
VÍGSZÍNHÁZ 
 

A Vígszínház ajánlata intézményeknek, vállalatoknak: 
 
 
Házbérlés: 
 
A Vígszínház kiválóan alkalmas reprezentatív események, rendezvények lebonyolítására. A 
színház professzionális hang-, fény-, videó- és színpadtechnikájának támogatásával 
világszínvonalú előadások, show műsorok, vagy akár konferenciák, civil rendezvények 
rendezhetők. A színpadon bármilyen olyan műsor bemutatható, melyhez hosszas 
előkészületek nem szükségesek.  
 
Az 1025 főt befogadó nézőtér mellett a díszes közönségforgalmi tereken, előcsarnokokban, 
tágas büfékben fogadások tarthatók, míg a VIP vendégek részére különtermünk szolgál 
vendéglátásra alkalmas helyszínként.  
 
Házbérlés esetén színházunk kizárólagosságot biztosít a teljes ház használatára (öltözők, 
próbatermek, hinterlandok), nagy gyakorlattal rendelkező szakembereink rendelkezésre 
bocsájtásával garantálva a rendezvény gördülékeny és probléma mentes lebonyolítását. 
 
 
 
Zártkörű előadás:  
 
A Vígszínházban lehetőség van bármilyen, repertoáron lévő előadás megvásárlására, mely 
kizárólag a meghívott vendégek számára kerül megtartásra. Előadás előtt, esetleg hosszított 
szünetében, vagy előadás után állófogadással lehet vendégül látni a meghívottakat.  
 
Igény szerint a színház művészei által előadott gálaműsorral tudunk kedveskedni 
megrendelőinknek.  
 
 
 
 
A bérbevételi szándék, illetve zártkörű előadással kapcsolatos igény bejelentése a 
rendezvény előtt 90 nappal szükséges. 
 
 
További információ:  

VÍGSZÍNHÁZ Nonprofit Kft. - Gazdasági Titkárság 
1137 Budapest, Szent István körút 14.  
tel.:   +36-1-329-3918 
fax:  +36-1-329-3919 
e-mail:  vigszinhaz@vigszinhaz.hu 
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ALAPRAJZOK 
A mellékelt színpadi alaprajz és színpadmetszet a színpad épületen belüli elhelyezkedését, 
méreteit és részeit mutatja be. A nézőtér felosztásához, vendégek ülőhelyének tervezéséhez 
mellékeljük a nézőtér alaprajzát.  

o színpadi alaprajz (zenekari árok, világítási hidak, ponthúzók, horizont) 
o színpadi metszet rajz 
o világítási alaprajz, hálózat, 3D modell 
o nézőtéri alaprajz 

 
 
SZÍNPAD MÉRETEI 
Proszcénium nyílás (szélesség x magasság):  12,0 m x 7,2 m 
Színpad mélység:      12,5 m  
Hátsószínpad mélység:       6,0 m (átlag) 
Teljes színpad szélesség oldalszínpadokkal:  22,0 m 
Magasság:       19,5 m  
Forgószínpad átmérő:     11,0 m 
Előszínpad mélység – íves kialakítása miatt:    2,4 m - 5,0 m 
Az előszínpad 7 tagban süllyeszthető  
az alsó színpad mélységéig, ilyenkor  
zenekari árokként is használható. Mélysége:  -2,5 m 
 
 
SZÍNPAD PADLÓ 
A színpad borítása 18mm-es rétegelt lemezzel borított borovi fenyő, matt fekete festéssel. A 
színpad lejtése 1 % 
A színpad teljes egészében letakarható balett szőnyeggel.  
A színpad tisztaságát rendszeres takarítással, az előadást vagy próbát fél órával megelőző 
felmosással biztosítjuk.  
   
 
SZÍNPADI TAKARÁSOK, FÜGGÖNYÖK, VETÍTŐVÁSZNAK 

o 1 db fekete patkó körhorizont fekete függönyökkel 
o függönygarnitúrák (szuffita, láb, felező, kortina, háttér) 
o 1db előfüggöny – gépi mozgatású, Bayreuthi  

 
o 1 db 16x10 m fehér operafólia 
o 1 db 10x10,5 m fehér operafólia 
o 1 db 10x9,5 m fehér operafólia 
o 1 db 16x10,5 m fehér operafólia 

 
o 1 db 4x3 m vetítővászon 
o 1 db 2,5x3 m vetítővászon 
o 1 db 2,4x1,8 m vetítővászon 

 
 
DÍSZLETSZÁLLÍTÁS 
Díszletszállítás lehetséges a hátsószínpadon át a Vígszínház utca felől.  
A hátsó díszletkapu mérete:    2,1 m x 5,5 m 
 
Díszletszállító kamionok beállása szükség esetén a színház magánparkolójában megoldható 
(maximum 2db) 
Igény szerint a szállítás idejére, vagy a rendezvény teljes lebonyolításának idejére maximum 
3db parkolóhelyet tudunk biztosítani személyautók számára a színház magánparkolójában.  
 



 

3 

 

 
SZÍNPADGÉPÉSZET  
24 db kézi ellensúlyos emelő, max. terhelhetőség:   3 kN 
1 db gépi mozgatású világítási tartó      4 kN 
horizont  - terhelhetősége       4 kN 
panoráma tartó - terhelhetősége      1,5 kN 
cortina tartó - terhelhetősége           2  kN 
előszínpadi emelő - terhelhetősége      2,5 kN 
2 db 1x1 m személyi süllyedő (alsószínpadon)  
2 db 1x1 m teher süllyedő (alsószínpadon)  
1 db 2x1 m teher süllyedő (alsószínpadon)  
 
Zenekari árok: 
A zenekari árok 7 tagban süllyeszthető az alsószínpad mélységéig (- 3,5 m). 
A 7 db süllyedő pódium mozgatása a színpadnyílás jobb oldalán található számítógéppel 
vezérelten, egyenáramú motorokkal történik. 
Teherbírás:    500 kg/m2  
 
Felső állásban a színpad meghosszabbítását teszi lehetővé, alsó állásában pedig a zenekari 
árok padlójaként funkcionál. 
A beállított program szerint egyszerre, vagy külön-külön is lehet mozgatni a pódiumokat, 
tetszés szerinti magasságban, akár ferde állapotában is rögzítve.  
 
Forgószínpad: 
A forgószínpad átmérője:  11,0 m 
Terhelhetőség:    9 tonna (egyenletes elosztásban) 
 
Ponthúzók: 
Egy ponthúzóra különálló díszletelem is rögzíthető és külön szabályozható a mozgatás 
iránya és sebessége a számítógépes vezérlőfelületről, de akár több ponthúzóra (több sor 
több pontjára) is lehet rögzíteni díszletelemeket, melyek így csoportban kiválasztva együtt 
mozgathatók. Az egyes ponthúzók pozíciói a sorokon belül szabad elrendezésben 
beállíthatók. 
A zenekari árok felett: 

3 sorban 8 ponthúzó található, egyenként 1,5 kN terhelhetőséggel. 
  
A színpad terében: 

12 sorban 44 db ponthúzó egyenként 1,5 kN teherbírással. 
 
Mozgatási sebesség: 0,00 - 1,00  m/s fokozatmentesen 
 
 
VILÁGÍTÁSTECHNIKA 
 
Installált hatásvilágítási eszközök (Vígszínház, Nagyszínpad) 
Profil fényvetők 
40 db 2000W profil HPZ 
13 db 1200W profil HPZ 
17 db 2000W profil HPZ 
12 db 800W profil Selecon 
4 db 1500W profil HPZ követőgép 
2 db 2500W profil Robert Juliat Cyrano követőgép 
PC fényvetők 
12 db 2000W ADB PC (scrollers) 
8 db 1200W ADB PC (scrollers) 
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18 db 24V 500W tükrös fényvető 
10 db 24V 1000W tükrös fényvető 
Mozgófejes fényvetők 
13 db MAC Viper Performance 
6 db Robe Pointe 
4 db MAC700 Wash 
8 db High End Systems SS575 
11 db High End Systems SS575 CMY 
4 db High End Systems DL3F 
Fényvezérlők 
1 db ETC GIO@5 és 1 db ETC EOS TI fénypultok 
 
Mobil hatásvilágítási eszközök 
Fényvetők 
13 db 1200W profil HPZ 
1db 5000W ADB PC 
38 db 1000W PAR64 
LED eszközök 
4 db DTS FOS 100 Dynamic Solo 
5 db PROLIGHTS Lumipix16H 
1 db LED függöny 9X6m 
Hatáskeltő eszközök 
2 db LOOK Solution 2.6 
1 db Jam Glaciator 
1 db MDG Atmosphere APS Haze 
Teljesítményszabályozók 
3 db LLD1225HT 
 
Betáplálás 
Csatlakozók 
CEE Form 16A 3 Pin falra rögzített (Wallmount Female) 
CEE 7/4 F típusú hálózati csatlakozó 
Áramellátás: 
színpadi áram 230V/50Hz 
(3x125A, 3x63A, 3x32A) 
 
Közvetítő kocsi csatlakozás: 
Szükség esetén színházunk lehetőséget biztosít televíziós, illetve rádiós közvetítő kocsi 
csatlakozásának kiszolgálására is. A közvetítő kocsi megállására közterületen, a Vígszínház 
Pannónia utcai oldalán van lehetőség (3x63A) 
 
További külső csatlakozási lehetőség található az épület mögötti díszletkapu mellett (3x63A) 
 
 
 
 
VIDEOTECHNIKA 
 
Projektor: 
2db Christie LX 1500-as projektor 
Fényerő:                     15.000 ANSI Lumen 
Natív felbontás:          XGA 1024x768 
Bemenetek:                S-video, BNC composite, RGBHV (BNC), DVI-D, VGA 
Optikák:                      0,8-as fix optika, 1,1-1,5-ig optika, 2,0-2,6-ig optika 
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1db Christie LX 700-as 3-LCD projektor 
Fényerő:                     7.000 ANSI Lumen 
Natív felbontás:          XGA 1024x768 
Bemenetek:                RGBHV (BNC), DVI-D, VGA 
Optikák:                     1.3-1.6 optika és 1.6-2.3 optika  
 
1db Panasonic PT-DZ21K projektor 
Fényerő:                     20.000 ANSI Lumen 
Natív felbontás:          WUXGA 1920x1200 
Bemenetek:                DVI, HDMI, 5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15, RS232, LAN 
Optikák:                      1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív 
  
1db Panasonic PT-DZ16K projektor 
Fényerő:                     16.000 ANSI Lumen 
Natív felbontás:          WUXGA 1920x1080 
Bemenetek:                DVI, HDMI, 5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15, RS232, LAN 
Optikák:                      1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív 
 
2 db Panasonic PT-D5500U Projector 
Fényerő:                     5.000 ANSI Lumen 
Natív felbontás:          XGA 1024x768 
Bemenetek:                DVI,  5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15, 
Optikák:                      1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív 
 
1db Optoma ultra short throw projector 
Fényerő:                     4.000 ANSI Lumen 
Natív felbontás:          WUXGA 1920x1080 
Bemenetek:                DVI, HDMI,  
Optikák:                      0.49 - 0.66 vetítési arányú objektív 

 
Video felvétel és utómunka: 
2 db Sony PMW-EX3 FullHD kamera 
1 db Canon C200 4K UHD kamera  
1 db iMac Pro munkaállomás Premier Pro CC vágószoftverrel 
1 db Mac Pro munkaállomás Resolume Arena 6 szoftverrel a vetítésvezérléshez.  
3 db Macbook Pro munkaállomás Millumin és Resolume Arena 4 szoftverrel a 
vetítésvezérléshez. 
 
Előadások videotechnikai kiegészítői: 
5 db 50” LG LED TV 2 db állványzattal. 
20 m2 5.9mm-es SMD3535 LED fal Chip: Epistar 
Blackmagic Design ATEM Production Studio 4K kameravezérlő, optikai kábel-kivezetések   
2 db iPhone és 1 db iPad az élő Facebook közvetítésekhez.  
2 db Synology NAS szerver 
 
 
Szöveg feliratozás: 
Színházunkban lehetőség van az előadások feliratozására, egy 2 soros szinkronszöveg 
LEDfal segítségével. A kiírást Apple MAC alapú szoftver segítségével lehetséges 
megjeleníteni, Word kiterjesztésű szövegek beimportálásával  a kijelző méretéhez tördelve. 
 
 
 
 
 



 

6 

 

HANGTECHNIKA 
A Vígszínház prózai színházként kiváló teremakusztikával rendelkezik, de emellett 
hangtechnikai rendszere alkalmassá teszi komolyabb hangtechnikát igénylő rendezvények, 
koncertek helyszínéül.  
 
PA-Front hangrendszer:  

4 db JBL array 4892 / 900 W / db : L R    [link] 
1 db JBL array 4892 / 900 W  : center  
5 db JBL array 4893 subwoofer / 1200 W / db  [link] 

 
Mobil hangosítás:  
  2 db JBL VP7215DP     [link] 
  2 db JBL VPSB7118DP    [link] 
 
Kontroll rendszer :                 

Fixen beépített:  
2 db    JBL CBT 1000 oszlopsugárzó ( előszínpad )  
2 db    Martin CDD-LIVE 12 koax sugárzó  ( portál ) [link]                 

 
Mobil : 

8 db Martin CDD-LIVE 12 koax sugárzó  [link]                 
4 db Martin CDD-LIVE  8  koax sugárzó  [link]                 
2 db JBL Prx 612M     [link] 
4 db JBL AC16     [link] 
4 db Martin DD6  

 
Keverő pult : 

Fixen beépített keverőrendszer: 
Allen and Heath dLive digitális keverőrendszer 

   2db dLive S7000 konzol 36 féderrel  [link] 
1db DM64 MixRack  64 analóg input  [link] 

32 analóg output 
                           128/128 waves kártya [link] 

 
Mobil keverőrendszer: 
Allen and Heath iLive 176 digitális keverőrendszer [link] 

   iLive 176 konzol 44 féderrel 
iDR 10 MixRack  56 analóg input  

24 analóg output 
24 adat output 

                       
Bejátszó rendszer : 

2x iMac + QLab 4      [link] 
 
Vezeték nélküli rendszer: 

16 db Sennheiser 9000 digitális mikroport rendszer  [link] 
16db zsebadóval 
1db SKM 5200-UHF-NI-D kézi adó   [link] 

8 db Sennheiser 6000 digitális mikroport rendszer    
8db zsebadóval  

8 db Sennheiser 2000 mikroport rendszer   [link] 
 3db SKM 2000 kézi adó    [link] 
 3db SKP 2000 plug-on    [link] 
12 db Audio technica artist elite 5000 serie mikroport 
4 db   Audio technica artist elite 5000 serie kézi mikrofon 

http://www.jblpro.com/pub/tour/4892.pdf
http://www.jblpro.com/pub/tour/4893.pdf
https://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBL_VP7215_95DP_v3.pdf
http://www.jblpro.com/ProductAttachments/VPSB7118.pdf
https://martin-audio.com/products/series/cdd-live
https://martin-audio.com/products/series/cdd-live
https://martin-audio.com/products/series/cdd-live
https://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBL_PRX612M%20v8.pdf
https://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBL_AC16.v1.pdf
http://www.allen-heath.com/ahproducts/s7000/
http://www.allen-heath.com/ahproducts/dm64/
http://www.allen-heath.com/ahproducts/waves/
http://www.allen-heath.com/key-series/ilive-series/
https://figure53.com/qlab/
https://en-us.sennheiser.com/9000-series-wireless-sound-system-live-broadcasting-sports-events-theatre
https://en-us.sennheiser.com/wireless-microphone-live-handheld-transmitter-skm-5200
https://en-us.sennheiser.com/2000-series-wireless-sound-system-live-broadcasting-sports-events-theatre
https://en-us.sennheiser.com/wireless-handheld-transmitter-microphone-rock-n-roll-skm-2000
https://en-us.sennheiser.com/wireless-microphone-plug-on-transmitter-skp-2000
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2 db  Sennheiser EW300 G4 fülmonitor szett (1 nagyszínpad, 1 háziszínpad ) 
 
Vezetékes mikrofonok: 

20 db DPA 4099 mikrofon 
4 db AKG C414-B ULS  
2 db Shure SM 57 
4 db Sennheiser MKH-416 puska mikrofon  [link] 
2 db Sennheiser MKH-8070 puska mikrofon                        
2 db AKG D112 dinamikus mikrofon 
10 db  Neumann KM 184 mikrofon 
1 db Shure Beta 52 mikrofon 
4 db Sennheiser e 904 mikrofon 
3 db Shure Sm 81 mikrofon 
2 db Audio technica ATM 650 dinamikus mikrofon 
8 db Audio technica AE 6100 dinamikus mikrofon  

 
Hangfelvételi rendszer : 

Cubase Pro (Waves kártyával 128 sáv rögzítése) 
                                                   
 
ÜGYELŐI HÍVÓ-, KÖZÖNSÉGINFORMÁCIÓS ÉS HÁTTÉRZENEI RENDSZER 
Az ügyelői pult a rendezői bal oldalon található.  
Mind az üzemi, mind a közönségforgalmi területekre lehetőség van hanginformáció (hívás, 
tájékoztatás, háttérzene) eljuttatására. Az üzemi területeken ez a funkció kiegészül színpadi 
műsorhang szolgáltatással, a műsorhang különböző helyeken - pl.: öltözők - lehalkítható, ill. 
kikapcsolható. 
Hívó rendszer típusa: Narval Systems 
 
 
ÜGYELŐI VIDEO ÉS ZÁRTLÁNCÚ TV RENDSZEREK 
A színpadon és környezetében 20 kamera működik, részben biztonságtechnikai feladatokat, 
részben az ügyelő tájékoztatását látják el.  
Az ügyelői pulton, valamint a színpadgépészeti pulton több olyan kamera képe jelenik meg, 
melyek megfelelő tájékoztatást nyújtanak az előadások, rendezvények lebonyolításához a 
közönség és a személyzet mozgásáról.  
A színpadi totálkép - a színpadi műsorhanggal együtt - a zártláncú TV rendszer segítségével 
a színház több pontjára is eljut. 
 
 
PRÓBATEREM 
A klimatizált próbaterem (Házi Színpad) a színház 4. emeletén található, személylifttel 
megközelíthető.  
Méretei: 13,0 m x 7,0 m 
 
Hang- és világítástechnikai rendszere a próbákon túl alkalmassá teszi kisebb előadások, 
fogadások lebonyolítására.  
A Házi Színpad 80 fő befogadására alkalmas, előterében kisebb fogadás tartható. Saját 
ruhatár és büfé rész kapcsolódik hozzá.  
 
Színpadgépészet a próbateremben nincs. 
Fekete borovi fenyő padlózata balettszőnyeggel befedhető.  
Díszlet szállítás a 4,0 x 2,0 x 2,0 m méretű teherlift segítségével a nagyszínpadon át 
megoldható.  
 
 

https://en-us.sennheiser.com/short-gun-tube-microphone-camera-films-mkh-416-p48u3
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ÖLTÖZŐK 
A női öltözők az épület jobb oldalán, férfi öltözők az épület bal oldalán találhatók az alábbi 
osztásban: 
színpadszinten:  2+2db maximum 2 személyes öltöző 
emeleteken:  3+3db maximum 2 személyes öltöző 

3+3db maximum 6 személyes csoportos (statiszta) öltöző 
alagsorban:  2db zenekari öltöző és tartózkodó, összesen 50 fő részére.  
 
Minden öltöző fel van szerelve sztenderdekkel, smink tükrökkel, smink asztalokkal, 
székekkel. Az öltözőkhöz tarozik egyéni, vagy közös mosdó, hideg-meleg vizes fürdő 
helyiség.  
 
 
 
NÉZŐTÉR 
A nézőtér a közönség számára a Vígszínház a Szent István körúti főbejáratán át közelíthető 
meg. Az előcsarnokból a páholyokhoz és az erkélyhez, valamint a karzathoz külön lépcsők 
vezetnek, mely területeken közönségforgalmi dolgozóink, jegyszedőink segítenek az 
útbaigazításban.  
Minden szinten 2db ruhatár található, emellett a páholyok ruhaakasztókkal vannak ellátva, az 
ide ülő vendégeknek nem szükséges a ruhatárak használata.  
 
Ülőhelyek száma: 

földszint:       540 fő +20 pótszék 
erkély:           180 fő 
páholyok:       114 fő +18 fő a páholyokhátsó soraiban 
karzat:       191 fő 
ÖSSZESEN:   1.025 fő 

 
Az egyes rendezvények jellegéből adódóan szükség lehet a nézőtérről a színpadra történő 
feljutásra (díjátadás, előadó vendégek felszólítása, stb), mely lehetőséget igény esetén 
tudjuk biztosítani.  
 
 
FOGADÁSOK 
Fogadásra alkalmas terek :  

- előcsarnok  126 m2 
- alagsori büfé  194 m2 
- emeleti büfé  122 m2 
- karzati büfé  120 m2 
- protokoll tárgyaló   33 m2 

 
A Vígszínházban tartott rendezvényeken a vendéglátásról a színházzal szerződött 
szolgáltató cég gondoskodik. Ettől eltérő igény esetén egyeztetés szükséges. 
Hinterland biztosítása megoldható a műszaki terület alagsori folyosóin, mely területekről 
közvetlen átjárás nyílik a közönségforgalmi területekre.  
A fogadásokhoz szükséges asztalok és egyéb kellékek szállítása a Szt. István körúti 
főbejárat felől lehetséges (ez előzetes egyeztetést igényel, a főbejárati autófelhajtóra történő 
beállás biztosítása miatt). 
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VIP  
Protokoll személyek fogadására külön utcai bejárat található a Ditrói utcában, mely 
egyenesen a protokoll páholyokba, valamint a hozzájuk tartozó díszes tartózkodó részhez 
vezet, itt külön mosdó található. A protokoll páholyokba összesen 14 fő ültethető.  
A VIP páholyoktól könnyen megközelíthetően maximum 15-20 fő befogadóképességű 33 m2-
es elegáns berendezésű VIP fogadó terem található külön hinterlanddal (27 m2), mely kisebb 
fogadások, sajtótájékoztatók lebonyolítására is alkalmas.  
 
SZEMÉLYZET  
Színházunk nagy gyakorlattal rendelkezik rendezvények lebonyolításában, az alábbi 
szakterületű munkatársakat tudjuk biztosítani házbérlés esetére: 

ügyelők 
színpadmesterek 
zsinórosok 
hangosítók 
világosítók 
díszítők 
bútorosok 
kellékesek 
öltöztetők 
jegyszedők, ruhatárosok 
takarítók 
biztonsági őrök 
karbantartók 
orvosi ügyelet     

 
 
VENDÉGLÁTÁS  
Az üzemi terület több pontján ingyenes ásványvíz automaták találhatók (szénsavas, 
csendes, szénsavmentes).  
Az 1. emeleten található Színésztársalgóban korlátozott választékban meleg ételek 
kaphatók, valamint kávé, tea, üdítők, szendvicsek, sütemények.  
 
 
 
EGYEBEK 
Dohányzás  
A színház teljes területén TILOS A DOHÁNYZÁS.  
 
Fűtés, hűtés, légkondicionálás 
A teljes nézőtéri, közönségforgalmi rész (előcsarnok, büfék) szellőztetése a külső 
hőmérséklet függvényében hűtéssel vagy fűtéssel a maximális komfort érzet érdekében 
biztosított. Az öltözők központi fűtéssel ellátottak. 
 
Parkolás:  
A parkolás a környező utcákban megoldható, azonban 8.00-20.00 óráig díjköteles. Emellett a 
Vígszínház utca 3. szám alatt található NH Hotel zárt fizetős parkolója is igénybe vehető a 
szabad parkolóhelyek erejéig. 


