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ÚJLIPÓTVÁROS 21. SZÁZADI 

MULTIFUNKCIÓS 

RENDEZVÉNYTERME 
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A RAM-RÓL 
A RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ közel 10 ezer négyzetméteren várja 

látogatóit. A 3,5 milliárd forintból, önkormányzati beruházásként épült intézmény tervét 

a Vadász és Társai Építész Iroda készítette, a virágszirmokat formázó épület helyet ad: 

 

    a RaM Színház 630 nézőt befogadó, európai színvonalú multikulturális 

előadótermének, amely hidraulikus nézőtérmozgatással és a legkorszerűbb 

színpadtechnikával rendelkezik; 

    a 700 négyzetméteres Vakvarjú étteremnek; 

    a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár több ezer kötetet és cd-t kínáló fiókkönyvtárának; 

    a XIII. kerületi Őszikék Idősek Klubjának; 

    az országban egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező MagyaRock Hírességek 

Csarnokának; 

    a közel 7 ezer négyzetméteres kertnek; 

     az épület alatt pedig 2300 négyzetméteres, 100 férőhelyes mélygarázsnak. 
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„Kultúra, sokszínűség, színvonal” 
 

 

A művelődési központ fő funkciója, olyan közösségi művelődést szervező intézmény 

működtetése, amely öt fő funkciót biztosít úgy, hogy különböző lakossági rétegek – 

elsősorban az Újlipótvárosban élő emberek – számára nyújtson kulturális, közösségi és 

szabadidős szolgáltatásokat magas színvonalon. 

 

• kulturális funkció: Színházi előadások, hangversenyek, más színpadi 

produkciók, kiállítások, tárlatok, kulturális események megrendezése vagy 

megszervezése, 

• idősek klubja, amely kényelmes elhelyezéssel; a tanulás, olvasás, világ 

dolgairól való tájékozódás korszerű eszközeivel; felolvasóestekkel, 

közszereplőkkel való találkozások megfelelő körülményeivel; civil 

szervezetek rendezvényei számára alkalmas helyszínnel járul hozzá az idős 

emberek életminőségének javításához. 

• vendéglátó funkció, al a carte étterem, kapcsolt büfé szolgáltatással. 

• kiállítási tér– galéria Kerengő, aulában elsősorban a XIII. kerületi, illetve 

kerületi kötődésű művészeiknek adunk időszakosan kiállítási teret. 

• könyvtár - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Radnóti Miklós Könyvtára, ahol a 

kölcsönzés mellett iskolás csoportok számára, előzetes bejelentkezés alapján 

könyvtári foglalkozás tartanak. 

• Rockcsarnok - A Rockmúzeum, mely a magyar rockzene emlékét, relikviáit 

hivatott őrizni. Bemutatják a Budapesti beat-zenekarok törzshelyeit, a 

magyar rockzene jeles személyiségeit, s emellett egyedülálló rádió- és 

lemezjátszó-múzeum is található, illetve számos hangszer, öltözék, és 

relikvia is kiállításra került. 
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Az újlipótvárosi részen 4 kulturális és sport intézmény található, melyek közül a RaM- az 

egyetlen, ami minden korosztálynak programlehetőséget nyújt. De nem csupán ez az 

egy kiemelkedő érdeme a RaM-nak! 

- jó elhelyezkedés, közlekedés 

- nagy befogadóképesség 

- visszajáró elégedett partnerek (pl. Madách Színház, Porshe Hungária, stb.) 

- árukapcsolás (színház + étterem) 

- országos hírnév 

- megbízható szolgáltatók (pl. Budapest Party Service) 
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A színházterem 

 
Széksoros elrendezésben: 

- 566 fő férőhely a földszinten 

- 54 férőhely a karzaton 

- A karzat két oldalán privát páholyok 2x10 férőhely 

- lépcsőzetes elrendezés  

- kényelmes zsöllyék 

- jó akusztika a kör alak miatt 
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Teraszos elrendezés  

- ültetett állófogadás esetén körasztalokkal 360 férőhely 

- exkluzív megjelenés 

 

 

Báltermi funkció: 

- ültetett állófogadás esetén 600 férőhely 

- álló rendezvény esetén 900 férőhely 

- széksorosan 750 férőhely 

- beltéri koncerteknek is akár 
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FELSZERELTSÉG 

Fénytechnika   

GrandMA3 compact fénypult 1 

ADB F101 Fényvető 33 

ClayPaky (Axcor profile 400) 8 

ClayPaky (MINI B) 16 

ClayPaky (HY B-EYE K15) 8 

Színváltó(chroma q orihinal) 31 

ETC fényvető (Source Four 15-30) 7 

ETC fényvető (ETC Source FourZoom25-50) 6 

Horizont fényvető(SPOTLIGHT Dom 1000) 10 

ADB F201 Fényvető 12 

Par test és izzó 33 

Színváltó(chroma q orihinal) 8 

PLS Mergel, DMX Spliter 5 

Direkt kapcsoló (Pegasus PRO D) 4 

Teljesítmény szabályzó (Pegasus Pro) 12 

Tükörgömb 45 cm 1 

Hangtechnika   

Hangvezérlő pult (Allen Heath Avantis 64 csatorna) 1 

Front hangsugárzó vonalforrás(L'Acoustics KIVA) 2 

Front hangsugárzó, mély(L'Acoustics SB18i) 2 

Front hangsugárzó erősítő(L'Acoustics LA4) 2 

Front hangsugárzó szerelvény(L'AcousticsKIBUszerelvény) 2 

Front center vonalforrás(L'Acoustics KIVA Center) 6 

Front center mély(L'Acoustics SB18i) 2 

Front center szerelvény(L'AcousticsKIBUszerelvény) 2 

Front center erősítő(L'Acoustics LA8) 1 

Sztereo infill rendszer 2 utas hangfal(L'Acoustics 8XTi) 2 

Szubbasszus hangszóró nagyteljesítményű (L'Acoustics KILO) 4 

Szubbasszus teljesítmény erősítő(L'Acoustics LA8) 1 

Monitor hangfal mobil(L'Acoustics 108P színpad) 10 

Hangfalállvány(König&Meyer KM21435) 4 

Front hangsugárzó vonalforrás(L'Acoustics KIVA) 6 

Monitor Hangfal 5 

Digitális stagebox(YAMAHA SB-168-ES) 2 

Vezeték nélküli mikrofon rendszer zsebadóval(ATW-3110B) 8 

Vezeték nélküli mikrofonrendszer (AT899cW-TH mikrofon,kapszula) 10 

Vezeték nélküli mikrofonrendszer kéziadó(AT899cW-TH) 4 

Vezeték nélküli mikrofon sávszürt tápegység(AEW-DA800) 2 

Vezeték nélküli mikrofon erősítő(ATW-B80) 1 

Vezeték nélküli mikrofon szélessávú párban(ATW-A49) 1 
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Mikrofon készlet dinamikus lábdob(AT PRO25AX) 1 

Mikrofon készlet dobmikrofon(AT MB/DK5) 1 

Mikrofon készlet kondenzátor mikrofon(AT PRO 37) 2 

Mikrofon készlet csiptetős hangszer(AT PRO 35) 4 

Mikrofon készlet hiperkardiodid(AT ATM650) 2 

Mikrofon készlet kardioid(AT AE5100) 2 

Mikrofon készlet dinamikus(SHURE Beta52) 2 

Mikrofon készlet énekmikrofon (SHURE SM 58) 2 

Mikrofon készlet szuper kardioid(SHURE Beta87A) 2 

Mikrofon készlet hangszermikrofon (SHURE SM 57) 4 

Mikrofon készlet határfelület(Crown PCC160) 4 

Mikrofon készlet puskamikrofon(AT BP 4073) 2 

Duál di box (One Way ST1) 5 

Bejátszó eszközök PC (AD-PC) 1 

Professzionális monitor fejhallgató (AT ATH-M50) 1 

Stúdió lehallgatás(Genelec 8030 APM) 2 

Alacsony mikrofon állvány 4 

Gémes mikrofonállvány  1 

Asztali mikrofonállvány 1 

CD lejátszó 1 

Ügyelő és infó rendszer mátrix rendszerű (NARVAL MTX16) 1 

Ügyelő és infó rendszer erősítő (IC-Audio  AMP4x120) 2 

Electro Voice aktív hangszóró 4 

USB Radial D-Box 1 

Analóg D-box 1 

Scarlet hangkártya 1 

Sennheiser kézi mikrofon 1 

Sennheiser csiptetős mikrofon 1 

Vizuáltechnika   

Projektor (EPSON PRO L1070U WUXGA Lézer 7.000 ANSI Lumen) 1 

Hippotizer AMBA 1 

Motoros vetítővászon  (Lodovico 550) 1 

Videó switch  (Roland V-8HD) 1 

Bejátszó eszközök CD (Tascam CD 01UPRO) 2 

Bejátszó eszközök MD-CD (Tascam MD-CD1MK2) 1 

Redundás tápegység  (Yamaha PW800W) 1 

Ügyelő és infó rendszer duplex(ügyelő) 1 

Ügyelő és infó rendszer duplex kicsi(hang) 1 

Ügyelő és infó rendszer duplex kicsi(fény) 1 

Ügyelő és infó rendszer duplex kicsi(tartalék) 1 

Ügyelői és infó rendszer mikrofon headset 4 

DVD lejátszó (Sony dvd) 1 
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Keressük a színházterem új 

üzemeltetőjét! 
A színház- és rendezvényterem, a hozzá tartozó helyiségek és terek hasznosítását az 

Önkormányzat együttműködő partner bevonásával tervezi. 

AZ ÚJ PARTNER... 

- szabályozott feltételek között jogot és lehetőséget kap arra, hogy a többfunkciós 

teremben – az általa szervezett közönség előtt – produkcióikat mutasson be 

- rendezvényeket szervezzen 

- próbateremként használja 

- rendelkezzen a rendezvényteremhez tartozó öltözőkkel és irodahelyiségekkel. 

- szabályozott feltételekkel „külső” produkciót hozzon a RaM színháztermébe 

- feladata a többfunkciós terem programjainak összeállítása, a közönségszervezés, és 

a rendezvények megszervezése és lebonyolítása 

- évente 30 napon vállalja az önkormányzati rendezvényeihez helyi erőforrásainak 

ingyenes biztosítását 

- együttműködik a kerületi kulturális és közművelődési rendezvények szervezésében 

- vállalja az épületrész rezsi, közösköltség és bérleti díjait 

Olyan partnert keresünk, aki... 

- magas művészi értéket képviselő repertoár birtokában van, a hazai művészeti 

kulturális életben ismertséggel rendelkezik, 

- rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal és apparátussal, amelyek szükségesek a 

produkciók előadásának optimális feltételeinek biztosításához, a terem 

üzemeltetéséhez, valamint a közönségszervezéshez egész éven át, 

- az év legalább 200 napján vállalja magas művészi és kulturális értéket képviselő 

előadások, rendezvények megrendezését. Az előadások és rendezvények saját 

produkciók, illetőleg a partner által szervezett események lehetnek. 

- üzleti tervvel tudja alátámasztani, hogy a működésből származó bevételek és a 

működtetési költségek már a közös működés első teljes évében pozitív egyenleget 

érnek el, 

- vállalja, hogy működési eredményéből hozzájárul a RaM működésének 

finanszírozásához 
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Várható kiadások 
  2023. éves összeg 

12 hónapra bruttó 
Becsülten 

2023. éves összeg 
10 hónapra bruttó 

Becsülten 

megnevezés / szolgáltatási terület Színház /m2 / 
térítési arány / bérleti 

bevételek 

Színház /m2 / 
térítési arány / bérleti 

bevételek  

3318,42 48,22% 3318,42 48,22% 
 

Villamosenergia         28 000               23 333    
 

Víz- és csatornadíj            2 100                 1 750    
 

Fűtés (távfűtés+melegvíz)         12 900               10 750    
 

Közmű költség összesen         43 000               35 833    
 

Havi jellegű kiadások 
 

Épületgépészeti karb.            3 858                 3 215    
 

Tűzátjelzés Közterfegy.                  -                          -      
 

Tel.központ és készülékek bérlete                  -                          -      
 

Épületfelügyelet         14 823               12 352    
 

Őrzés-védelem         19 483               16 236    
 

Recepciós személyzet            6 366                 5 305    
 

Felvonókarbantartás Thyssen               174                    145    
 

Kertgondozás, sikosságmentesítés         24 113               20 094    
 

Szemétdíj            2 508                 2 090    
 

Bejárati szőnyegek bérlete               122                    101    
 

Takarítás         31 112               25 927    
 

Állagmegóvás jellegű: 
 

Karbantartási anyag               188                    157    
 

Karbantartrás ( és Zrt. Ügyelete)         12 056               10 047    
 

Egyéb javítások, felújítások (VRV lokális 
javításai) 

                 -                          -      
 

Kisértékű eszközök pótlása               114                       95    
 

Egyéb: 
 

Tűzjelző rendszer karb. 
(Központi rendszer javítása, érzékelől 
cseréje) 

           2 411                 2 009    
 

Tel.köpont karb.                  -                          -      
 

Bizt.világítási rendszer Karb. 
(központi rendszer javítás, eszköz cseék) 

              292                    243    
 

Rágcsáló ás rovarírtás               193                    161    
 

Bizt.ablaknyitó rendszerek Karb.            2 411                 2 009    
 

Tűzoltókészülékek és tűzcsap karb.               265                    221    
 

Ivóvíz+készülék (ClearWater)                  -                          -      
 

Biztosítás            1 538                 1 282    
 

Közös költség összesen       122 026            101 689    
 

 


