
 
 

A MARCALI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS TELEPHELYEINEK 

INTÉZMÉNYHASZNÁLATI RENDJE ÉS NYITVATARTÁSA 

 

 

A Marcali Művelődési Központ és telephelyei az emberek művelődését, szórakoztatását, a 

közösségfejlesztést, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését szolgáló intézmények. 

Tevékenységükkel segítik az emberek mindennapi kulturális és művelődési igényeinek 

kielégítését, a közösségi gondolkodás erősítését. 

 

1. Marcali Művelődési Központ 8700 Marcali, Múzeum köz 2. 

A Marcali Művelődési Központ székhelye a Kulturális Korzó épületében van. Az épület 

többfunkciós, több más intézménnyel közösen használja a Marcali Művelődési Központ. Az 

épületben található még a Marcali Múzeum, a TAVI Kereskedelmi Televízió stúdiója, illetve 

a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület klubja. Itt található a város által vásárolt képzőművészeti 

alkotások állandó tárlata, az időszaki kiállításoknak helyet adó Kortárs Galéria, 

Folyosógaléria, Amatőr Alkotók kiállítótere, konferencia és moziterem, számítógépes 

informatikai terem és egy kisebb tárgyalóterem. Az épület ingyenes wifi elérési pont. A 

Kulturális Korzó aulájában van a TársasBázis – közösségfejlesztő kikapcsolódási lehetőség 

társasjátékokkal, könyvsarok – a Művelődési Központ által működtetett „könyvesbolt” és az 

Ajándéktár – egyedi kézműves termékekkel, Marcali képeslapokkal, lógózott tárgyakkal.  

 

1.1. Az intézmény nyitvatartása 

a) A Kulturális Korzó épületének közösségeket fogadó nyitvatartása a Marcali 

Művelődési Központ és a Marcali Múzeum dolgozóival, beosztott ügyeleti rend 
szerint: 

Hétfőtől-péntekig 10:00 -18:00 óráig,  

Szombaton 14:00-18:00 óráig, 

Vasárnap: zárva. 

Az intézmény házirendje szerint a művelődési közösségek, klubok, szakkörök, 

egyesületek a Korzó nyitva tartási idejében előzetes egyeztetés alapján térítésmentesen 

használhatják az intézmény infrastruktúráját. Azonban 1000 Ft/óra ügyeleti díjat számol 

fel – minden megkezdett órára a Marcali Művelődési Központ, amennyiben a terem 

használata a Korzó nyitása előtt kezdődik, vagy elhúzódik zárás után. 

b) A Marcali Művelődési Központ ügyfélfogadási ideje: 

Hétfőtől-csütörtökig 8:00 órától 16:00 óráig 

Pénteken 8:00 órától-13:30 óráig 

 

1.2.Az intézmény használata 

 A művelődéshez, a szórakozáshoz való joga alapján nyitva tartási időben az intézményt 

minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális berendezéseit, felszereléseit, 

egyéb eszközeit, szolgáltatásait. (Kivéve zártkörű rendezvények esetén.) 

 A művelődési közösségek, klubok, szakkörök, egyesületek előzetes egyeztetés alapján 
használhatják az intézmény infrastruktúráját – ők bérleti díjat nem fizetnek. 

 Ha a használat egyéb céllal történik, akkor az SZMSZ Terem és eszközbérleti 
mellékletében meghatározott terembérleti, eszközbérleti és munkadíjakat számol fel a 

Marcali Művelődési Központ. 



 
 

 Az érdeklődők zavartalan művelődése és szórakoztatása érdekében a közösségi és társas 
élet szabályainak megfelelő kulturált magatartás az intézmény valamennyi 

dolgozójának és látogatójának kötelessége. 

 Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és 
felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása 

minden látogatónak érdeke és kötelessége. 

 Valamennyi – az intézményt rendeltetésszerűen használó és az emberi együttélés 

alapvető szabályait betartó – látogató joga, hogy az intézménnyel kapcsolatos panaszait, 

a működésével összefüggő észrevételeit a Marcali Művelődési Központ igazgatójához 

eljuttassa. 

 A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés 

normáit be nem tartó egyéneket a Marcali Művelődési Központ igazgatója eltilthatja az 

intézmény látogatásától. 

 A házirendet az intézményben jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

 

2. Művelődési Ház, 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. – telephelyként a Marcali Művelődési 

Központ színháztermének és a városi zeneiskolának helyet adó épület. 

Ebben az épületben található a közművelődési intézmény gondozásában a 300 főt befogadó 

– profi színházi körülményeket biztosító színházterem, a hozzá tartozó öltözőkkel és 

ruhatárral. A Művelődési Ház pincéjében került kialakításra egy interaktív játéktér, a 

szabadulószoba. 

2.1. Az intézmény nyitvatartása 

Nyitvatartás rendezvényekhez igazodik.   

Az intézmény házirendje szerint a művelődési közösségek, klubok, szakkörök, 

egyesületek a Művelődési Házat a Kulturális Korzó nyitvatartásával megegyező 

időszakban előzetes egyeztetés alapján térítésmentesen használhatják. Azonban 1000 

Ft/óra ügyeleti díjat számol fel a Marcali Művelődési Központ, amennyiben a terem 

használata elhúzódik a Kulturális Korzó zárása után.  

Ez az épületben működő zeneiskola nyitva tartására nem vonatkozik. 

2.2.Az intézmény használata 

 A művelődési közösségek, klubok, egyesületek előzetes egyeztetés alapján 
használhatják az intézmény infrastruktúráját kizárólag kulturális/közösségi célokra – ők 

bérleti díjat nem fizetnek.  

 Térítésmentesen használhatják az intézmény infrastruktúráját azok a közösségek is, 

melyekkel együttműködési megállapodást kötött a Marcali Művelődési Központ. 

  Azonban, ha a rendezvény belépőjegyes, bevételes, illetve zártkörű vendéglátás 
céljából történik, akárcsak az üzleti, vagy politikai céllal igénybe vett használatért, az 

SZMSZ Terem és eszközbérleti mellékletében meghatározott terembérletet számol fel 

a Marcali Művelődési Központ. Amennyiben indokolt, ezen rendezvények szervezői 

kötelesek az esetleges szerzői jogdíjakat is megfizetni, illetve az illetékes hatóságok felé 

(városrendészet, rendőrség, tűzoltóság, stb.) tájékoztatást adni a programról.  

 Különös tekintettel arra, hogy létesítményben zenei oktatás is folyik, valamint az 
érdeklődők zavartalan művelődése és szórakoztatása érdekében a közösségi és társas 

élet szabályainak megfelelő kulturált magatartás az intézmény valamennyi 

dolgozójának és látogatójának kötelessége.  



 
 

 Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és 
felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása 

minden látogatónak érdeke és kötelessége. 

 Valamennyi – a Művelődési Házat rendeltetésszerűen használó és az emberi együttélés 
alapvető szabályait betartó – látogató joga, hogy a házzal kapcsolatos panaszait, a 

működésével összefüggő észrevételeit a Marcali Művelődési Központ igazgatójához 

eljuttassa. 

 A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés 

normáit be nem tartó egyéneket a Marcali Művelődési Központ igazgatója eltilthatja a 

Művelődési Ház látogatásától. 

 A házirendet az intézményben, jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

 

3. Civil Szervezetek Háza, 8700 Marcali, Orgona u. 2. - a Marcali Művelődési Központ 

telephelye  

A három szintes Civil Szervezetek Házában elsősorban a művelődő közösségek kapnak 

helyet. A termek, raktárak, klubszobák beosztása a civil szervezetekkel együttműködve, 

azok igényei szerint, illetve próbáikhoz igazodva valósul meg. Az épületben található 

emeleti rendezvényterem zenés-táncos rendezvényekre alkalmas, a földszinti vásárterem 

pedig üzleti célú árusítást is lehetővé tesz. 

3.1. Az intézmény nyitvatartása 

Nyitvatartás kódrendszerrel: 

Hétfőtől-vasárnapig 8:00 órától 22:00 óráig 

A nyitvatartás igazodik az ettől eltérő időbeosztású rendezvények, vásárok idejéhez.  

3.2.Az intézmény használata 

 A művelődési közösségek, klubok, egyesületek előzetes egyeztetés alapján 
használhatják az intézmény rendezvénytermeinek infrastruktúráját kizárólag 

kulturális/közösségi célokra – ők bérleti díjat nem fizetnek.  

 Térítésmentesen használhatják az intézmény infrastruktúráját azok a közösségek is, 

melyekkel együttműködési megállapodást kötött a Marcali Művelődési Központ. 

  Azonban, ha a rendezvény belépőjegyes, bevételes, illetve zártkörű vendéglátás 
céljából történik, akárcsak az üzleti, vagy politikai céllal igénybe vett használatért, 

akkor az SZMSZ Terem és eszközbérleti mellékletében meghatározott terembérletet 

számol fel a Marcali Művelődési Központ. Amennyiben indokolt, ezen rendezvények 

szervezői kötelesek az esetleges szerzői jogdíjakat is megfizetni, illetve az illetékes 

hatóságok felé (városrendészet, rendőrség, tűzoltóság, stb.) tájékoztatást adni a 

programról. A közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartás az 

intézmény valamennyi látogatójának kötelessége.  

 Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és 
felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása 

minden látogatónak érdeke és kötelessége. 

 Valamennyi – a Civil Szervezetek Házát rendeltetésszerűen használó és az emberi 
együttélés alapvető szabályait betartó – látogató joga, hogy a házzal kapcsolatos 

panaszait, a működésével összefüggő észrevételeit a Marcali Művelődési Központ 

igazgatójához eljuttassa. 



 
 

 A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés 
normáit be nem tartó egyéneket a Marcali Művelődési Központ igazgatója eltilthatja a 

Civil Szervezetek Házának látogatásától. 

 A házirendet az intézményben, jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

 

4. Városrészi közösségi házak 
A városrészi közösségi házak általános funkciója az alapfelszereltségű helyszín biztosítása 

a művelődő közösségek helyi kezdeményezésű tevékenységeihez. 

4.1.Bizei Közösségi Ház, 8700 Marcali-Bize, Bizei u. 53. - Marcali Művelődési Központ 

telephelye  

Az intézmény nyitvatartása 
Közösségi igényekhez igazodó, rugalmas nyitva tartás, előzetes bejelentkezéssel a 

közösségi ház megbízott gondnokánál. Terembérletes használat esetén a Művelődési 

Központ igazgatójánál kell bejelentkezni. 

4.2.Boronkai Közösségi Ház, 8700 Marcali-Boronka, Gárdonyi u. 26. - Marcali 

Művelődési Központ telephelye  

 Az intézmény nyitvatartása 

Közösségi igényekhez igazodó, rugalmas nyitva tartás, előzetes bejelentkezéssel a 

közösségi ház megbízott gondnokánál. Terembérletes használat esetén a Művelődési 

Központ igazgatójánál kell bejelentkezni. 

4.3. Gyótai Közösségi Ház, 8700 Marcali-Gyótapuszta, Páll Endre u. 5. - Marcali 

Művelődési Központ telephelye  

 Az intézmény nyitvatartása 

Közösségi igényekhez igazodó, rugalmas nyitva tartás, előzetes bejelentkezéssel a 

közösségi ház megbízott gondnokánál. Terembérletes használat esetén a Művelődési 

Központ igazgatójánál kell bejelentkezni. 

4.4.Horvátkúti Közösségi Ház, 8700 Marcali-Horvátkút, Horvátkúti u. 56. - Marcali 

Művelődési Központ telephelye  

 Az intézmény nyitvatartása 

Közösségi igényekhez igazodó, rugalmas nyitva tartás, előzetes bejelentkezéssel a 

közösségi ház megbízott gondnokánál. Terembérletes használat esetén a Művelődési 

Központ igazgatójánál kell bejelentkezni. 

4.5. A közösségi házak használata 

 A közösségi házak rendezvénytermeit a helyi művelődési közösségek, klubok, 
egyesületek előzetes egyeztetés alapján bérleti díj megfizetése nélkül használhatják 

kizárólag kulturális/közösségi célokra. 

 A közösségi házakat térítésmentesen használó közösségeknek a rendezvényeik után 

maguknak kell gondoskodniuk az igénybe vett termek, helyiségek takarításáról. 

 Ha a rendezvény belépőjegyes, bevételes, illetve zártkörű vendéglátás céljából történik, 
akárcsak az üzleti, vagy politikai céllal igénybe vett használatért, akkor az SZMSZ 

Terem és eszközbérleti mellékletében meghatározott terembérletet számol fel a Marcali 

Művelődési Központ. Amennyiben indokolt, ezen rendezvények szervezői kötelesek az 

esetleges szerzői jogdíjakat is megfizetni, illetve az illetékes hatóságok felé 

(városrendészet, rendőrség, tűzoltóság, stb.) tájékoztatást adni a programról. 

 A zavartalan működés és szórakozás érdekében a közösségi és társas élet szabályainak 
megfelelő kulturált magatartás az intézmény valamennyi látogatójának kötelessége.  



 
 

 Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és 
felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása 

minden látogatónak érdeke és kötelessége. 

 Valamennyi – a közösségi házat rendeltetésszerűen használó és az emberi együttélés 
alapvető szabályait betartó – látogató joga, hogy a házzal kapcsolatos panaszait, a 

működésével összefüggő észrevételeit a Marcali Művelődési Központ igazgatójához 

eljuttassa. 

 A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés 

normáit be nem tartó egyéneket a Marcali Művelődési Központ igazgatója eltilthatja a 

közösségi házak látogatásától. 

 A házirendet a közösségi házakban jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

Jelen intézményhasználati rendben külön nem szabályozott kérdésekben a Marcali Művelődési 

Központ Szervezeti Működési Szabályzata és annak mellékletei az irányadóak. 

 

Marcali, 2013. január 02. 

 

Intézményi névváltozás miatt módosítva: 2019. 01. 02.  

                                                                                   

                                                                               Vigmondné Szalai Erika 

igazgató 


