  
Civil Ház 

meghívottak 082091 

MAG táborok 
szabadidő hasznos 
eltöltése, 
közösségszervezés 

évi 3 
alkalommal 

20 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

082091 

Tematikus napok 
kulturális ismeretek 
bővítése 

évi 5 alkalom 30 fő/ alkalom Könyvtár bárki csatlakozhat 082091 

c.  

Az egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása 

Asszonytorna egészséges életmód 
hétfő 18-19 
csütörtök 17.45-
18.45 

8 fő/ alkalom MAG-Ház 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

082093 

Baba-mama klub készségfejlesztés 
péntek 
09.30-10.30 

12 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

3 éves korig 082093 

Bezerédj  
Senior Futsal 

egészséges életmód évi 1 alkalom 40 fő TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

Country klub egészséges életmód hétfő 18-19.30 6 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

bárki csatlakozhat 082093 

Csacska macska 
klub 

készségfejlesztés csütörtök 9-10 12 fő/ alkalom MAG-Ház 5 éves korig 082093 

Íjász szakkör egészséges életmód szerda 17-18 10 fő/ alkalom MAG-Ház bárki csatlakozhat 082093 

Bezerédj Mix 
röplabda torna 

egészséges életmód évi 2 alkalom 40 fő TOKKK bárki csatlakozhat 082093 

Tollaslabda torna egészséges életmód évi 1 alkalom 40 fő TOKKK bárki csatlakozhat 082093 

Népfőiskola közösségépítés csütörtök 18-19 30 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

bárki csatlakozhat 082093 

Core tréning egészséges életmód  heti 4 alkalom 10 fő/ alkalom MAG-Ház 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

082093 
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Civil Voks Tolnai 
Egyesülete 

Közösségépítés 
minden hónap 
utolsó hétfőn  
15-17 

40 fő 
Martinek  
Civil Ház 

meghívottak 082091 

Babajóga egészséges életmód heti 1 alkalom 
10 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

082093 

Pilates egészséges életmód 
hétfő, kedd, 
csütörtök 19-20 

8 fő/ alkalom MAG-Ház 
térítési díj 
ellenében bárki 
csatlakozhat 

082093 

Sakk klub készségfejlesztés 
szerda  
17.30-19.30 

6 fő/ alkalom TOKKK 14 év felettiek 082093 

Sakk szakkör készségfejlesztés 
hétfő-csütörtök 
16.30-18.30 

4 fő/ alkalom TOKKK 
5-14 éves 
korosztály 

082093 

Senior örömtánc  
időseknek 
megfelelő táncforma, 
egészségmegőrzés 

kedd 14-16 40 fő/ alkalom MAG-Ház  50 év felettiek 082093 

Senior örömtánc 
az időseknek 
megfelelő táncforma, 
egészségmegőrzés 

csütörtök 10-
11.30 

40 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

50 év felettiek 082093 

Felépülők 
Önsegítő 
Csoportja  

egészségmegőrzés, 
szemléletformálás 

csütörtök 18-20 15 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

az érintettek 
csatlakozhatnak 

082093 

Tolna Megyei 
Ebtenyésztők és 
Ebtartók Egy. 

egész életre kiterjedő 
tanulás 

évente 
többször 
alkalomszerűen 

15-20 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082093 

Tolnai Galamb és 
Kisállattenyésztők 
Egyesülete 

egész életre kiterjedő 
tanulás 

évente 
többször 
alkalomszerűen 

15-20 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082093 

Tolna Város 
Vöröskereszt 
Alapszervezete 

egészségmegőrzés, 
egész életre kiterjedő 
tanulás 

évente 
többször 
alkalomszerűen 

20 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082093 
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TOVÁBB 
Szabadidős 
Társaság 

egészséges életmód 
évente 
többször 
alkalomszerűen 

15 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082093 

Vollé 2022 
országos verseny 

egészséges életmód évi 1 alkalom 40 fő TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

Work shopok 
közösségépítés, 
szemléletformálás, 
egészséges életmód 

évi 3 alkalom 15fő/ alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 082093 

d.  

A hagyományos 
közösségi kulturális 
értékek átörökítése 
feltételeinek biztosítása 

Augusztus 20. 
emlékezés történelmi 
eseményre 

évi 1 alakalom 100 fő 
Szt. István park, 
Római kat. 
templom 

bárki csatlakozhat 082092 

Helytörténeti 
előadássorozat 

helytörténet, város 
megismerése 

évi 4 alkalom 20 fő/ alkalom Könyvtár bárki csatlakozhat 082092 

Hagyományőrző 
kemencés 
sütések 
gyereknek 

gyermekek szabad 
idejének hasznos 
eltöltése, 
hagyományőrzés 

évi 2 alkalom 40 fő MAG-Ház 
6-14 éves 
korosztály 

082092 

Kézműves 
foglalkozások 

gyermekek szabad 
idejének hasznos 
eltöltése, 
hagyományőrzés 

évi 2 alkalom 40 fő MAG-Ház 
6-14 éves 
korosztály 

082092 

Költészet napja 

olvasás, költészet 
népszerűsítése, 
kulturális örökség 
ápolása 

évi 1 alkalom 80 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082092 

Könyvbemutató 
irodalmi ismeretek 
bővítése 

évente 3 
alkalom 

30 fő/ alkalom Könyvtár bárki csatlakozhat 082092 

Magyar nyelv 
napja 

kulturális örökség 
ápolása 

évi 1 alkalom 60 fő MAG-Ház bárki csatlakozhat 082092 

Március 15. emlékezés történelmi évi 1 alkalom 100 fő TOKKK bárki csatlakozhat 082092 
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eseményre 

Mözsi Német 
Nemzetiségi klub 

német kultúra, 
hagyományápolás 

szerda 18-20 15 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

német 
gyökerekkel 
rendelkezők 

082092 

Nepomuki Szent 
János Nap 

misztériumjáték, 
megemlékezés 

évi 1 alkalom 40 fő Duna-part bárki csatlakozhat 082092 

Tolnai 
Öregdiákok 
Egyesülete 

közösségépítés, 
kulturális értékek 
megőrzése 

évi 1 alkalom 35 fő 
Martinek  
Civil Ház 

egyesületi tagok 082092 

Bélyeggyűjtő Kör 
kulturális örökség 
ápolása 

havonta 
egyszer 
vasárnap 9-12 

5 fő 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082092 

Német Baráti Kör 
német kultúra, 
hagyományápolás 

szerda 18-19 15 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

német ősökkel 
rendelkezők 

082092 

Október 23. 
emlékezés történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom 100 fő TOKKK bárki csatlakozhat 082092 

Vers-és 
Prózamondó 
Fesztivál 

közösségépítés, 
kulturális értékek 
megőrzése 

évi 1 alkalom 100 fő MAG-Ház 
6-14 éves 
korosztály 

082092 

e.  

Az amatőr alkotó- és 
előadó-művészeti 
tevékenység 
feltételeinek biztosítása 

Foltocska Klub 
kézműves tev, 
közösségépítés 

kedd 16-18 25 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082092 

Ki mit tud? 
közösségépítés, 
családi program, 
verseny 

évi 2 alkalom 150fő/ alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 082092 

Kiállítások közösségépítés évi 14 alkalom 50 fő/ alkalom MAG-Ház bárki csatlakozhat 082092 

Szépírói pályázat 
irodalmi 
alkotótevékenység 
bemutatása 

évi 1 alkalom 
20 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház 
14 éves kor feletti 
korosztály 

082092 

Szabadidő Ifjúsági 
Kreatív Alkotók 

amatőr művészeti 
tevékenység, 

minden 
negyedik 

15 fő/ alkalom 
Martinek  
Civil Ház 

bárki csatlakozhat 082092 
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Egyesülete -
SZIKRA 

közösségépítés szombat 9-18 

Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar 

fúvószenei kultúra 
ápolása 

csütörtök 17-19 50 fő/ alkalom MAG-Ház 
bárki csatlakozhat 
fúvós 
hangszertudással  

082092 

f.  

A tehetséggondozás és - 
fejlesztés feltételeinek 
biztosítása 

Egyéb 
programok: 
tanácsadás, work 
shop stb. 

közösségépítés, 
szemléletformálás 

évi 5 alkalom 30 fő/ alkalom 
Mözsi 
Művelődési Ház 

bárki csatlakozhat 082092 

VITÁL nyári tábor  
közösségépítés,  
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

évi  4 hét 30 fő/hét TOKKK 
diákok 
csatlakozhatnak 

081030 

Kajak-kenu SE 
nyári tábor  

közösségépítés, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

évi 2 hét 30 fő/hét TOKKK vízi sportolók 081030 

Nyári 
Rajzszakkör 

készségek fejlesztése, 
tehetséggondozás 

évi 8 alkalom 
10 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház 
6-14 éves 
korosztály 

082092 

Rajzversenyek 

gyerekek művészeti 
készségeinek 
fejlesztése, 
bemutatása 

évi 2 alkalom 
150 fő/ 
alkalom 

MAG-Ház 
3-14 éves 
korosztály 

082092 

Thelena kupa  
(női futsal) 

tehetséggondozás, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

évi 1 alkalom 40 fő TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

Vitál SSZE  
RG edzések 

tehetséggondozás, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

heti 2 x 3 óra 20 fő/ alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

TVFC   
futsal edzések  

tehetséggondozás, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

okt.- márc.  
heti 4 alkalom 

12 fő/alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

TOVÁBB SZT tehetséggondozás, heti 2 x 1 óra 14 fő /alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 081045 
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futsal készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

Fit-Lesz SE- 
zumba  

tehetséggondozás, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

 szept. - jún. 
heti 1 alkalom 

15 fő/alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

MESZ Egyesület 
(tánc-színpad) 

tehetséggondozás, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés 

heti 1 alkalom 8 fő/ alkalom TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

g.  

Kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 

Város Napi 
Vigadalom 

közösségépítés, 
családi programok 

évi 1 nap 1000 fő Hősök tere bárki csatlakozhat 082094 

Jótékonysági 
fitnesz nap 

közösségépítés, 
készségek fejlesztése, 
egészségmegőrzés, 
családi kapcsolatok 

évi 1 alkalom 100 fő TOKKK bárki csatlakozhat 081045 

Bárka Fesztivál 
közösségépítés, 
családi programok, 
hagyományőrzés 

évi 1 nap 1000 fő 
Alta Ripa 
Szabadidőpark 

bárki csatlakozhat 082094 

Advent 
közösségépítés, 
családi programok 

évi 3 alkalom 
150 fő/ 
alkalom 

TOKKK bárki csatlakozhat 082094 

 
 

Tolna, 2022. február 14. 
 
 
 
 
Vajda Tibor 
igazgató 


