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A HUNGEXPO a francia GL events cégcsoport tagja. A világ öt kontinensén nagyszabású 
rendezvények, világesemények szervezésével és lebonyolításával foglalkozó cég hatalmas 
nemzetközi tapasztalata kiterjed kulturális, sport, intézményi és üzleti események, vala-
mint kongresszusok és kiállítások megrendezésére, kivitelezésére, ezzel tovább erősítve a 
HUNGEXPO elismert szakmai hátterét. A HUNGEXPO múltjának és erős szakmai hátterének 
köszönhetően olyan nemzetközi szakmai szövetségek aktív tagja, mint az AIPC, az ICCA, 
az UFI és a CEFA.

A 2021-ben teljesen megújult infrastruktúra 
páratlan helyszínt biztosít minden nagyren-
dezvénynek.

A kiállítási terület két új pavilonnal bővült, mi-
közben teljesen megújultak a régebben épült 
csarnokok is, így összesen 75 000 m2 fedett 
rendezvénytérrel rendelkezik. Az új Kongresz-
szusi Központtal kibővülve tökéletes nem csak 
kiállítások, hanem konferenciák, kongresszusok 
és más nagyszabású vállalati és szövetségi ren-
dezvények lebonyolítására is.

Sehol másutt itthon nem található ekkora hely-
szín és ilyen komplex szolgáltatásrendszer – a 
parkolástól a rendezvénytechnikai és informati-
kai háttéren és vendéglátáson át a termek és pa-
vilonok kínálatáig - mint a HUNGEXPO területén.

A multifunkcionális csarnokok az országban 
egyedülálló módon lehetőséget biztosítanak akár 
10 ezer főt meghaladó méretű konferenciater-
mek kialakítására is. Mindez Budapest szívé-
ben, fontos közlekedési csomópont közelében 36 
hektáros zöld környezetben található, amely üde 
parkjaival, rendezett környezetével helyszínt kí-
nál minden rendezvénynek.

A Hungexpo Zrt. Magyarország és a régió legrégebbi és 
a mai napig vezető kiállítás- és konferenciaszervező 
cége, amelynek rendezvényei évtizedek óta jelentős 
eseménynek számítanak itthon és Kelet-Közép-Európá-
ban. Évente számos saját szervezésű és nagy vendégren-
dezvényével a HUNGEXPO őrzi vezető szerepét a kiállítási 
és rendezvény iparágban.

A HUNGEXPO 
ÚJJÁSZÜLETÉSE
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BUDAPESTBUDAPEST

REPTÉR

16km16km

BELVÁROS

5km5km

A HUNGEXPO Budapesten a X. kerületben 
a belváros közelében helyezkedik el. 

Közösségi közlekedéssel könnyen megközelíthető a helyszín.

▪  Örs vezér tere  10 . 

▪  Pillangó utca   kb. 15 perc. 

▪ 37 37A  Népszínház utcából (Blaha Lujza tér).

▪  Keleti pályaudvar   Kőbánya felső   kb. 10 perc.

▪  Keleti pályaudvar   Kőbánya felső   kb. 10 perc.

▪  Kerepesi út felől az Albertirsai úton az I-es kapuig.

▪  Shuttle busz szolgáltatás (előzetes megrendelés alapján): a belvárosból 
illetve a Stadionok vagy a Pillangó utcai metrómegálló és a HUNGEXPO között 
körjáratban 10 perces menetidővel shuttle buszjáratok biztosíthatók igény sze-
rint egy-egy rendezvényre.

Személygépkocsival a belváros felől a Kerepesi út - Albertirsai út útvonalon. 
A gépkocsival érkezők összesen 6 belső parkolóban a csarnokok közelében közel 
3000 férőhelyen vagy a környező utcai parkolókban tudnak leparkolni.

Rendezvénytől függően, a területre több ponton keresztül lehet 
a beléptetést/ regisztrációt kialakítani.

▪ A főbejárattól a Főépületen keresztül vagy

▪ a terület túloldaláról a III. fogadóépületen keresztül vagy

▪ a C Kongresszusi Központ Albertirsai úti bejárata felől

Ezen kívül egy-egy rendezvény egyedi igényeinek megfelelő 
alternatív belépési pontok is kialakíthatók.
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500 000 LÁTOGATÓ
TÖBB EZER KIÁLLÍTÓ

TÖBB ÉVTIZEDES MÚLT

12 SAJÁT KIÁLLÍTÁS

SAJÁT SZERVEZÉSŰ 
KIÁLLÍTÁSOK

8

AUTOMOTIVE
HUNGARY

A HUNGEXPO hagyományosan évente 10-12 saját kiállítást szervez, amelyeken 
összesen több mint 500 ezer látogató és több ezer kiállító vesz részt. A saját 
rendezésű kiállítások között van olyan, amely több évtizedes múltra tekint vissza 
(AGROmashEXPO, Utazás, FeHoVa) és olyanok is, amelyeket a legújabb gazdasági fo-
lyamatokat mérlegelve hívtunk életre, szakmai partnereinkkel. 

A saját rendezvények sorából is kiemelkedik az AGROmashEXPO és a CONSTRUMA, 
amelyek mindegyike évente körülbelül 50 ezer látogatót fogad, valamint a SIRHA 
Budapest (a Bocuse d'Or versenyek házigazdája). 
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KONGRESSZUSOK, GÁLÁK, 
SPORTRENDEZVÉNYEK, 
KIÁLLÍTÁSOK, FESZTIVÁLOK, 
SZAKMAI VERSENYEK, 
FILMFORGATÁSOK
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VENDÉGRENDEZVÉNYEK

Egy rendezvény sikerének kulcsa a pro-
fesszionális és alapos előkészítés, majd 
a pontos, hibátlan lebonyolítás. 

▪ Első lépésben a brief alapján gyakorlott ér-
tékesítő munkatársaink testreszabott hely-
színajánlatot készítenek. 

▪ Ezt követően helyszíni bejárás során ponto-
sítjuk a rendezvény igényeit, technikai és 
vendéglátás szükségleteit. 

▪ Tapasztalt projektmenedzsereink, szervező 
stábunk, biztonsági, műszaki, vendéglátó és 
kommunikációs szakembereink csapatmun-
kája varázsolja aztán a rendezvényt a résztve-
vők számára felejthetetlen élménnyé.

Az első kapcsolatfelvételtől kezdve partnerként 
tekintünk megrendelőinkre, akikkel kéz a kéz-
ben, együtt dolgozva találjuk ki a rendezvény 
technikai részleteit. A helyszín és kollégáink ma-
ximális rugalmassága lehetővé teszi a legoptimá-
lisabb megoldások kitalálását és megvalósítását.

Az elmúlt években számtalan nagy esemény vá-
lasztotta helyszínéül a HUNGEXPO-t. Így többek 
között itt került megrendezésre két alkalommal 
az ITU Telecom World kongresszus, az ERA-EDTA 
orvostudományi kongresszus, a Bocuse d’Or eu-
rópai döntője, a World of Coffee kiállítás és az ISF 
Nemzetközi Vetőmagszövetség éves konferenciá-
ja is. Büszkék vagyunk arra, hogy több hazai ren-
dezvény rendszeresen visszatér a HUNGEXPO-ra: 
legyen az a PlayIT  vagy az Esküvő kiállítás, a 
Dental World nemzetközi kiállítás és konferencia, 
a Szakma Sztár verseny vagy az Educatio Expo.
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TELJESKÖRŰ 
RENDEZVÉNYSZOLGÁLTATÁS

A VENDÉGLÁTÁSTÓL 

A RENDEZVÉNYTECHNIKÁN ÁT 

A STANDTERVEZÉSIG 
A SZOLGÁLTATÁSOK TELJES SPEKTRUMÁT 

KÍNÁLJUK PARTNEREINKNEK.

Számunkra minden rendezvény egyedi 
és megismételhetetlen kihívás.
Anyacégünk, a francia GL events sok 
éves nemzetközi rendezvénypiaci is-
merete kiválóan kiegészíti szakmai ta-
pasztalatunkat és a rendezvények iránti 
szenvedélyünket.
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▪ Vendéglátás, catering szolgáltatások
▪ Informatikai szolgáltatások, internet, WiFi
▪ Rendezvénytechnikai szolgáltatások
▪ Berendezés, rendezvényeszközök, bútorozás
▪ Hostess, tolmács
▪ Taxiszolgáltatás 
▪ Busz shuttle szolgáltatás
 
Kiállításhoz kapcsolódó szolgáltatások:
▪ Standépítés és kapcsolódó szolgáltatások
▪ Áram- és vízbekötés
▪ Függesztés
▪ Logisztikai szolgáltatások
▪ Branding felületek értékesítése és gyártása
▪ Területi növénykölcsönzés
▪ Felelősségbiztosítás
▪ Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások
▪ Takarítás, rendezvény higiéniai szolgáltatások



VENDÉGLÁTÁS
- HUNGEXPO CATERING: 

FRISS, 
FENNTARTHATÓ, 
MINŐSÉGI

VIP eseményektől kezdve, tízezer fős ren-
dezvényeken át egészen a kiállítási standok 
kiszolgálásáig állunk partnereink rendelke-
zésére, alkalmi vagy folyamatos vendéglá-
tással, az igényekhez igazított minőségben.

A GL events, csakúgy, mint a HUNGEXPO, sok 
szálon kapcsolódik a minőségi gasztronómiához 
– a Bocuse d’Or szakácsverseny vagy éppen az 
egyik legnagyobb nemzetközi HORECA tematiká-
jú kiállítás, a Sirha tulajdonosaként a cégcsoport 
kiemelt figyelmet fordít az ételek, italok és a szer-
viz minőségére.

Minden eseménynek, legyen az kis- vagy nagy-
létszámú, hazai vagy nemzetközi, fontos része a 
rendezvény jellegének megfelelő színvonalú 
vendéglátás. VIP események emlékezetes gaszt-
ronómiai élményei, több mint tízezer fős vendég-
sereg rugalmas kiszolgálása; kiállítási standok 
színvonalas vendéglátása vagy éppen egy nem-
zetközi mega konferencia egy hetes teljes ellátása 
– mind része tapasztalatunknak és kínálatunknak.

A magyar tradíciók bemutatása, az innovatív 
konyhai technológiák alkalmazása, a lokális és 
szezonális alapanyagok felhasználása és a fenn-
tarthatóság elérése alvállalkozó partnereinkkel 
együtt a legfőbb céljaink kulináris szolgáltatása-
ink fejlesztésekor.

A HUNGEXPO saját helyszíni termelőkonyhá-
val, saját eszközparkkal, folyamatosan fejlődő, 
frissülő vendéglátó szolgáltatásaival – kávézók, 
grill büfék, food truck-ok, klasszikus étterem vagy 
éppen magas minőségű pop-up egységeink – vár-
ja a látogatókat. 

A területen 7 fix vendéglátó egység található 
és rendezvényekhez illeszkedve telepítünk idő-
szakos vendéglátó egységeket.
 
Az új, legmodernebb technológiákkal felsze-
relt, 2000 adagos konyhánk lehetővé teszi akár 

4-5000 fős rendezvények éttermi szintű ven-
déglátását is. Mind élelmiszerbiztonság, higié-
nia, mind pedig minőség tekintetében kiemelke-
dőt nyújtunk. Saját eszközkészletünk több ezer 
fős fogadások, gálarendezvények, kongresszusi 
étkezések kiszolgálására is képes. 

 2 000adag

 4-5 000fő
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Az elmúlt évek számtalan nagylétszámú nemzetközi rendezvény si-
keres kiszolgálásán keresztül a mai piaci igények pontos ismerete 
segít bennünket abban, hogy partnereink segítségével a legmaga-
sabb színvonalú audiovizuális és rendezvény-technikai szolgáltatá-
sokat nyújtsuk, saját modern audiovizuális eszközparkunkkal.

A HUNGEXPO széles kínálatával és óriási saját 
raktárkészletével lehetővé teszi partnereinek 
a legkülönfélébb rendezvények berendezését, le-
gyen szó exkluzív, kislétszámú fogadásról, üzleti 
találkozóról, többezer fős konferenciáról vagy akár 
gálavacsoráról az ország egész területén, bármely 
helyszínen.
Csapatunk az elmúlt évtizedek hazai és nemzet-
közi tapasztalatai alapján, a napjainkban felmerü-
lő piaci igények vizsgálatával építette fel bútor és 
eszközparkját.

Bútorkölcsönző üzletágunk mindent örömmel biz-
tosít partnereink részére az olyan alapvető esz-
közöktől kezdve, mint a bárasztalok- és székek, 
egészen a ritkaságszámba menő darabokig, mint a 
masszázságy vagy babzsákfotel.

RENDEZVÉNYTECHNIKA

▪ HIBRID RENDEZVÉNYEK, STREAMING 
▪ IT, INTERNET-SZOLGÁLTATÁSOK

RENDEZVÉNYBÚTOROK 

EGYEDI, FUNKCIONÁLIS, 

SZÉLES PORTFÓLIÓ

20



A Hungexpo a GL events tagjaként 
követi a csoport CSR tevékenységét 
és kötelezettségvállalásait.

A GL csoport három programot indított 
el a fenntartható fejlődés érdekében:

A csoport 4000 alkalmazottját célozza meg. A cél a mobilitás, 
a munkavállalók képzése, a karrierfejlesztés és a sokszínűség 
előmozdítása.

A program foglalkozik a csoport környezeti kihívásaival. 
Ez magában foglalja a GL events termékeinek és szolgáltatásainak 
a környezetbarát megoldások felé történő elmozdítását, a 
hulladékgazdálkodás javítását és az energiafogyasztást. 

A program a helyi tevékenységeket támogatja. 
Ez a küldetés magába foglalja az aktív párbeszéd kialakítását a 
terület érdekelt feleivel, és az események helyi közösségre gyakorolt 
pozitív hatásának fejlesztését.

'THINK 

PEOPLE'

'THINK 

GREEN'

'THINK 

LOCAL'

A HUNGEXPO teljes mértékben elkötelezett 
a fenti értékek mellett konkrét tevékenységével is:
▪ Hatékonyan kezelt energiafogyasztás
▪ A szelektív hulladék arányának javítása
▪ A regionális értékteremtés optimalizálása
▪ Helyi beszállítói hálózat kiépítése
▪ ISO20121 tanúsítvány megszerzése

Zöld közlekedési  
lehetőségek 
a HUNGEXPO-ra

Papírmentes 
rendezvények

Vendéglátás

Hulladékgazdálkodás

A HUNGEXPO arra ösztönzi a látogatóit, hogy hasz-
nálják a közösségi közlekedést és a kerékpá-
rokat, valamint az autómegosztást és egyéb al-
ternatív közlekedési módokat.

Környezetbarát ajándék lehetőségek: újra-
hasznosított anyagok támogatása. Digitális meg-
oldások - minimalizáljuk a papírhasználatot, a 
mobilalkalmazás, az esemény weboldal, az online 
regisztráció biztosításával.

Újrahasználható evőeszközök - Műanyagok he-
lyett a biológiailag lebomló alternatív eszközöket, 
újrahasznosítható csomagolást biztosítunk. Után-
töltő vizes palackokat és ivóvízkutakat kínálunk, 
elkerülve az egyszer használatos eszközöket.

Rendezvényeinken mindig előnyben részesítjük a 
fém, üveg és porcelán edényeket és szervi-
zeszközöket. Ha elvitelre van szükség, papírt és 
egyéb komposztálható berendezéseket kínálunk.
 
A  kínált ételek és italok menüjének kialakításakor 
mindig a helyi beszállítókat és a friss/ vegy-
szermentes összetevőket részesítjük előnyben, 
fenntartható forrásokból. A menü összeállításakor 
lehetőség szerint szezonális összetevőket hasz-

nálunk a logisztikai erőforrások csökkentése érde-
kében.

2021-től a Hungexpo saját, helyszíni konyhájá-
ban készíti ételeit. A konyha a legmodernebb tech-
nológiával lett felszerelve. Ez az energiahatékony 
működés és a logisztikai követelmények optimali-
zálása jelentősen csökkenti az összes vendéglátó-
ipari szolgáltatás szén-dioxid-kibocsátását.

A vendéglátóipari szolgáltatásokra állandó szerző-
désünk van egy olyan céggel, amely megkapja és 
elosztja az ételmaradékot, így a maradék -meg-
felelő tárolás és logisztika mellett -jótékony-
sági célokat szolgál, ahelyett, hogy hulladékká 
válna.

Hulladékgazdálkodási programunk: Csökkentés – 
újra felhasználás - újrahasznosítás 
Az újrahasznosításra összpontosítva szelektív hul-
ladékgazdálkodást folytatunk, rendezvényeinken 
népszerűsítjük és ösztönözzük az újrahasznosítást, 
a sikeres gyakorlatokat megosztjuk partnereinkkel.

Szelektív hulladékszigetek beállítása. A rendez-
vények során keletkező hulladékot (az építéstől a 
bontásig) szelektíven gyűjtjük és gondoskodunk 
annak újrahasznosításáról.
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36 HEKTÁR 7 KIÁLLÍTÁSI PAVILON
7 KAPU / BEJÁRAT3 FOGADÓCSARNOK

A HUNGEXPO 36 hektáros parkosított területén 3 
fogadócsarnok, egy kongresszusi központ, 7 ki-
állítási pavilon, irodák, raktárak, központi konyha 
és 6 parkoló található. A rendezvények összesen 
7 kapun, illetve bejáraton keresztül közelíthetőek 
meg. Párhuzamos rendezvények esetén a terület 
jól szekcionálható, külön bejárást és közlekedési 
utakat biztosítva a különböző események számára.

Az A, D, F, G, H pavilonokat egy fedett 300  mé-
teres passzázs köti össze, melyet nyugati végén a 
Főépület, keleti oldalán pedig a III-as Fogadó felől 
lehet megközelíteni.

A C Konresszusi központhoz a H és a G, F pavilo-
nok kapcsolódnak szervesen.

A legnagyobb 20 000 m2-es A pavilon a passzázson 
keresztül a G, F és egy belső átjáróval a D pavilon-
hoz is kapcsolódik. Innen pedig belső, illetve fedett 
átjárókon közelíthető meg az E és a B pavilon.

A fogadócsarnokokban az egyes rendezvé-
nyek regisztrációja, illetve jegyvásárlás, in-
formáció, ruhatár, gyermekmegőrző, sajtó-
helyiségek, irodák, tárgyalók kapnak helyet.

KIÁLLÍTÓI CSARNOK KAPACITÁSOK

PAVILON A B D E F G H

Bruttó  
terület 19 528 m2 6 536 m2 5 240 m2 7 242 m2 3 838 m2 9 504 m2 5 686 m2

Pavilon méret 108 x 180 m 60 x 108 m 72 x 73 m 72 x 102 m 49 x 75 m 72 x 132 m 72 x 78 m

Bruttó 
belmagasság 7 m 7 m 7 m 8 m 7 m 12 m 8 m

Nettó 
belmagasság 6,3 m 6,3 m 6,3 m 7,5 m 5,8 m 11,8 m 7,5 m

Mosdók száma 32 + 41 16 + 19 12 + 12 29 + 40 19 + 24 35 + 39 19 + 24

Kistermek 
száma 12 9 - 9 - 3 6

Oszlop- 
távolságok 12 x 18 12 x 18 12 x 18 - 12 x 24 - -

75 000 M2 RENDEZVÉNYTÉR 6 PARKOLÓ

Férőhely000
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C – KONGRESSZUSI 
KÖZPONT

Földszint

A vadonatúj C Kongresszusi Központ méreteiben, komp- 
lexitásban és szolgáltatás színvonalban egyaránt Magyar-
ország elsőszámú, nagy befogadóképességű konfe-
renciaközpontja. Három szinten összesen 15 000 m2 

rendezvényterületet kínál az épület. A szintek között moz-
gólépcsők és liftek biztosítják a kényelmes közlekedést.  
A teherliftek akár személyautó szállítására is alkalmasak. 
A Kongresszusi Központ a legkorszerűbb audiovizuális be-
rendezésekkel van felszerelve.
A Kongresszusi Központ megközelíthető az Albertirsai út 
irányából, valamint a másik oldalon található G és H pavi-
lonok felől.
 
Egyszerre akár három autóbusz is meg tud állni közvetle-
nül a Kongresszusi Központ előtt, a rendezvényeken részt-
vevők érkezésekor, illetve távozáskor.

Érkezéskor 1 000 négyzetméteres, tágas üvegfa-
lakkal határolt fogadócsarnok, látogatói regiszt-
ráció és ruhatár fogadja a vendégeket.
 
A fogadócsarnok egyik oldalán egy 2 500 m2 kiállí-
tótér található, mely további 3 részre osztható, így 
akár 6-700 fős termekké is szekcionálható 10 mé-
teres belmagassággal. 

A csarnok másik oldalán összesen 6 db 200 fős te-
rem van, melyek 400 és 600 fős konferenciater-
mekre összenyithatók, továbbá 4 db 100 fős terem 
található, beépített technikával. 
 
A szekciótermek előtti 1 100 négyzetméteres tér 
kiváló kávészünetek, pop-up kiállítások, e-poszter 
szekciók kialakítására.

A földszintről a kiállítótéren keresztül köze-
líthető meg az épület irodaszárnya, ahol 
több szinten összesen 9 db irodának, tár-
gyalónak is alkalmas 34-45 négyzet-
méteres helyiség bérelhető.

6 500 m2

ACAD-C_BELSO_C1-C2_MINTA-18_01_26.DWG
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115 m2F Lobby
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1 100 m2

Fogadócsarnok
1 000 m2



3130

Galéria szint

Tetőterasz

Rendezvény-
technikai 
szolgáltatások

Az átriumos kialakítású középső szinten 16 db 50 
fős terem található 1200 négyzetméteren. Ezeket a 
termeket mobilfalak segítségével 100 és 150 fős 
termekké lehet összenyitni a különböző rendezvé-
nyek igényeinek megfelelően. A termek előtti 7 mé-
ter széles 800 m2-es közösségi tér kiváló helyszíne 
a konferenciák szüneteiben a kávészüneteknek.

A kínálatot színesíti a 2 350 négyzetméteres tető-
terasz a kiállítótér felett, mely jó idő esetén álló-
fogadások, kávészünetek, kültéri események 
egyedi helyszíneként szolgál.

Plenáris szint

Az emeleten található a 2 000 fős plenáris terem  
1 900 négyzetméteren, amelyet egy 1 670 négyzet-
méteres előcsarnok ölel körül. A plenáris terem két 
vagy három egymással párhuzamos szekcióterem-
re osztható mobilfalakkal. A terem különlegessé-
ge a Gala süllyeszthető ülésrendszer, melynek 
segítségével könnyen és időhatékonyan átalakítha-
tó széksoros elrendezésből körasztalos vagy akár 
iskolapados ültetési rendbe is.

A Kongresszusi Központ digitálisan, központi-
lag is vezérelhető funkciógazdag és rugalma-
san alakítható/kiegészíthető beépített audio-
vizuális eszközparkkal rendelkezik.
 
A 50-200 fős, összenyitható szekciótermekben 
beépített hangsugárzók, központilag és egyedileg 
vezérelhető hangosítási rendszer, valamint ezt kie-
gészítő mobil audio szettek szolgálják ki a konferen-
ciák, meetingek igényeit. A vizuális megjelenítésről 
modern, nagyfelbontású lézer projektorok és be-
épített, automata vetítővásznak gondoskodnak.
 A 2000 fős plenáris terem a nemzetközileg is el-
ismert, rugalmasan alakítható JBL line array 
hangsugárzókat, digitális hangvezérlő rendszert 
kínál a rendezvények számára. A látványos meg-
jelenítésről 8 db fixen telepített, helyi stúdióból 
vezérelt nagyteljesítményű lézer projektor, vala-
mint egy 6x12 méteres, P3.9 felbontású LED 
fal gondoskodik, a hangulat megteremtését fixen 
telepített programozható digitális vezérlésű, led 
hatásvilágítás segíti.
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2 350 m2
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RENDEZVÉNYCSARNOKOK  
A PASSZÁZSTÓL ÉSZAKRA

Összesen 40 000 m2 rendezvénytér várja a 4 csarnokban a rendezvényeket. A pavilono-
kat zárt illetve fedett átjárók kapcsolják össze.

B
Alapterület: 6 500 m2 (109x60m)
7m belmagasság, 12x18m oszloptávolság, kapcsolódik az E pavilonhoz. Az eme-
leten 230 m2 szekcióterem és egy 42 m2 tárgyaló található.

E

Az új pavilon földszintjén egy oszlop nélküli, összesen 7 300m2 (72x102m) alapte-
rületű és 8 méteres belmagasságú kiállítótér található. A teret a középen húzódó 
mobilfallal ketté lehet osztani. Kiállítások mellett tökéletes akár gálavacsorák, 
divatbemutatók, konferenciák vagy bármilyen nagyszabású rendezvény befoga-
dására is. Továbbá az első emeleten 9 db kisebb tárgyaló és irodahelyiség lett 
kialakítva, ezeket lehet akár raktárként, öltözőként, próbateremként is használni.

D
A D csarnok a központi helyet foglalja el, az A pavilonhoz hasonló szerkeze-
tű éppen negyed akkora területtel: 5 200 m2 (72x72m) 7m belmagassággal, 
12x18m oszloptávolsággal, közvetlenül kapcsolódik az A pavilonhoz. Összeépült az 
új E pavilonnal és a passzázson keresztül szemközt található tőle az új H csarnok is. 
A Főépület közvetlen szomszédságában található.

A
A legnagyobb alapterületű, 20 000 m2-es (108x180m) csarnok 7m belmagas-
sággal, 12x18m oszloptávolsággal kapcsolódik a D pavilonhoz, illetve a passzázson 
keresztül a G és F pavilonokhoz is. Az emeleten 22 db 15-78 m2 iroda, tárgyaló, 
valamint 50-220 m2-es különtermek találhatók. A kiállítótér sűrített levegő-
vel felszerelt, két állandó vendéglátó egységgel rendelkezik.

B
6 500 m2

E
7 300 m2

D
5 200 m2

A
20 000 m2
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RENDEZVÉNYCSARNOKOK  
A PASSZÁZSTÓL DÉLRE

Összesen 20 000 m2 rendezvénytér található a C Kongresszusi Központ közvetlen kör-
nyezetében. Ezek a csarnokok a III-as Fogadó felől is könnyen megközelíthetők a pasz-
százson keresztül.

H

A két szintes H pavilon a C kongresszusi központtal átellenben, a G pavilon mellett 
fekszik. Az épület alsó szintje egy oszlop nélküli, összesen 5 650 m2 (74x78m) 
alapterületű és 8 méteres belmagasságú kiállítótér, természetes fénnyel 
rendelkezik. A teret a középen húzódó mobilfallal ketté lehet osztani. Kiállítások 
mellett tökéletes akár gála vacsorák, divatbemutatók konferenciák vagy bármi más 
nagyszabású rendezvény befogadására is. Az első emeleten összesen 6 db tárgyaló 
és irodahelyiség bérelhető.

G

A G pavilon alapterülete 9 500 m2 (72x130m). A legnagyobb oszlop nélküli, 
természetes fénnyel rendelkező és legmagasabb, 12m belmagasságú csarnok. 
Középen mobilfallal elválasztható, az F pavilonnal összekapcsolt, a passzázson 
keresztül az A és H pavilonhoz is kapcsolódik. A C kongresszusi központból is 
közvetlen átjárás biztosítható. Az emeleten egy 270 m2 és egy 135 m2 szekció-
terem és egy 52 m2 tárgyaló/irodahelyiség található. Két állandó vendéglátó 
egység is üzemel ebben a csarnokban.

F

A legkisebb 3 800 m2 alapterületű csarnokunk (49x75m) a G pavilonnal köz-
vetlen összeépült, önállóan nem kiadható, de kiváló kiegészítője a G pavilonnak 
nagyobb rendezvényeknél. A terület kiállítás mellett alkalmas látogatói érkezés, 
regisztráció számára, de lehet itt kistermeket építeni egy kiállítást kísérő kon-
ferenciához is vagy nagy gálarendezvényeknél back office-ként hasznosítható.  
Méretek: 6m belmagasság, 12x24m oszloptávolság.

H

G
F
3.800m2

9.500m2

5.650m2
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