
BÉRLETI- ÉS ESZKÖZHASZNÁLATI DÍJAK / NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT  

ÉRVÉNYES: 2020. JANUÁR 1. 

 

A helyiségek, terek és technikai eszközök bérbeadását az intézmény igazgatója engedélyezi, minden 

esetben szerződéskötésre kerül sor.   

A díjakat meghatározza, hogy a rendezvény, program díjmentesen látogatható vagy a szervező 

belépőjegyet vagy más ellentételezést kér. Az összegek az ÁFÁ-t (27 %) nem tartalmazzák. 

A bérleti időt a terem átadásától számítjuk, melyről a szerződő felek, vagy azok meghatalmazottjai 

feljegyzést készítenek. 

A termek nyitvatartási időn túli bérlésének felára 100 %. 

 

Terem 

 

Díjmentes 

rendezvény 

1 óra 

Megkezdett  

félóra 

díjmentes 

Díjtételes 

rendezvény 

1 óra 

Megkezdett  

félóra  

díjtételes 

Klubhelyiség 4.000,- Ft 2.000,- Ft 6.000,- Ft 3.000,- Ft 

  

Terem 

 

Díjmentes 

rendezvény 

0,5 óra 

Megkezdett  

félóra 

díjmentes 

Díjtételes 

rendezvény 

0,5 óra 

Megkezdett  

félóra  

díjtételes 

Díszterem 50.000,- Ft 25.000,- Ft 80.000,- Ft 40.000,- Ft 

 

Terem 

 

Díjmentes 

rendezvény 

1 óra 

Megkezdett  

félóra 

díjmentes 

Díjtételes 

rendezvény 

1 óra 

Megkezdett  

félóra  

díjtételes 

Házasságkötő 20.000,- Ft 10.000,- Ft 30.000,- Ft 15.000,- Ft 

 

Terem 

 

Rendezvény 

1 óra 

Rendezvény  

4 óra 

Rendezvény 

8 óra 

 

Gazdasági épület 

nagyterem / 

kamaraterem 

20.000,- Ft 25.000,- Ft 40.000,- Ft  

 

Az udvar és egyéb helyiség bérlése külön megállapodás alapján történik, de minden esetben 

biztosítani kell nyitvatartási idejében a múzeum megközelítését 

 belső udvar (1 nap, 1 alkalom 8:00 órától a rendezvény végéig, de legfeljebb következő nap 

2:00 óráig): 200.000,- Ft 

 1. bástya (1 nap, 1 alkalom 8:00 órától a rendezvény végéig, de legfeljebb következő nap 2:00 

óráig): 50.000,- Ft 

 1 fő technikai személy biztosítása: 3.000,- Ft/óra (legalább 4 óra) 

 1 fő takarító személy biztosítása: 3.000,- Ft/óra 

 

Eszközbérlés: 

 hangosítás (2 mikrofon, 2 hangfal) csak beszereléssel: 8.000,- Ft/rendezvény (de legfeljebb 4 

óra), technikai személyzettel: 15.000,- Ft/óra 

 projektor, számítógép, vászon csak beszereléssel: 8.000,- Ft/rendezvény (de legfeljebb 4 óra), 

technikai személyzettel: 15.000,- Ft/óra 

 sörpad vagy sörasztal (szállítás nélkül): 350,- Ft/db/nap (alkalom), garnitúra (2 sörasztal, egy 

sörpad): 900,- Ft 


