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3. sz. melléklet 
 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. közhasznú 

tevékenységeinek részvételi díjai: 
 

 

A) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. 

Ezen belül: 

 

 Formális képzési, tanulási tevékenységek:  

    Képzési formánként:    10.000 – 50.000 Ft 

  

 Egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata, iskolai közösségi szolgálat, 

önkéntesség  

    Ingyenes 
 

 Nonformális képzések, tanulási tevékenységek: 

    Képzési formánként:      800– 40.000 Ft 

  

 Informális képzések, tanulási tevékenységek:    

   Játszóházak:     ingyenes – 1.000 Ft 

    Vásárok, bemutatók:   ingyenes – 3.000 Ft 

    Vetélkedők:    ingyenes – 1.000 Ft 

    Közösségi programok:   ingyenes – 1.500 Ft 

    Tanácsadás:    ingyenes -  1.000 Ft 

Rekreációs programok:  ingyenes - 3.000 Ft 

Mentálhigiénés programok:    ingyenes - 50.000 Ft 

Táborok:         3.000 - 40.000 Ft 

 

 

B) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 

Komplex közművelődési rendezvények: Mivel külön megállapodások 

alapján valósulnak meg, ezért ezek részvételi díjait is a külön megállapodások  

tartalmazzák, de lehetőség szerint ingyenesek 

 

Művészeti kiállítások:  

   Alkalmanként:   ingyenes  - 1.500 Ft 

 
Táncházak:  
   Alkalmanként:    ingyenes  – 1.000 Ft 

 
Kecskemét Táncegyüttes:  
   2. számú melléklet szerint 

 

Kecskeméti Képzőművészek Közössége: 

2. számú melléklet szerint, illetve az adott rendezvénytípusnál 

meghatározottak szerint    

 

Kecskeméti Szimfonikus Zenekar:  
   2. számú melléklet szerint 
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C) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

 
Fesztiválszervezés:  

A külön megállapodásokban rögzítettek alapján, illetve 

fesztiválon belül az adott rendezvénytípusnál meghatározottak 

szerint. 

Tavaszi Fesztivál,  

Népzenei Találkozó,  

Kodály Fesztivál, 

Hírös Hét Fesztivál, 

Bor és Pálinka Ünnep, 

Kecskemét Fringe Fesztivál, 

Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Fesztivál, 

Téli Fesztivál, 

Sörfesztivál 

        Tehetséggondozó, művészetpedagógiai programok 
Tánc, színjátszás, versmondás, képzőművészet, báb területén. 

 

D) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 

 
Komplex ismeretterjesztő kiállítások:    
   Helyi hatókörű eseménynél:                  ingyenes – 1.000 Ft 

   Országos hatókörű eseménynél:             500 – 2.500 Ft 

Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok. 

   Előadások:           250 –  2.000 Ft 

   Tanfolyamok:     5.000 – 25.000 Ft 

   Akadémiák:     5.000 – 20.000 Ft 

Közművelődési  és ifjúsági közösségek: 

   2.számú melléklet szerint    
 

 

E) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése. 

Ingyenes 

Közösségi tér:   
   Nyitvatartási időn belül ingyenes. 

Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési és 

ifjúsági folyamatokba: 

                                Ingyenes  

Kulturális és ifjúsági információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele. 

                                Ingyenes   

Kecskeméti Kínáló:  

 Ingyenes 
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F) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

 
Színháztermi események:  

   

Színházi események: 

                  Gyermek előadások:    500 - 5.000 Ft     Gyermek előadások:          500 -  5.000 Ft 

  Gyermek bérletek: 1.500 - 10.000 Ft 

  Felnőtt előadások: 2.500 - 8.000 Ft 

  Felnőtt bérletek: 14.000 - 30.000 Ft 

 

Táncszínházi események: 

 Kecskemét Táncegyüttes: 500 - 3.000 Ft 

 Balett, táncszínház: 500 - 8.000 Ft 

 

Zenei események: 

 Komolyzenei koncertek: 500 - 8.000 Ft 

 Könnyűzenei koncertek: 500 - 9.000 Ft 

 

Pódium előadások: 1.000 -  7.000 Ft 

Filmvetítések. 

Előadásonként: 150 - 2.500 Ft 

 Bérletenként: 500 - 6.000 Ft 

 

G) A területi szintű közművelődési és ifjúsági szakmai szolgáltatás keretében ellátandó 

feladatok: 

 
Területi szintű közművelődési és ifjúsági tevékenységek szervezése, támogatása 

Ingyenes, illetve egyedi megállapodás alapján térítéses 

 

Együttműködés az országos, regionális megyei, járási és a nemzetközi szakmai 

szervezetekkel 

Ingyenes, illetve egyedi megállapodás alapján térítéses 

 

A terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési és ifjúsági tevékenységgel 

összefüggő fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai műhelyek működtetése, 

innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a kulturális alapú és 

ifjúságcentrikus gazdaságfejlesztésben. 

Ingyenes, illetve egyedi megállapodás alapján térítéses 

 

A területi szintű ifjúsági, valamint amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző 

tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli 

nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a kulturális turizmus 

támogatása. 

Ingyenes 

 

Közművelődési és ifjúsági információs szolgáltatás nyújtása, közművelődési és ifjúsági 

adatbázis létrehozása és működtetése, 

Ingyenes 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági szolgáltatások 

számára. 

Ingyenes, illetve egyedi megállapodás alapján térítéses 

 

Közreműködés a helyi közművelődési és ifjúsági szakember-képzésben 

Ingyenes, illetve egyedi megállapodás alapján térítéses 


