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Fő funkciók Hasznos alapterület és befogadóképesség  

* maximum (m²): a hasznosítható 
területek maximumát veszi át 

Program 

„Ülésterem” egység maximum* 7100 m² 

Ülésterem 
legalább 780 képviselői férőhely 

célkitűzés: 900 képviselői férőhely 

Látogatói karzat 700 férőhely 

Tolmácsfülkék 160 férőhely (32 fülke) 

Ülésterem bárja 400 személy 

„Bizottságok” egység maximum* 5800 m² 

Bizottsági nagy ülésterem 
legalább 350 képviselői férőhely 

célkitűzés: 400 képviselői férőhely 

1. közepes méretű bizottsági 
ülésterem 

150–200 képviselői férőhely 

2. közepes méretű bizottsági 
ülésterem 

150–200 képviselői férőhely 

1. kisméretű bizottsági ülésterem 80–120 képviselői férőhely 

2. kisméretű bizottsági ülésterem 80–120 képviselői férőhely 

  

célkitűzés: 1 további közepes méretű és 1 további 
kisméretű bizottsági ülésterem (ezt a felületet nem 

veszik figyelembe az 5800 m²-es felső határ 
kiszámításakor) 

Látogatói karzat 320 férőhely 

Tolmácsfülkék legalább 96 férőhely 

Bizottságok bárja 300 személy 

Háromoldalú egyeztetésekre 
szolgáló üléstermek egysége maximum* 5200 m² 

Háromoldalú egyeztetésekre szolgáló 
nagy ülésterem 130 képviselői férőhely 
és 3 munkaértekezleti tárgyaló 

1. háromoldalú egyeztetésekre 
szolgáló közepes méretű ülésterem 80 képviselői férőhely 
és 3 munkaértekezleti tárgyaló 

2. háromoldalú egyeztetésekre 
szolgáló közepes méretű ülésterem 80 képviselői férőhely 
és 3 munkaértekezleti tárgyaló 

3. háromoldalú egyeztetésekre 
szolgáló közepes méretű ülésterem 80 képviselői férőhely 
és 3 munkaértekezleti tárgyaló 
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4. háromoldalú egyeztetésekre 
szolgáló közepes méretű ülésterem 80 képviselői férőhely 
és 3 munkaértekezleti tárgyaló 

5. háromoldalú egyeztetésekre 
szolgáló közepes méretű ülésterem célkitűzés: 1 további közepes méretű, 80 képviselői 

férőhelyet biztosító ülésterem 
és 3 munkaértekezleti tárgyaló 

Tolmácsfülkék 
legalább 66 férőhely 

célkitűzés: 78 férőhely 

Háromoldalú egyeztetésekre szolgáló 
üléstermek bárja 

240 személy 

„Média” egység maximum* 4100 m² 

Munkaterületek 130 munkaállomás 

Sajtókonferencia-terem 120 férőhely 

Tájékoztatótermek 40 és 20 férőhely 

A plenáris ülésterem médiaterülete 1000 m² 

Tolmácsfülkék 36 férőhely 

Sajtóbár 
legalább a plenáris ülésterem bárjának része 

célkitűzés: 100 férőhelyes sajtóbár 

„Prokokoll” egység maximum* 3000 m² 

Protokollbejárat 490 m² 

Fogadószobák és üléstermek 4 + 2 fogadószoba 

„Látogatók” egység maximum* 6500 m² 

Látogatói bejárat 500 m² 

Tájékoztatótermek 
Legalább 5 x 40 személy 

célkitűzés: 1 további, 40 férőhelyet biztosító 
ülésterem 

Látogatói bár 200 személy 

Látogatói karzat A plenáris és szakbizottsági ülésterem részét képezik 

Látogatói élmény 1600 m² 

„Kultúra és rendezvények” egység maximum* 5800 m² 

Többfunkckiós terek 900 + 350 személy 

Kiállítási területek 
legalább 700 m² 

célkitűzés: 1700 m² 

„Vendéglátói” egység maximum* 5700 m² 

Á la carte étterem 100 férőhely 

Önkiszolgáló éttermek 250 + 300 + 350 férőhely 

VIP étterem és ebédlő 80 + 15 férőhely 

Központi konyha 2000 adag étel 

Kiszolgáló egységek maximum* 4800 m² 

Hasznos alapterület összesen maximum* 48 000 m² 

 


