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1. Általános adatok 
 

Intézmény neve: JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Intézmény címe: 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 26. 

Intézmény telefonszáma: 06-23/441-541 

Intézmény e-mail címe: program@jmmk.hu 

Intézmény weboldalának címe: www.jmmk.hu 

Intézmény vezetőjének neve: Simon Erika 

 
A társintézmény általános adatai 

 

Intézmény neve: Közösségi Ház 

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 34. 

Intézmény telefonszáma: 06-23/421-594 

Intézmény e-mail címe: kozossegihaz@jmmk.hu 

Intézmény weboldalának címe: www.jmmk.hu 

 

Intézmény neve: Nyugdíjas Ház 

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Árpád utca 4 

Intézmény telefonszáma: 06-613-79-34 

 

 

 

 

 

mailto:program@jmmk.hu
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2.  Helyzetelemzés 
 

A Jókai Mór Művelődési Központ tevékenységét az Alapító Okirata, Budaörs Város 

Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII.01.) ÖKT 

rendelete, az 1997. évi CXL. Törvény és az Intézmény évenkénti Munkaterve határozza meg. 

 

 A Jókai Mór Művelődési Központ két telephellyel / társintézménnyel rendelkezik. Az egyik 

telephelye a Közösségi Ház (Lévai utca 34.), amely Budaörs Város Lakótelepén helyezkedik el, a 

másik telephelye a Nyugdíjasok Háza (Árpád utca 4.). 

 

 

2.1. Egy épületben két intézmény 
 

 Az intézmény épületében helyet kapó színház új névvel (Latinovits Színház), új vezetéssel 

folytatta működését 2013. június 01-től. Az együttműködésünk feltételei azonban nem változtak.  

A színházterem 15-15 napos elosztása megmaradt. A napok elosztása Frigyesi András 

igazgató úr kérése alapján történt (félévre előre, páratlan hétvégék).  

  Az épület közüzemi költségei továbbra is 60-40%-os arányban oszlik meg egymás között. 

Az épületet érintő karbantartási munkák költségei pedig 50-50%-os arányban osztódik.  

 A művelődési központ minden egyes dolgozója segítette és segíti az újonnan alakult színház 

munkáját, mindennapjait.  

Az épület irodahelyiségeinek felosztásában változás történt. A Színház konténerparkjához elkérte az 

eddig a művelődési központhoz tartozó, hátsó folyosóról nyíló, gazdasági irodát (ez az iroda 

biztosítja az átjárást a konténerekhez), ezért cserében megkaptuk az emeleten lévő 3 irodahelyiségét. 

Így az átköltözés befejezésével az egész emelet a művelődési központ használatába kerül.  
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2.2.  Technikai környezet változásai  
 

 A művelődési központ intézmény felújításának keretében gyengeáramú felújítás valósult 

meg. 

A 2013-as gyengeáramú felújítás első ütemében (aug. 21-30.) a stúdió és az erősítő szoba 

teljesen új akusztikai burkolatot kapott, ez nemcsak kellemes látvány, hanem akusztikus 

szempontból is hasznos, hiszen csökkent az oly sokszor kifogásolt „hordó hatás” és a hangkeverő 

pult előtt ülve kiegyenlített lett a hangzás.  

A második ütemben (nov. 1- 4.) a video rendszer bővítésére került sor. A meglévő 8 kamera 

további 3 kamerával és egy rögzítővel bővült. Így lehetővé válik az épület minden kritikus pontjának 

megfigyelése. 

A harmadik ütemben (2014. jan. 2-19-ig.) került sor a színházterem hangtechnikai 

hálózatának felújítása. A teljes hálózat (hangszóró, mikrofon, antenna) új vezetékekből áll immár, ez 

kb. 2000 m érpárat jelent. A stúdióban és a színpadon új csatlakozó dobozok lettek felszerelve. Ezzel 

a megoldással egy szakszerűen kiépített biztonságos hangtechnikai hálózathoz jutottunk, ami 

jelentős tartalékokkal is rendelkezik. 

A hangszórópark fele megújult, a terem hátfalán új hangszóró pozíciókat alakítottunk ki, és a 

nézőtéren egységesítettük a hangszórók típusát. Ezzel együtt az erősítők fele is kicserélődött és 

egységessé vált. Így most 8 azonos márkájú végerősítő és 6 pár hangszóró biztosítja a kiegyenlített 

minőségi hangzást a színházteremben. A színpadi kontrollt 2 pár aktív és 2 pár passzív hangszóró 

látja el. A hangsugárzók összteljesítménye így több mint 5 KW, de ha ez nem lenne elég, akkor 

további 6 KW-os hangteljesítményt tudunk biztosítani mobil felszereléssel.  

 

 A hangminőség javítása érdekében az érdekeltségnövelő pályázat összegének keretéből 

egy professzionális hanglejátszáshoz szükséges laptopot, rackbe szerelhető professzionális külső 

hangkártyát, 2 db. kondenzátormikrofont, 4 csatornás kompresszort, és egy digitális effekt 

processzort szereztünk be. 

 

Az elmúlt évben nagy gondot fordítottunk a fény - és hangtechnikai eszközök intézményen 

belüli karbantartására. Ma nincs olyan eszközünk, ami ne működne. Jelentősen nőtt a jelkábelek 

(mikrofon, hangszóró, antenna, rövid átkötő kábel) száma. Ezek nagy része saját gyártásban készült. 
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Informatikai környezet változása 

 

 A Jókai Mór Művelődési Központ területén kiépítésre került 1 db szinkron 10/10Mbit-es 

internet kapcsolat, amely segítségével zökkenőmentes élő televíziós közvetítéseket Televíziós 

élőközvetítésekre.  

Megoldottá vált az adatok tárolása, mentése, megosztása a hálózaton egy új szerver beiktatásával. A 

színház által használt irodákból, egyet már megkaptunk (fent említett csere alapján), így a hálózatok 

kiépítése már itt is elkezdődött (befejezése a színház konténerparkjába való végleges költözésével 

történik meg) 

 

2.3.  Tárgyi környezet változása 

 
Hangsúlyt fektettünk a tárgyi környezet és eszközeink állágának megóvásra, vagy éppen 

javítására. Ez egyrészt látható az évről évre növekedő karbantartásra szánt összegből is, másrészt 

műszaki ügyintézői és gondnoki feladatokat ellátó munkatársaim munkáiban megtalálható az 

eszközök javítása. Az eszközök beszerzésénél minden esetben a programjaink színvonalának 

„megemelése” (hőgomba, kültéri fénysor, függönyök, kültéri hirdetőoszlop,….) vagy éppen a 

szervezési folyamatok kisegítése volt a cél (laminálógépek).  

 

A Művelődési Központban egyre nagyobb számban jelenik meg a terembérleti igény. Az 

intézmény ezen irányú rendezvényeihez (termékbemutató, vetítés, előadás) kapcsolódó technikai 

eszköztár kielégítő. A saját szervezéssel létrejött csoportjaink szakmai tevékenységét szolgáló 

eszközök kiszolgálják az adott csoportok működési igényeit. 

 

 

Közösségi Ház 

 A Közösségi Házban az intézmény felújítás keretében minimális változás történt. Ennek 

oka, hogy az elkövetkező években lehetőség lesz az épület átalakításra és egy új szárny építésére. 

Mindezek mellett a ház új vezetése számára is elsődleges szempont volt a helyiségek rendbe tétele, 

„letisztítása”, ezért is segítem azon törekvéseit, hogy a helyiségek zsúfoltságának megszűntetése 

érdekében az odabútorozott klubok, egyesületek vigyék el felhalmozott eszközeiket. A Közösségi 

Ház tárgyi eszközeinek listáját mindenképpen bővíteni kell, ami a 2014-es év egyik feladata. 
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Nyugdíjas Ház 

 A Nyugdíjasok Ház tárgyi környezetében szintén minimális változás történt. Ennek oka, 

hogy 2013-as év elején új helyszínre, egy felújított családi házba, kerültek át a nyugdíjas 

egyesületek, így minimális változtatásra volt szükség, melyek kizárólag az épület átadása után (hátsó 

terasz műkővel való lerakása), és a működő egyesületek speciális helyzetéből fakadtak (korlát került 

a konyhát és a nagy helyiséget összekötő lépcső mellé). Mindezek mellett figyelem és kérem a 

kisebb feladatok elvégzését gondnokunktól (kertipadok, asztalok lemázolása, padlásfeljáró ajtó 

lekezelése, oldalsóraktár belső kiépítése…stb) 

 

 

2.3.  Személyi feltételek változása 

 

2012. évi CCVIII. törvény 10. §-a kiegészült a 83/C. § (1) bekezdéssel, mely alapján 

közszolgálati jogviszony esetén szüneteltetni kell az öregségi nyugdíjat. A törvényi változások 

hatására 3 fő munkatársunk (Közösségi Ház: szakmai munkatársa, JMMK: gazdasági ügyintézője, 

takarítója) vált meg az intézménytől. Az ő elszámolások a 2012. évi CCVIII. törvény 11. §-a / a 

102/I. § alapján történt meg. 

Mindezek mellett a művelődési központ szakmai munkatársaiból két fő, a Közösségi Ház 

személyi állományából 1 fő ( karbantartó-gondnok) is távozott, az ő helyük, egy művelődésszervező 

kivételével be lett töltve. 

2013-as év személyi feltételeinek utolsó változása a JMMK és a Színház életére is hatással 

volt. 1 fő külsős biztonsági szakember (Controll Side Kft.) vette át az addigi 4 órás portás-ügyeletes 

munkatársunk feladatait. A biztonsági szakember munkája 8 órától – legkésőbb 23 óráig tart. 
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2.4. Gazdasági feltételek változása 

 
A Jókai Mór Művelődési Központ Alapító Okirata alapján, önállóan működő, részjogkörű 

költségvetési szerv, kizárólag a személyi juttatások előirányzata felett jogosult rendelkezni, pénzügyi 

és gazdasági feladatait 2011. augusztus 31-ig Budaörs Város Önkormányzatának Gazdasági Ellátó 

Szervezete, majd 2011. szeptember 01-től Budaörs Város Önkormányzata látta el. 

 Gazdasági ügyintéző munkatársunk feladata folyamatos kapcsolattartás Budaörs Város 

Önkormányzatának gazdasági és HR osztályával. 

A közös, zökkenőmentes munka elvégzéséhez számos újdonság került bevezetésre az 

intézményünkben. A bevezetésre került új formátumok segítségével a hálózati rendszeren belül 

nyomon követhető 

 csoportok bevételei, kiadásai 

 rendezvények bevételei, kiadásai 

 beérkező és a kimenő posta nyilvántartása,  

 Levelek feladásának költsége és az igénybe vett szolgáltatás (ajl, tértivevényes stb) 

 az átadásra került (bármilyen) dokumentumok 

 belépőjegyek, bérletek nyilvántartása 

 szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása  

 közmű és állandó kiadások (pld. clearwater, Szepamo) nyilvántartása (intézményenként) 

 terembérlet bevételeinek nyilvántartása 

 KözHáz kiadások+bevételek nyilvántartása..stb.  

 

(2014. január 01-től Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Irodájának- 

intézménygazdálkodási csoportjához kerültünk.) 

 

2.5.  Szakmai tevékenység  

 
Az intézmény 2013-as év, részletes szakmai munkája (lent táblázatok) tükrözi munkatársaim 

színes, ötletekben gazdag szervezését. Kiemelem a Közösségi Ház munkáját, ahol november 

közepétől új munkatársunk (Pintér Krisztina) vezetése alatt már elindultak az önálló, saját 

szervezésű csoportok, programok (táblázatban ÚJ!-ként jelölve), az elmúlt években terembérletek és 

a megszokott klubok és egyesületek befogadása mellett. A Közösségi Házban lévő helyiségek 

„felszabadítása”, a még jobb kihasználtság érdekében egy-egy kisszámú csoport átkerült a 

Nyugdíjas Házba. 
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Jókai Mór 
Művelődési 
Központ     

Csoportfoglalkozás 
saját szervezés 

Műfaj Helyigény Technikai igény Rendszeresség 

Fafaragás kézműves 
max. 15 fő 
(Kabinet 
terem) nincs hetente 1szer 2 óra 

Hangoló - gyerekeknek 
fény és 
hangtechnika 
oktatása 

max. 10 fő 
(Kabinet 
terem) 

a jelenlegi technikát 
tanulják, használják 

hetente 1szer 1 óra, saját 
rendezvények esetenkénti 
hangosítása 

Felkészítő angol 
gyerekeknek 

oktatás 
max. 10 
fő(Kabinet 
terem) Flipchart, CD lejátszó hetente 1szer 1 óra 

Cup of tea  
angol 
társalgás 

max. 10 
fő(Kabinet 
terem) Flipchart, CD lejátszó hetente 1szer 1,5 óra 

Tanulástechnika oktatás 
max. 10 fő 
(Kabinet 
terem) Flipchart 2 hetente 1szer 1,5 óra 

Pacsmagoló - 
kisgyerekeknek 

kézműves 
max. 15 fő 
Galéria 
terem nincs hetente 1szer 1 óra 

Gyöngyűzés kézműves max. 12 fő 
(Kabinet) nincs 2 hetente 1szer 2óra 

Képzőművészeti 
Alkotóműhely 

kézműves 
max. 10 fő 
(Kabinet 
terem) nincs hetente 1szer 1,5 óra 

Jóga - felnőtt sport 
max. 18 fő 
(Galéria 
terem) 

nincs - tükör, padlózat 
fontos hetente 2szer 1,5 óra 

Pilates sport 
max. 12 fő 
(Galéria 
terem) 

nincs - tükör, padlózat 
fontos hetente 3szor 1 óra 

Gerincjóga - időseknek sport 
max.15 fő 
(Galéria 
terem) 

nincs - tükör, padlózat 
fontos hetente 2szer 1,5 óra 

Surranók - túra túra 

nincs (túránként 
30-50 fő) + 
évente 2szer 
csoporttalálkozó 
(Galéria) nincs havonta 2szer 

Filmklub szórakozás max. 25 fő 
projektor + vászon havonta 1szer 2-3 óra 

Galambászok - örökölt klub 

max. 20 fő 
(Kabinet 
terem vagy 
folyosó) nincs havonta 1szer 2 óra 

Sásdi Fotóműhely - örökölt Klub 
max. 12 fő 
(Kabinet) nincs havonta 1szer 3 óra 

Lyra dalkör - örökölt zenés 
max. 45 fő 
(Galéria) 

nincs, esetenként 
zongora hetente 1szer 3 óra 

Kerekítő - gyerekeknek -
tartós terembérlet 

oktatás 
max. 20 fő 
(Galéria) 

CD lejátszó hetente 1szer 1,5 óra 
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Bilibo – gyerekeknek, tartós 
terembérlet 

oktatás 
max. 12 fő 
(Galéria 
terem) nincs  hetente 1szer 1óra 

Szélrózsa - tartós 
terembérlet 

néptánc 
max. 35 fő 
(Galéria) nincs - tükör, padlózat 

fontos + helyiség hetente 2szer 5,5 óra 

Szélrózsa - népdal  oktatás 
max. 6 fő 
(Galéria) nincs hetente 1szer 2 óra 

Befogadott 
rendezvény  

(kötelező-örökölt- 
terembérlet) 

Műfaj Helyigény 

Technikai igény + 
minden esetben 
kérik Galéria + 
esetenként a 

Kabinet termet 

Rendszeresség 

Batyusbál  bál 150 fő   évente 1szer 

Tavaszi Ifjúsági Német 
Nemzetiségi Napok 

nemzetiségi 
napok 240 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika 

 évente 1szer 2 nap + 
próbanap  

Piros Rózsa Dalkör műsor zenés 
délutánok kb. 150 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 4szer   

Virágok Vetélkedése népdalénekes 
találkozó 

kb. 200-250 
fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer  

Szlovák Bál 
bál 80-100 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Empátia Nap 
összejövetel 100-150 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Idősek Világnapja 
  140 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Városi Mikulás 
előadás 260 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Heimat Karácsony 
  240 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Idősek Karácsonya 
  

80-100 fő 
(2szer) 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 2szer (de., du.) 

Gyerekek Karácsonya 
előadás 200 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Zenés Nyugdíjas Est 
Karácsonya buli 

220-250 fő színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Zenés Nyugdíjas Est  zenés est 80-150 fő színpad,  hetente 1szer 5 óra 

Vivaldi Zeneiskola 
záróvizsgái  50-100 színpad,  

évente 8ször, alkalmanként 
4 óra 

Hermann Napok 
műsoros 240 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika 

évente 1szer 1 nap + 2 
próbanap 

Farsangi Bál - Ált. isk. - 
terembérlet bál kb. 150 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika   

Pro Musica Bál - terembérlet 
bál kb. 100-140 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika   

Diákszínpad év végi 
előadása előadás 150-150 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 4szer + próbanapok 

Lakossági Fórumok 
Fórum   70-100 fő 

színpad, projektor + 
vászon évente 6-7szer 

Baptista Egyesület    150 színpad, technika 
minden eseti 
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Esküvő bál 150 
színpad, technika 
minden + kert + 
folyosó eseti 

Esküvő bál 150 
színpad, technika 
minden + kert + 
folyosó eseti 

Lyra évforduló    150 
színpad, technika 
minden + kert + 
folyosó eseti 

Nyitnikék (Kertbarátok) 
előadás 120-160 fő 

színpad, projektor + 
vászon + KERT évente 1szer 

Leopold Mozart Zeneiskola 
Évzáró   100-120 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika évente 1szer 

Sorozatok - saját 
szervezésben( + 1 

örökölt ) 
Műfaj Helyigény Technikai igény  Rendszeresség 

Csokibár 
előadás + 
kézműves 

alkalmanként 
80-140 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika 

havonta 1szer 3 óra 

Kapcsolatok előadás  
alkalmanként 
45-285 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika 

havonta 1szer 3 óra 

Filmklub szórakozás max. 20 fő projektor + vászon havonta 1szer 2-3 óra 

Történelmi Szalon - örökölt előadás 
alkalmanként 
45-125 fő 

színpad, hangosítás, 
fénytechnika 

évente 6-8szor 4 óra 

Táj/utazás  előadás 25-45 fő Galéria, porjector + 
vászon 

havonta1szer 2 óra 

Képzőművészeti előadás 15-40 fő Galéria, porjector + 
vászon 

havonta1szer 2 óra 

Beszélgetések előadás max. 20 fő színpad, hangosítás, 
fénytechnika 

havonta / 2 havonta 1szer 
2,5 óra 

Kiállítások kiállítás 25-70 fő Galéria vagy folyosó + 
hangosítás 

évente 12-15ször 

Jazz Café jazz 15-80 fő  Folyosó / Kert -
hangosítás 

évente 8-10szer 

Bolhapiac gyerekeknek   80-100 színpad, hangosítás évente 2szer 

Diafilm Klub diavetítés 15-25 fő Galéria - vetítővászon évente 4szer 

Könyvcsere parti     Galéria v. Kert évente 2-3szor 

Ruhacsere parti   30-50 fő Galéria v. Kert évente 2-3szor 

Ébredj Budaörs sport 40-70 fő Színházterem évente 1szer 

Rajzfilmünnep    35-45 fő Galéria évente 1szer 

Borkóstoló   20-25 fő Kert évente 2-4szer 

Nagyrendezvény 
Saját szervezés 

Műfaj Helyigény Technikai igény Rendszeresség 

Kultúra Napja változó 70 színpad, hang. 
+fénytech. 

évente 1szer  

Farsang bál 200 

színpad, hang. 
+fénytech.+ összes 
terem + kert tánctér 
kialakítása évente 1szer 

Költészet napja változó 80-100 színpad, hang. 
+fénytech. évente 1szer 

Jókai Napok változó 400 
színpad, hang. 
+fénytech.+ összes 
terem + kert 

4 nap 
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Gyermeknap vegyes kb. 150 fő 
színpad, hang. 

+fénytech.SZERVÍZÚT 
+ KERT évente 1szer 

Népmese napja vegyes 
kb. 200-250 
fő 

színpad, hang. 
+fénytech.SZERVÍZÚT 
+ KERT  évente 1szer 

Harcsa Veronika koncert koncert 180-200 színpad, technika 
minden   

Kerekes Band  koncert 150 

színpad, technika 
minden + kert + 
folyosó, tánctér 
kialakítása  

Firkin  koncert   

színpad, technika 
minden + kert + 
folyosó, tánctér 
kialakítása  

Budai Benjamin jazz koncert jazz 200-250 színpad, hang. 
+fénytech. évente 1szer   

Bamako szórakoztató 120 színpad, fény és hang, 
projektor+vászon  

St. Martin  koncert 200 színpad, technika 
minden  

Primanima Fesztivál fesztivál 80-100 fő 
színpad, hang. 

+fénytech.+ összes 
terem + kert 5 nap 

Márton nap összejövetel 100-150 fő 
színpad, hang. 
+fénytech. tánctér 
kialakítása  évente 1szer 

Karácsonyi Betlehemes 
előadás 

előadás 200-240 színpad, hang. 
+fénytech. évente 1szer  

Karácsonyi Komolyzenei 
Koncert 

komolyzene 150-180 színpad, hang. 
+fénytech. évente 1szer  

Szilveszter bál 150 

színpad, hang. 
+fénytech.+ összes 
terem + kert, tánctér 
kialakítása évente 1szer  

Táborok  
saját szervezés 

Műfaj Helyigény Technikai igény  Rendszeresség 

Kézműves 
 

20 fő/ nap projektor + vászon + 
Flipchart évente 1szer 5 nap 

Néptánc népi 20-22 fő/nap színpad évente 1szer 5 nap 

Mozgás sport 50-70 fő /nap CD évente 1szer 5 nap 
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Közösségi Ház     

Működő egyesületek/ 
klubok 

Műfaj Helyigény Technikai igény Rendszeresség 

Pro Musica  zene max. 35 fő+ helyiség zongora hetente 2szer 3 óra 

Piros Rózsa Egyesület népzene max. 20 fő nincs hetente 2szer 2 óra 

Rímkovácsok Egyesülete klub max. 20 fő nincs havonta 1szer 3 óra 

Baba-Mama Klub klub 
max. 30 fő + 
helyiség nincs  havonta 2szer 2 óra 

Nyugdíjas Pedagógusok 
Klubja klub max. 30 fő  nincs havonta 1szer 3 óra 

Zöldkör egyesület 
max. 30 fő + 
helyiség nincs havonta 2szer 2 óra 

Állatvédők Egyesülete egyesület max. 30 fő nincs 
3 havonta 1szer 2 
óra 

Csoportfoglalkozások 
ÚJ! 

Műfaj Helyigény Technikai igény Rendszeresség 

Tai chi sport max. 25 fő CD lejátszó, padlózat hetente 1szer 1 óra 

Jóga - felnőtt sport max. 20 fő 
nincs - tükör, padlózat 
fontos 

hetente 1szer 1,5 
óra 

Kalocsai Hímző Klub kézműves max. 15 fő nincs 
hetente 1szer 1,5 
óra 

Női torna sport max. 15 fő CD lejátszó 
hetente 2szer 50 
perc 

Varró Klub - varrógéppel oktatás Új! nincs hetente 1szer 2 óra 

Grafológiai csoport oktatás max. 20 fő Flipchart havonta 1szer 3 óra 

Happy English - felnőtt kezdő oktatás max. 20 fő Flipchart 
hetente 1szer 1,5 
óra 

Meridian foglalkozás sport max. 30 fő nincs hetente 2szer 1 óra 

Kreatív angol - Terembérlet oktatás max. 10 fő  Flipchart 
hetente 1sez 1,5 
óra 

          

Rendezvények Műfaj Helyigény Technikai igény Rendszeresség 

Orvos válaszol kicsit 
másképp ÚJ! 

előadás / 
oktatás 

max. 50 fő  
Flipchart, projector + 
vászon 

havonta 1szer 2-3 
óra 

Csere-bere szoba ÚJ!   nincs korlát  nincs havonta 1szer 2 óra 

Mártonnap  rendezvény max. 80 fő nincs évente 1szer 

Termékbemutató - 
terembérlet 

  max. 20 fő   
2 hetente 1szer 6 
óra 

Bolhapiac - Terembérlet   max. 80 fő nincs havonta 2szer 3 óra 
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Nyugdíjas Ház    

Működő egyesületek/ 
klubok 

Helyigény 
Technikai 

igény 
Rendszeresség 

Bobák Bálint Országjáró Nyug. Egy. max. 100 fő TV, számítógép 
hetente 1szer 3,5 
óra 

Mozgáskorlátozottak B.örsi Egy. max. 100 fő TV, számítógép 
hetente 1szer 3,5 
óra 

Anomin Alkoholisták Köz. Házból max. 15 fő nincs 
hetente 1szer 2,5 
óra 

Városi Nyugdíjas Klub max. 70 fő nincs  
hetente 1szer 3,5 
óra 

Polgári Nyugdíjas Egyesület max. 40 fő  nincs 
havonta 2szer 3,5 
óra 

HM Nyugdíjas Egy. max. 45 fő nincs 
havonta 1szer 3,5 
óra 

Szlovák Nyelvtanfolyam max. 12 fő Flipchart hetente 1szer 2 óra 

Világok Vándorai - Köz. Házból max. 8 fő nincs hetente 1 szer 6 óra 

 

 

 

3. Kommunikáció 
 

A jelenleg a következő kommunikációs csatornákat használjuk rendezvényeink, 

csoportfoglalkozásaink népszerűsítéséhez: 

- Műsorfüzet  

A műsorfüzet szerkesztésének, nyomtatásának, szórásának koordinálása intézményünk 

feladata, amelyben jelenleg helyet kap a Heimat Múzeum és a Városi Régészeti Múzeum programja 

(ki-ki a hirdetési felületének nagysága alapján fizeti ki a műsorfüzet elkészítésének összköltségéből 

ráeső hányadot) – havonta egy alkalommal - 10.000 példányszámban- Közösségi Ház prog. is! 

- Minálunk. Hu 

- Új Lap – havonta egy alkalommal – 14.000 példányszámban 

- Budaörsi Napló – havonta egy alkalommal  

- Budaörsi TV, Rádió – heti rendszerességgel állítjuk össze az aktuális programjaink listáját 

- Honlap és Facebook oldal – napi rendszerességgel frissítve 

- Hírlevél – közel 600 feliratkozó – 2 hetente küldjük el az éppen aktuális programjaink listáját 

- Port.hu, Programturizmus.hu, Est.hu oldalakon kiemelt programjaink kerülnek hirdetésre 
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4. Összegzés + 2014 

Az évről egy összegzést! Köszi 
 

A ház „kötöttségei” ellenére, hogy  

- behatárolt a nagyterem használata (15 nap),  

- színházi előadásokkal az együttműködési szerződés értelmében nem bővíthetjük a 

rendezvényeinket (ez más művelődési központ alap és legfőbb tevékenysége) 

- ad hoc jelleggel (1-2 héttel az esemény előtt) nem tudunk terembérleti szerződést kötni (a saját 

napjaink szabad időpontjait előre kiadjuk színházi próbának) 

- nincs jegypénztárunk, 

azt állítom sikeres és tartalmas évet zárt 2013-ban a Jókai Mór Művelődési Központ. 

 

Az év minden tekintetben bővelkedett a változásokban, melyeket sikerült előnyünkre fordítani. 

Számos pozitív visszajelzés a mutatója mindennek, ami egyben azt tükrözi mindannyiunk számára, 

hogy munkák eredményes. Merem azt állítani, hogy rendezvényeink egyedisége és sokszínűsége 

kiemelkedő más városok (beleértve a budapesti kerületek is) művelődési központjainak 

programjaihoz viszonyítva. Nem csak a programok milyenségével foglalkozunk, hanem a 

kivitelezésben résztvevők (takarítók, technikai munkatárs, teremberendező) munkájának színvonalát 

is emeljük.   

A JMMK életében fontosnak találom a megújulás és nyitottság képességének folyamatosságát.  

 

2014-ben a JMMK csoportfoglalkozásainak helyet adó Galéria és Kabinet termek egy új teremmel 

bővülnek. (Színház konténerparkba való költözésével), amit új foglalkozásokkal szeretnénk bővíteni. 

Szeretném kiemelni, hogy a Közösségi Ház vezetőváltása szinte megfrissítette a ház egész lényét és 

ez még csak a kezdet. A házban tervezett változatos programokat szeretnénk összhangba hozni a 

Jókai Mór Művelődési Központ programjaival. 

 

Fontos szempont volt a művelődési központ és társintézményei számára egyaránt az 

épületekben helyet kapó a budaörsi szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való kölcsönös 

egymásra való figyelés megteremtése a közös munkához.  
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Számos, az intézményt segítő kezdeményezésünk hatása a 2014-es, és az azt követő évekre 

teljesedik ki, így 

- Szt. Benedek Gimnázium és Szakképző iskolával kötött szerződés alapján az iskola diákjai 

közszolgálati feladatot látnak el intézményünkben. A szerződés értelmében a 2013-as év végétől a 

diákok hosstesként, ruhatárosként, jegykezelői munkát látnak el.  Így szükségtelenné vált külsősöket  

foglalkoztatni nagyobb rendezvényeinken, illetve egyes hétvégéi rendezvényeinken egy 

rendezvényszervező munkatárs jelenléte elég (kevesebb túlóra). 

- Szerződés készült a Jegy.hu-val, mely a pénzügyi iroda ellenjegyzése után várhatóan 2014 

februárjában már elérhetővé teszi mindenki számára az online jegyvásárlást. 

- Tapasztalataink és a visszajelzések alapján elkezdtük a honlap átalakítását, a jobb áttekinthetőség 

érdekében. 

- Már az év végén érezhető a biztonsági szakember jelenlétének hatása az épületben. Megszűntek a 

céltalan ki-és bejárkálások, minden egyes eszköz nyomon követhető, és megoldottá vált az 

érdeklődők informálása a szervezők munkaideje után. 

 

Az általam már sokszor elismételt milyenfontosisakintikörnyezet, már sokak számára fárasztó 

lehet, mégis azt gondolom, hogy a JMMK egészének fontos területei az épületek mellett található 

kültéri területek, amelyek 2014-ben nagy hangsúlyt fognak kapni. (kertrendezés, majd több 

kiszervezett program) 

 

 

Szeretném megköszönni Önöknek, hogy támogatták (vagy szavazatukkal – költségvetés-, vagy 

rendezvényeinken való megjelenésükkel, vagy éppen egy röpke jó gondolattal) intézményünket. 

 

 

Budaörs, 2014. február 20. 
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