
 
 

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT 
TECHNIKA ÉS ESZKÖZPARK BÉRLÉSI SZABÁLYZATA 

 
Jelen szabályzat alól csak a Marcali Városi Kulturális Központ fenntartója, Marcali Város 
Önkormányzata által szervezett esemény/rendezvény kivétel, mely minden esetben 
térítésmentes. 
 
I. Hang- és fénytechnika 
 
A Marcali Városi Kulturális Központ gazdálkodó intézményként lehetőségeihez mérten, 
korlátozott hang- és fénytechnikai szolgáltatást nyújt szabad kapacitásainak kihasználására. 
 

1. Marcali önkormányzat által fenntartott intézmények 

Marcali Város Önkormányzata által fenntartott intézmények számára munkaidőben 
térítésmentesen biztosítja a Kulturális Központ a szolgáltatást. A munkaidő a Marcali Városi 
Kulturális Központ által foglalkoztatott technikus munkaidejét jelenti: 
Hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig 
Munkaidőn túl a technikus ügyeleti díjazása 1000 Ft/óra, illetve a Kulturális Központ 
telephelyein kívüli helyszín esetén plusz az útiköltség. 
 

2. Marcali székhelyű egyesületek, civil szervezetek, művészeti együttesek 

Marcali székhelyű egyesületek, művészeti együttesek és azon civil szervezetek számára, 
akikkel együttműködési megállapodást kötött a Marcali Városi Kulturális Központ, 
munkaidőben térítésmentesen biztosítja az intézmény a szolgáltatást. A munkaidő a Marcali 
Városi Kulturális Központ által foglalkoztatott technikus munkaidejét jelenti: 
Hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig 
Munkaidőn túl a technikus ügyeleti díjazása 1000 Ft/óra, illetve a Kulturális Központ 
telephelyein kívüli helyszín esetén plusz az útiköltség. 
 

3. Egyéb esetek 

Az 1. és 2. pontokon kívüli egyéb esetekben – ez egyaránt vonatkozik a munkaidőben és 
munkaidőn kívül bérbevett technikára, mely csak az azt kezelő technikussal igényelhető - 
térítési díj ellenében nyújtja a Marcali Városi Kulturális Központ a szolgáltatást. 
 

 Alapkategóriás technika 5000 Ft/óra 
 
Megnevezés Darab Megjegyzés 
Hangfal 1  
Keverő 1  
Mikrofon (választható: rádiós 
mikrofon, vagy mikroport) 

2 Mikrofonállvánnyal együtt 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Középkategóriás technika 10.000 Ft./óra 
 
Megnevezés Darab Megjegyzés 
Hangfal 2  
Monitor 1  
Keverő 1  
Mikrofonok: rádiós 
mikrofon, vagy mikroport 

2 Állvánnyal együtt 

Zene lejátszó laptop 1  
DI-BOX 2 Elektromos hangszerek 

esetén 
 

 Fullkategóriás technika 20.000 Ft/óra 
 
Megnevezés Darab Megjegyzés 
Hangfal 2  
Monitor 2-4  
Keverő 1  
Mikrofonok: rádiós mikrofon 
és mikroport 

2+2 Állvánnyal együtt 

Vezetékes állvány 
mikrofonnal 

4  

Térmikrofon 4  
Zenelejátszó laptop 1  
DI-BOX 4 Elektromos hangszerek 

esetén 
Csoportkábel 1  
 
 
4. Fénytechnika 

 
A fénytechnika az adott terem sajátossága, rögzített, nem mobilizálható. 
Fénytechnikai szolgáltatást tud nyújtani a Kulturális Központ a Széchenyi u. 3 sz. alatti 
telephelyén, a Művelődési Ház színháztermében, valamint a Múzeum köz 5. szám alatt, a 
Kulturális Korzó aulájában. 
A fénytechnikai szolgáltatás technikai munkatárssal együtt, mindkét épületre vonatkozóan 
az egyéb esetekben 2000 Ft/óra 
 
II. Bérelhető technikai eszközök 
 
Marcali Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, Marcali székhelyű egyesületek, 
művészeti együttesek és azon civil szervezetek számára, akikkel együttműködési 
megállapodást kötött a Marcali Városi Kulturális Központ, felelősségvállalási nyilatkozat 
keretében térítésmentesen biztosítja az intézmény.  
 
 



 
Egyéb esetekben: 
3x4 méteres (előröl és hátulról is vetíthető) kivetítő-vászon projektorral: 5000 Ft/óra 
1,5x2 méteres  (csak előröl vetíthető) kivetítő-vászon projektorral:           2500 Ft/óra 
A Kulturális Központ telephelyein kívüli helyszín esetén, a technikai eszközök megfelelő – 
oda-vissza - szállításáról a szolgáltatást kérőnek kell gondoskodnia. 
 
 
III. Egyéb eszközök 
 
Marcali Város Önkormányzata által fenntartott intézmények Marcali székhelyű egyesületek, 
művészeti együttesek és azon civil szervezetek számára, akikkel együttműködési 
megállapodást kötött a Marcali Városi Kulturális Központ, felelősségvállalási nyilatkozat 
keretében térítésmentesen biztosítja az intézmény.  
Egyéb esetekben: 
Sörpad garnitúra (egy asztal, két pad – 20 garnitúra) 1000 Ft/garnitúra/nap (24 óra) 
A Kulturális Központ épületein kívül, más helyszínen szükséges székek esetében: 
Támlás, karfás szék (200 db):                                       100 Ft/db/nap (24 óra) 
Támlás karfa nélküli szék (40 db)                                300 Ft/db/nap (24 óra) 
A Kulturális Központ telephelyein kívüli helyszín esetén, az eszközök megfelelő – oda-vissza 
- szállításáról a szolgáltatást kérőnek kell gondoskodnia. 
 
Ettől eltérő kérésekről az igénybevétel/rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, 
illetve annak elengedéséről, egyedi elbírálás alapján a Marcali Kulturális Központ igazgatója 
dönt.  
 
 
Módosítva: 
Marcali, 2015. november 01. 
 
 

Vigmondné Szalai Erika 
igazgató 


