
A MARCALI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT. 

- CIVIL SZERVEZETEK HÁZA – 

TEREMBÉRLÉSI REND 

 

Civil Szervezetek Háza 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

A Civil Szervezetek Háza többszintes. Az emeleti termeket csak lépcsőn lehet megközelíteni. 

Az épület ingyenesen elérhető WIFI hálózattal rendelkezik. 

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 8:00-22:00 óráig.  

                      Szombaton és vasárnap zárva.  

Az épület nyitvatartása kódrendszerrel működik. Az esti 22:00 órás zárás automatikusan 

történik. Szombaton és vasárnap a Civil Szervezetek Házában helyet kapott közösségek a 

saját belépőkódjaikkal tudják használni az épületet.  

 
A termek bérbeadási feltételei: 

• A termek bérbeadása kisebb műsoros rendezvények, konferenciák, tanfolyamok, 

előadások (benne a politikai jellegű rendezvények), üzleti célú árusítás és kisebb 

zenés-táncos bálok szervezésére, egyéb közösségi rendezvényekre vonatkozik.  

• Az emeleti parkettás, tükrös rendezvényterem mozgásos foglalkozások próbáihoz, 

oktatására is alkalmas. 

• A teremfoglalásnál figyelembe kell venni a Civil Szervezetek Házában helyet kapott 

közösségek teremigényét. 

• A terembérlőnek a bérlés idejébe bele kell számolnia a rendezvény előtti 

berendezkedést és az esemény végén az elpakoláshoz szükséges időt is.  

• Kérjük, hogy mindig vegyék figyelembe a termek befogadóképességét! 

• A terembérlés áfamentes. 



• Az igénybevétel/rendezvény céljának mérlegelésével, a bérleti díjról, annak 

mérsékléséről, illetve elengedéséről, egyedi elbírálás alapján a Marcali Művelődési és 

Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője dönthet.  

 

Bérelhető termek 

 

 

1. Földszinti „L” alakú 

vásárterem (80 nm2 – 50 

fő).  

Kérhető berendezés: 6 asztal, 

60 szék 

Alkalmas előadások, 

konferenciák, fogadások 

megtartására, zenés-táncos 

foglalkozásokra/ 

rendezvényekre, üzleti 

árusításra.  

          

 

 

   Bérleti díja: 

Nyitvatartási időben:                                          3.000,- Ft/óra 

Nyitvatartási időn túl és munkaszüneti napon:  6.000,- Ft/óra 

      

 

2. Emeleti tükrös, parkettás 

rendezvényterem – 5mx3m-es 

kisszínpaddal, elfüggönyözhető 

kisteremmel/öltözővel és 

kiszolgáló (tálaló) helyiséggel 

(120 nm2 – 80 fő)  

Berendezés: 20 db 0,50x0,50 m-

es asztal, 80 db szék 

Alkalmas: kisebb műsoros 

rendezvények, konferenciák, 

előadások (benne a politikai 

jellegű rendezvények), üzleti célú 

árusítás, mozgásos foglalkozások 

és bálok tartására.  

 

Bérleti díja: 

Nyitvatartási időben:                                          6.000,- Ft/óra 

Nyitvatartási időn túl és munkaszüneti napon: 12.000,- Ft/óra 

 

 

A terembérlet nem tartalmazza a hangtechnikai, valamint az alapfelszereltségen túli további 

eszközöket, oktatás-, és egyéb technikai szolgáltatásokat. Ezek külön költségtérítés fejében 

kérhetőek!  

                                                                                                                                                               


