
Koncertlehetőségek
templomainkban



Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó templomok kiváló helyszínül szolgálhatnak 
zenei rendezvényeknek. Hiszen egy templom különleges atmoszférája, gyönyörűen díszített belső 
tere és egyedi akusztikája igazán csodálatos hangulatot ad egy koncertnek. Mindegyik templom más 
adottságokkal rendelkezik, a több ezer fő befogadására alkalmas bazilikától, a kisebb templomokig 
széles a kínálat, így minden zenei produkció megtalálja a saját elképzelésének megfelelőt. A különböző 
koncertek által a hallgatóság pedig nem csak zenei élményben részesül, hanem Isten jelenlétét is 
megtapasztalhatja.

A katalógusban a főegyházmegye főbb templomai, mint koncerthelyszínek szerepelnek, így a szervezők 
az információk alapján kiválaszthatják az adott kórusnak, zenekarnak megfelelőt.

Várjuk szeretettel koncertszervezők, utazási irodák, kórusok jelentkezését!



Zenekari létszám maximuma 100 fő

Énekkari létszám maximuma 100 fő

Dobogó építési lehetőség bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata nem használható

Saját zongora használata nem engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) Költségtérítés mellett a kisorgona használata engedélyezett

Repertoár
Elsősorban egyházi művek, a műsortervnek igazodnia szükséges a szakrális térhez, 
katolikus lelkiséghez, egyházi időszakhoz illetve ünnepkörhöz. Plébánosi jóvágyahás 
szükséges

Koncert időpontok Misék időpontjában nincs lehetőség, más időpont külön egyeztetés alapján

Gyakorlási lehetőség öltözőben, maximum a koncert időtartamának felében

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség Déli toronynál a pénztár fölött

A templom hőmérséklete A templom aktuális hőmérséklete

Légkondicionálás Nincs

Mikrofon 1 db mobilmikrofon konferálásra

Vetítőhasználat Egyedi kalkuláció alapján megoldható

Konferálás Megrendelő feladata

Jegyértékesítés Megállapodás szerint

Közönségszervezés Nincs, csak saját kommunikációs csatornán

Parkolási lehetőség Társintézmény (Szent Adalbert Központ) előtt ingyenes parkolás

Ülőhely a padsorokban 240 fő

Pótszékek maximális száma 300 db

Az Esztergomi Bazilika hazánk legnagyobb egyházi épülete, így méltó helyszíne lehet egy 
különleges zenei eseménynek. Monumentális mérete, lélegzetelállító templomtere akár 100 fős 
zenekar befogadására is alkalmas, megteremtve így a koncertnek a grandiózus hatást.

Nagyboldogasszony és
Szent Adalbert Főszékesegyház

2500 Esztergom, Szent István tér 1. music@bazilika-esztergom.hu 



Zenekari létszám maximuma szentély: 40 fő, templomtér: 100 fő

Énekkari létszám maximuma szentély: 40 fő, templomtér: 100 fő

Dobogó építési lehetőség bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata nem használható

Saját zongora használata nem engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona)
Johannus típusú elektromos orgona használata bérleti díjjal, nagyorgona használata 
külön engedéllyel

Repertoár
Elsősorban egyházi művek, repertoárt engedélyeztetni kell a koncert előtt minimum 2 
héttel. Artisjus és jogdíj a bérlő költsége és feladata

Koncert időpontok
Egyéni megbeszélés alapján délelőtt vagy délután, elsődlegesen a templom lezárása 
nélkül illetve esti időpontokban legkorábban 19:30 -as kezdéssel.
Kivétel: misék és liturgikus események időpontjai, vasárnap délelőtt. 

Gyakorlási lehetőség Egyszeri, egy órás próbalehetőség biztosított előzetes egyeztetés alapján

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség
Mária teremben és hittantermekben öltözési lehetőség, férfi és női mosdó biztosított. A 
hittantermek mellett konyha használat. Karnagynak külön pihenő / öltöző helyiség. 

A templom hőmérséklete A templom aktuális hőmérséklete, nincs fűtés a templomban

Légkondicionálás A templomtérben nincs, a kiszolgáló hyelyiségekben van. 

Mikrofon 1 db mobilmikrofon konferálásra+ beépített fix mikrofon az ambón

Vetítőhasználat Külön megállapodás alapján a szentélyben üveg kivetítő biztosított

Konferálás Megrendelő feladata

Jegyértékesítés Megrendelő feladata

Közönségszervezés Nincs. Promóció a Bazilika saját csatornáin

Parkolási lehetőség Bazilika északi és déli teraszán külön bérleti díj alapján

Ülőhely a padsorokban 550 fő

Pótszékek maximális száma 400 db külön bérleti díj ellenében

Szent István Bazilika

Szent István Bazilika

Fővárosunk egyik legfőbb nevezetessége, a Szent István Bazilika a nagyobb közönséget vonzó 
koncertek számára is megfelelő helyet biztosít. Monumentális, gazdagon díszített tere, kiváló 
akusztikája pedig Isten jelenlétének megtapasztalását teszi lehetővé a zenei programok alatt is.

1051 Budapest, Szent István tér 1. turizmus@basilica.hu 



Zenekari létszám maximuma 25 fő

Énekkari létszám maximuma 80 fő

Dobogó építési lehetőség 3 szintes dobogó

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata nem használható

Saját zongora használata nem engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) Költségtérítés ellenében mindkét orgona használható

Repertoár
Elsősorban egyházzenei művek. A repertoár jóváhagyása szükséges, a jogdíjak a bérlő 
felelőssége.

Koncert időpontok
Az esti szentmiséket követően, legkorábbi kezdés 19.30-tól. Napközben és vasárnap 
nincs lehetőség koncertezni. Napközben csak pár perces orgonakoncert kérhető a 
turizmus működése mellett, lezárás nem lehetséges

Gyakorlási lehetőség
A koncert napján másfél órában, a templom lezárása nélkül. Nagyobb koncertek esetén 
előző este 19 óra után

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség
Az altemplom két helyisége használható öltözőnek, ahol 2x2 mosdó biztosított. 
Szólisták és karnagy közösen a káptalani sekrestyét tudja használni

A templom hőmérséklete A templom 20 fokra fűtött

Légkondicionálás Van

Mikrofon Konferáláshoz mobilmikforon

Vetítőhasználat Külön megállapodás alapján biztosított

Konferálás Megrendelő feladata, de szükség esetén megoldható

Jegyértékesítés Megrendelő feladata

Közönségszervezés Nincs, csak saját kommunikációs csatornán

Parkolási lehetőség Nincs

Ülőhely a padsorokban 180 fő

Pótszékek maximális száma
A fellépőkkel együtt max. 570 fő engedhető be, ehhez elegendő pótszéket is biztosítanak 
külön díj ellenében

A Budai Vár egyik ékköve a Mátyás-templom, elhelyezkedése már önmagában is megalapozza 
a koncert egyedi hangulatát. Páratlan szépségű belső tere pedig a zene által megtelik élettel, 
biztosítva így a különleges koncertélményt.

Mátyás-templom

1014 Budapest, Szentháromság tér 2. csapo.viktoria@matyas-templom.hu 



Zenekari létszám maximuma 25 fő

Énekkari létszám maximuma 100 fő

Dobogó építési lehetőség bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata használható

Saját zongora használata engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) Mindkettő használható bérleti díj ellenében

Repertoár
Egyházzenei művek és világzenei művek is előadhatók a zenei igazgató előzetes 
véleményzése mellett. Az Artisjus bejelentés a bérlőt terheli, ill. az esetleges jogdíjat is 
neki kell fizetnie.

Koncert időpontok
Az esti szentmisét követően. Napközben max. 15-25 perces orgonahangverseny 
engedélyzett, a templom lezárásásra viszont nincs lehetőség. A megrendelő vendég a 
karzaton, vagy elkordonozott padtömbben foglalhat helyet.

Gyakorlási lehetőség Egyeztetett időpontban max. 60 perc időtartammal.

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség
A művészek számára a sekrestyében (2 mosdó) biztosított, a vendégek számára az 
altemplomban.

A templom hőmérséklete 18 fok (november 1-március 31. között)

Légkondicionálás Nincs

Mikrofon Beépített fix mikrofon az ambón, az oltáron és a  karzaton

Vetítőhasználat 2 darab monitorra van lehetőség vetíteni

Konferálás Megoldható magyar, angol és orosz nyelven

Jegyértékesítés Szerződésben leírtak alapján

Közönségszervezés
Nincs, csak saját kommunikációs csatornán - honlap, Facebook, plakát, szórólap 
kihelyezése

Parkolási lehetőség Saját parkolóhely  nincs. Fizetős az Erzsébet-híd alatt, ill. parkolóházakban

Ülőhely a padsorokban 250 fő

Pótszékek maximális száma 100 db

Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony 

Főplébánia-templom

A Duna-parton elhelyezkedő Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom az évek 
során számtalan koncertnek adott helyszínt. Így Liszt Ferenc zeneműveinek is, aki több alkalommal 
is megszólaltatta a templom orgonáját, sőt két művének ősbemutatója is itt volt.

1056 Budapest, Március 15. tér 2. turizmus.belvarosiplebania@gmail.com 



Zenekari létszám maximuma szentély: 40 fő, templomtér: 40 fő

Énekkari létszám maximuma szentély: 80 fő, templomtér: 100 fő

Dobogó építési lehetőség bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata használható

Saját zongora használata engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) Mindkettő használható bérleti díj ellenében

Repertoár
Egyházi és világi művek is előadhatók előzetes ellenőrzés után. Artisjus és jogdíj 
intézése a bérlő költsége és feladata

Koncert időpontok
Egyéni megbeszélés szerint napközben is  lehetséges koncert. Kivétel: vasárnap 
délelőtt, és a napi szentmisék, illetve egyéb liturgiák idejét figyelembe véve.

Gyakorlási lehetőség Van lehetőség előre egyeztetett időpontban

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség
A templomon belüli kiskápolnában kb. 30 fő öltözésére van lehetőség. A sekrestyében 
1 mosdó van, amit a művészek és kisebb létszámú kórsuok használhatnak. A templom 
melletti plébánián nagyobb kórusok és zenészek előkészületei is megoldhatók.

A templom hőmérséklete
A templom aktuális hőmérséklete. A templomtérben nincs fűtés, csak a padokban 
vannak elektormos fűtőpanelek

Légkondicionálás Nincs

Mikrofon A konferáláshoz használható az ambó mikorfon+ 1 db kézi mobil mikrofon

Vetítőhasználat Saját hozott HDMI csatlakozóval rendelkező laptopról megoldható a kivetítőre küldés

Konferálás Megrendelő feladata

Jegyértékesítés Megrendelő feladata

Közönségszervezés Nincs, csak saját kommunikációs csatornán

Parkolási lehetőség
A templom körül és a környező utcákban lehet parkolni, napközben fizetős, esti órákban 
ingyenes.

Ülőhely a padsorokban 600 fő

Pótszékek maximális száma 100 db

Gyönyörűen csipkézett tornyok, hatalmas rózsákkal teli tér adja az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Plébániatemplom különleges hangulatát. A templomban akár 600 fő is helyet foglalhat a zenei 
eseményeken, ahol a rózsaablakokból beáramló fény színesíti az előadást.

1074 Budapest, Rózsák tere 8. plebania@rozsaktere.hu

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom
 



Zenekari létszám maximuma 50 fő

Énekkari létszám maximuma 50 fő

Dobogó építési lehetőség Nincs lehetőség

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata Egyedi elbírálás alapján

Saját zongora használata Engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) egyéni elbírálás szerint

Repertoár
Elsősorban egyházzenei művek, amelyek illeszkednek a liturgikus időszakhoz. A 
műsorra a művészeti vezető javaslatára plébánosi jóváhagyás szükséges.

Koncert időpontok Egyéni megbeszélés alapján

Gyakorlási lehetőség Vasárnap 14.00 óra, szombaton megbeszélés szerint, előzetes egyeztetés szükséges

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség Művészek számára WC és öltöző biztosított

A templom hőmérséklete
A teljes templom egész télen, folyamatosan fűtött. (Minimum hőmérséklet a 
templomban: 14 fok, öltözőben: 21 fok.)

Légkondicionálás Nincs 

Mikrofon Van

Vetítőhasználat Külön megállapodás alapján biztosított

Konferálás Megoldható

Jegyértékesítés

Közönségszervezés Nincs, csak saját kommunikációs csatornán

Parkolási lehetőség A környező utcákban, a Lehel Csarnokban és a Westendben.

Ülőhely a padsorokban 350 fő

Pótszékek maximális száma 30 db (ingyenes)

A Lehel téri templom belvároshoz való közelsége és akusztikája miatt is kiváló helyszín 
koncerteknek. Rendkívül gazdag díszítésű templomtere, gyönyörű színes ablakai, a kórustér feletti 
muzsikáló angyalok mind mind megadják a hangulatát a zenei élménynek.

Árpád-házi Szent Margit-
plébániatemplom

1131, Budapest, Váci út 34. info@margitos.hu 



Zenekari létszám maximuma szentély: 45 fő, kórus: 15 fő

Énekkari létszám maximuma szentély: 45 fő, kórus: 15 fő

Dobogó építési lehetőség bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata Egyéni elbírálás alapján

Saját zongora használata nem engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) Egyéni elbírálás alapján

Repertoár
Egyházzenei művek és világzenei művek is előadhatók a zenei igazgató előzetes 
véleményzése mellett. Az Artisjus bejelentés a bérlőt terheli, ill. az esetleges jogdíjat is 
neki kell fizetnie.

Koncert időpontok Hétfő-vasárnap az este mise után

Gyakorlási lehetőség 14:00-16:00 között

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség Művészek számára öltöző lehetőség biztosított illetve 2 mosdó a templomban

A templom hőmérséklete Fűtési szezonban padfűtés

Légkondicionálás Nincs

Mikrofon Van

Vetítőhasználat Nincs

Konferálás Megoldható

Jegyértékesítés Megállapodás alapján

Közönségszervezés Nincs

Parkolási lehetőség Saját nincs, fizetős a Szervita Parkolóházban 

Ülőhely a padsorokban 200 fő

Pótszékek maximális száma 30 db

A Szervita téri templom a belváros sétálóutcájának szomszédságában igazi gyöngyszemként 
emelkedik az irodaházak között. Barokk hangulata, aranyozott belső díszítése és egyedülálló 
akusztikája biztosítja a feledhetetlen koncertélményt. 

Szervita téri Belvárosi
Szent Anna-templom

1052 Budapest, Szervita tér 6. belvsztanna@gmail.com 



Zenekari létszám maximuma szentély: 60 fő, kórus: 30 fő

Énekkari létszám maximuma szentély: 70 fő, kórus: 50 fő

Dobogó építési lehetőség bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata Egyéni elbírálás alapján

Saját zongora használata engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) nagy orgona használható, és a szentélyben a karogona is bérleti díj ellenében

Repertoár
Egyházi és világi művek is előadhatók előzetes ellenőrzés után. Artisjus és jogdíj 
intézése a bérlő költsége és feladata

Koncert időpontok
Délután 15, 16, 17 órai kezdés,hétköznap  este 19 vagy 19.30, szombaton és vasárnap 19.30 
vagy 20.00 órai kezdés

Gyakorlási lehetőség Hétköznap 09.00 - 12.00-ig és 15.00 - 17.00-ig, este 19.00-től külön egyeztetés után

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség Öltözőnek két terem illetve mosdók is biztosítottak

A templom hőmérséklete Fűtési szezonban padlófűtés

Légkondicionálás Nincs

Mikrofon Van

Vetítőhasználat Biztosított

Konferálás Megoldható

Jegyértékesítés Megrendelő feladata

Közönségszervezés Nincs, csak saját kommunikációs csatornán

Parkolási lehetőség Utcán, korlátozott számban a szervezőknek a templomudvaron

Ülőhely a padsorokban 300 fő

Pótszékek maximális száma 200 db

Az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom Terézváros legrégibb temploma. A monumentális, 
timpanonos főoltára valamint a vele szemben elhelyezkedő orgona eleganciája méltó helyszínt 
biztosít a zenei rendezvényeknek.

Avilai Nagy Szent Teréz-
plébániatemplom

1065 Budapest, Pethő Sándor u. 2. s.terezplebania@gmail.com 



Zenekari létszám maximuma 15 fő

Énekkari létszám maximuma 30 fő

Dobogó építési lehetőség Egyéni elbírálás alapján

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata nem használható

Saját zongora használata nem engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona)
karzaton a siposorogna, szentélyben a hauptwerk orgona használható bérleti díj 
ellenében

Repertoár
Elsősorban egyházi művek, repertoárt engedélyeztetni kell a templomigazgatóval a 
koncert előtt minimum 2 héttel. Artisjus és jogdíj a bérlő költsége és feladata

Koncert időpontok Egyéni megbeszélés alapján, általában 18:00-tól

Gyakorlási lehetőség Délelőttönként egyéni megbeszélés alapján

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség Korlátozott lehetőségek, sekrestyében  2 wc

A templom hőmérséklete Fűtési szezonban padfűtés, télen átlagos hőmérséklet 10 fok

Légkondicionálás Nincs

Mikrofon Van

Vetítőhasználat Nincs

Konferálás Megrendelő feladata

Jegyértékesítés Megrendelő feladata

Közönségszervezés Nincs, csak saját kommunikációs csatornán

Parkolási lehetőség Nincs

Ülőhely a padsorokban 120 fő

Pótszékek maximális száma 50 db

Budapest közismert sétálóutcáján, a Váci utcában található a Belvárosi Szent Mihály Templom vagy 
ismertebb nevén az Angolkisasszonyok Temploma. A templom rendszeresen ad otthont különböző 
zenei eseményeknek, elhelyezkedése révén a külföldi turisták számára is népszerű helyszín, így az 
itt rendezett koncertek még több érdeklődőt vonzhatnak.

Belvárosi Szent Mihály-templom

1056 Budapest, Váci u 47. kloszla@gmail.com 



Zenekari létszám maximuma szentély: 25 fő, templomtér: 50 fő, orgonakórus: 10 fő, altemplom: 10 fő

Énekkari létszám maximuma 100 fő

Dobogó építési lehetőség
A szentélylépcső használható, karmesteri dobogó rendelkezésre bocsátható, minden 
más bérlő saját költségén és szervezésében

Elektronikus hangszerek illetve erősítő használata egyedi elbírálás alapján

Saját zongora használata engedélyezett

Templomi orgona használata (nagyorgona/elektronikus orgona) egyéni elbírálás alapján, költségtérítés ellenében használható

Repertoár
A térhez illő egyházi és világi művek is előadhatók a műsorterv előzetes egyeztetése után, 
minimum 2 héttel a koncert előtt. Artisjus és jogdíj intézése a bérlő költsége és feladata

Koncert időpontok Misék időpontjában nincs lehetőség, más időpont külön egyeztetés alapján

Gyakorlási lehetőség Előre egyeztetett időpontban

Vis major Szerződésben leírtak alapján

Öltöző, mosdó lehetőség Öltözési lehetőség az altemplomban, ahol 2 mosdó biztosított a művészeknek

A templom hőmérséklete
A templom aktuális hőmérséklete (márc. 15.−nov. 15. között 10 fok felett), padfűtés van; 
az altemplom egész évben 10 fok felett

Légkondicionálás Nincs, de egész évben hűvös a templom

Mikrofon
Beépített fix mikrofon az ambón, az orgonánál, szükség szerint mobil mikrofon 
állvánnyal vagy csiptetős

Vetítőhasználat Külön megállapodás alapján a szentélyben üveg kivetítő biztosított

Konferálás Megrendelő feladata, de szükség esetén megoldható

Jegyértékesítés Szerződésben leírtak alapján

Közönségszervezés
Nincs, csak saját kommunikációs csatornán - honlap, Facebook, plakát, szórólap 
kihelyezése

Parkolási lehetőség
A környező utcákban (fizetős munkanapon 8 és 20 óra között) vagy 6 perc sétára a Bálna 
Mélygarázsban

Ülőhely a padsorokban 220 fő

Pótszékek maximális száma 150 db, megrendelő feladata

Belső-Ferencváros egyik jelképe az Ybl Miklós által tervezett gyönyörű neoromán stílusú templom, 
az Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom, ismertebb nevén Bakáts téri templom. Az épületben nem 
csak a templomtér, hanem az altemplom is lehetőséget nyújt egy igazán egyedi koncertélménynek.

1092 Budapest, Bakáts tér kultura@szentferencplebania.hu 

Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-
plébániatemplom


