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KÖSZÖNTŐ
A Millenáris bő húsz esztendővel ezelőtt igazi 
ékszerdobozként nyitotta meg kapuit. Az egykori ipari 
fellegvár, a Ganz-gyár monumentális építményeinek 
összefonódása a modern nagyvárosi környezettel 
különleges miliőt teremtett, amely gyorsan sokak 
kedvencévé vált. Az elmúlt években a terület 
tovább bővült és fejlődött, így a ma már 7 hektáros 
létesítmény többszörösen díjazott épületekkel és 

parkfelületekkel várja ismét rendezvények széles sorát. 
Legyen szó csapatépítőről, divatbemutatóról, szakmai 
konferenciáról, kulturális rendezvényről, tudományos 
kiállításról, szabadtéri koncertről vagy bármely más 
eseményről. A Millenáris színvonalas, egyben ember- 
és természetközeli helyszíne a találkozásoknak és 
a közös élményeknek. Szeretettel várjuk régi és új 
partnereinket!

Dankó Virág 
ügyvezető igazgató 



A minden elemében megújult Millenáris olyan 
közösségi és rendezvényhelyszín, amely az 
innováció és az egész életen át tartó tanulás 
támogatójaként változatos programoknak, 
tudományos kiállításoknak, fesztiváloknak, kon-
certeknek ad helyet. Az elmúlt években minden 
épület felújításon esett át, a Nagycsarnok, az 
Üvegcsarnok és a Kerengő modern dizájnnal 
várja látogatóit, a Fogadó pedig teljes rekonst-
rukció és átalakítás után 2022 tavaszán nyitotta 
meg újra kapuit partnereink előtt. A korszerű 
kulturális és szabadidőpark az impozáns 
épületeken túl két mélygarázzsal, tematikus ját-
szóterekkel és számos vendéglátó egységgel 
teljes körű szolgáltatást nyújt céges rendezvé-
nyek számára. Kitűnő bel-budai lokációjának és 
hatalmas befogadóképességének köszönhe-
tően páratlan színtér a rendezvénypiacon.

A HELY 
SZELLEME



RENDEZVÉNYTEREINK

Nagycsarnok
B épület

Kerengő
C épület

Üvegcsarnok
D épület

Nemzeti Táncszínház
E épület 

Széllkapu Park

Millenáris Park Fogadó
G épület

FÉNY UTCA



NAGYCSARNOK – B ÉPÜLET



NAGYCSARNOK – B ÉPÜLET 

NAGYCSARNOK

A Millenáris legnagyobb alapterületű, különleges atmoszférájú, indusztriális hangulatú műemlé-
ki épülete, amely máig őrzi az egykori Ganz-szerelőcsarnok építészeti stílusjegyeit. Az ikonikus 
épület formabontó alaprajzával, 15 méteres belmagasságával, valamint a galériák között átívelő 
hídrendszerével már önmagában lélegzetelállító miliőt teremt.
A Nagycsarnok egyedülálló helyszíne nagy volumenű kiállításoknak, nagy létszámú céges rendez-
vényeknek, gálavacsoráknak, konferenciáknak. 
A 3640 m2-es földszinti alapterület 1880 m2-es galériával bővíthető, és három nagy méretű külön-
teremmel rendelkezik. A Nagycsarnok közelmúltban történt átépítésekor az operatív folyamatokat  
kiszolgáló háttérhelyiségek (hinterland, öltözők, stábszobák) kerültek kialakításra.

1500 fő
C épülettel bővíthető 

1700 főre

6000 m2

bruttó alapterület

15+ m
belmagasság

3 db 
szekcióterem

háttérhelyiségek: hinterland, stábszobák,

öltözők, raktár, mosdók

bepakolás: teherkapu 

 terület széksor körasztalos állófogadás természetes fény

nettó rendezvényterület 5200 m2 1500 fő 1500 fő 1500 fő

földszinti rendezvényterület 3640 m2 1500 fő 1200 fő 1500 fő

szögletes galéria terület 820 m2

íves galéria terület 1060 m2



KERENGŐ – C ÉPÜLET



KERENGŐ – C ÉPÜLET 

háttérhelyiségek: hinterland, 

öltözők, mosdók 

bepakolás: teherkapu

A Nagycsarnokot és az Üvegcsarnokot összekötő, Guggenheim-inspirációjú orientációs tér, amely 
kis mérete ellenére sok lehetőséget rejt magában. 

Földszinti egysége leginkább fogadótérként szolgál (információs pulttal, pénztárral, ruhatárral); 
emeleti terei szeparált fogadásokra, sajtótájékoztatókra, kisebb rendezvényekre is kiválóan alkal-
masak. A különleges atmoszférájú helyszín egyediségét a saját bejárattal rendelkező külön terasz 
is fokozza.

A Nagycsarnok és Üvegcsarnok befogadóképessége a Kerengő tereivel kiegészülve jelentősen 
növelhető. Az így nyert hármas egység a Táncszínházzal is összekapcsolható, ezáltal egyedülálló, 
komplex, több ezer fős rendezvényterületet kínál a város szívében.

300 fő
befogadóképesség

505 m2

földszint

370 m2

emelet

KERENGŐ

 befogadóképesség

B épület 1500 fő

D épület 800 fő

C épület 300 fő

Táncszínház 1100 fő

 befogadóképesség

B + C épület 1700 fő

D + C épület 1000 fő

B + D + C épület 2500 fő

B + D + C épület + Táncszínház 3600 fő



ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET 



 terület befogadóképesség széksoros körasztalos állófogadás természetes 
fény

beépített 
technika

nettó rendezvényterület 1680 m2 800 fő

földszinti rendezvényterület 1100 m2 800 fő 500 fő 450 fő 800 fő

galéria rendezvényterület 320 m2 150 fő 100 fő

moziterem 150 m2 120 fő 120 fő

szemináriumi terem 110 m2 60 fő 60 fő 60 fő

ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET 

Páratlan rendezvényhelyszín, ahol a park zöldje és a benti közösségi tér együtt lélegzik, szinte összeér.  
A parkra és tópartra néző hatalmas üveghomlokzat az egykori gyárcsarnok loft hangulatát bensőségessé, 
természetközelivé varázsolja. A konferenciákat, fogadásokat, kiállításokat és koncerteket is befogadó, 
sokoldalú rendezvényhelyszín 1100 m2-es alapterületének, 15 méteres belmagasságának és üvegfelüle-
teinek köszönhetően lenyűgöző látvány, és természetes fény világítja be.
Az Üvegcsarnokban két szekcióterem található, amelyek alkalmasak kisebb workshopok, kerekasztal- 
beszélgetések és sajtótájékoztatók befogadására. A moziterem vidám, színes széksorral, beépített hang-
technikával, projektorral és vászonnal felszerelt.

háttérhelyiségek: hinterland,  
mosdók, raktár, stábszobák, öltözők
bepakolás: teherkapu 

800 fő
C épülettel bővíthető

1000 főre

1800 m2

bruttó alapterület

9,4–15 m
belmagasság

2 db 
szekcióterem

ÜVEGCSARNOK



NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ 
– E ÉPÜLET 



NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET 

Minden ízében eleganciát és dinamizmust sugároz a Nemzeti Táncszínház 2019-ben átadott, teljes-
körűen felújított épülete. A park fölé magasodó, ívesen hullámzó, az esti megvilágításban titokzato-
san ragyogó, impozáns faburkolatú előtető, a széles terasz és az acélkeretekbe foglalt üvegfelület 
nyitottságot sugároz, és mintegy a park folytatásaként várja a közönséget.
A tágas és világos előcsarnok letisztult belsőépítészeti remekmű, amelynek tekintélyt parancsoló 
lépcsősora akár lelátóként is működhet. A bámulatos építészeti megoldások, a többszintes galéria 
együttese sokféleképpen használható; ünnepélyességet, meghittséget és játékosságot egyszerre 
sugárzó teret alkot.
A több ezer négyzetméteres komplexum belső rendezvényterei megőrizték az egykori ipari létesít-
mény karakterét, ötvözve azt a legmodernebb színháztechnikával. A beépített nézőtér igény szerint 
tovább bővíthető, de a terem akár nézőtér nélkül, egyéb bútorzattal is berendezhető. 
A nagyterem mellett 120 fős kisterem, két próbaterem, kamaraterem és a hozzá kapcsolódó kiszol-
gáló helyiségek, öltözők állnak partnereink rendelkezésére. 

háttérhelyiségek: hinterland, öltözők, 
mosdók, stábszobák, raktár
bepakolás: teherkapu 

1100 fő
befogadóképesség

2500 m2

bruttó alapterület

2 db 
szekcióterem

 terület befogadóképesség széksoros körasztalos természetes 
fény

nettó rendezvényterület 2300 m2 1100 fő

nagyterem rendezvényterület 870 m2 530 fő 530 fő 350 fő

mobil lelátó + karzat 304+74 fő

előcsarnok 630 m2 350 fő 100 fő

kisterem 330 m2 120 fő 120 fő

kamaraterem 100 m2 50 fő 50 fő

NEMZETI 
TÁNCSZÍNHÁZ



FOGADÓ – G ÉPÜLET



 terület befogadóképesség széksoros körasztalos állófogadás természetes 
fény

nettó rendezvényterület 1600 m2 660 fő

földszinti rendezvényterület 510 m2

300 fő

300 fő 230 fő 300 fő

földszinti rendezvényterület 
előtér 160 m2

földszinti fogyasztótér 80 m2

galéria konferenciaterem 280 m2

240 fő
240 fő 100 fő 240 fő

galéria konferenciaterem 
előtér 250 m2

földszinti oldalcsarnok 330 m2 250 fő 200 fő 120 fő 200 fő

FOGADÓ – G ÉPÜLET 
660 fő

befogadóképesség

 1800 m2 

bruttó alapterület

15+ m
belmagasság

3 db
szekcióterem

háttérhelyiségek: hinterland,  
stábszoba, öltözők, raktár
bepakolás: teherkapu 

A Millenáris szívében elhelyezkedő Fogadó - G épület teljes körű felújítás után ismét a családi 
és gyerekprogramok, kulturális és üzleti rendezvények, koncertek közkedvelt helyszínéül szolgál.  
A modern külsővel rendelkező műemléki épület korábbi alapterülete rendezvénycsarnokkal és 
konferenciateremmel bővült. A földszinten beépíthető színpad és rendezvényterület, információs 
pult, ruhatár, illetve büfétér került kialakításra. A korszerű és innovatív, multifunkcionális terek sok-
féleképpen szeparálhatóak. A galérián külön bejárattal is megközelíthető, mobilfallal kettéválaszt-
ható rendezvényterem működik.

FOGADÓ



MILLENÁRIS PARK 



MILLENÁRIS PARK 

A 2002-ben Europa Nostra díjjal kitüntetett, az elmúlt években revitalizáción átesett és megszépült 
park a rozsdaövezeti rehabilitáció egyik legsikeresebb hazai példája. Belvárosi, csomóponti elhe-
lyezkedése és jó megközelíthetősége tóparttal és ligetekkel tűzdelt, parkosított kertvárosi megjele-
néssel párosul. A kikapcsolódást szolgáló park több ezer fős rendezvények befogadására is alkalmas, 
így tökéletes helyszíne a többnapos, tematikus fesztiváloknak,  szabadidős és sporteseményeknek, 
családi napoknak, céges rendezvényeknek, vásároknak, koncerteknek.

5000 fő
befogadóképesség

10 000 főig bővíthető

45 000 m2

terület

Igény esetén parkzárást 
tudunk biztosítani. 

FÉNY UTCA



SZÉLLKAPU PARK



SZÉLLKAPU PARK 

Háromdimenziós függőkert, látványos napelemek, cseresznyefaligetek, stéggel és napozóágyakkal 
körülvett halastó, programozható vízjáték, a Margit körút felől pedig digitális vízfüggöny teszi 
különlegessé a parkot. A 26 ezer négyzetméternyi új fővárosi zöldfelület határtalan lehetőséget 
tartogat az események számára. A Széllkapu modern, zöld városi térként kiváló helyszíne lehet 
filmforgatásoknak, divatbemutatóknak, jövőbe mutató és innovatív projekteknek, kulturális és céges 
rendezvényeknek, szabadidős programoknak.

2500 fő
befogadóképesség

26 000 m2

zöldfelület

Igény esetén parkzárást 
tudunk biztosítani. 

FÉNY UTCA



MILLENÁRIS MÉLYGARÁZS

Parkolóhelyek száma: 270
Előzetes egyeztetés alapján rendezvények számára igénybe vehető.
Belmagassága 2,1 m.

SZÉLLKAPU MÉLYGARÁZS

2020-ban átadott, elektromos töltőberendezésekkel és autómosóval 
rendelkező modern parkoló. Nappali, éjszakai és kombinált bérlet váltható. 
Parkolóhelyek száma: 500 
Előzetes egyeztetés alapján rendezvények számára igénybe vehető. 
Belmagassága: 2,7 – 2,5 m.

Mindkét mélygarázs a Kis Rókus utca felőli lehajtókon keresztül közelíthető meg.
Nyitvatartás: 0-24 óráig.

0-24

MÉLYGARÁZSOK



SZOLGÁLTATÁSAINK 

RENDEZVÉNYKOORDINÁCIÓ

CATERING

RENDEZVÉNYTECHNIKA

IT-SZOLGÁLTATÁS

RENDEZVÉNYESZKÖZ 

DEKORÁCIÓ

HOSZTESZ

BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

ÜZEMELTETŐI ÜGYELET

RUHATÁR

TAKARÍTÁS

PARKOLÁS



ertekesites@millenaris.hu

millenaris.hu

Millenáris

@millenaris_official

Millenáris

Millenáris Budapest

MILLENÁRIS
RENDEZVÉNY HELYSZÍNEINK

VÁRJUK SZERETETTEL  
RENDEZVÉNYHELYSZÍNEINKEN!

https://www.instagram.com/millenaris_official/?hl=en
https://millenaris.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCdU42WnDtIjavljlKntdaiA
https://millenaris.hu/
https://www.facebook.com/Millenaris
https://www.instagram.com/millenaris_official/?hl=en
https://hu.linkedin.com/company/millenaris
https://www.youtube.com/channel/UCdU42WnDtIjavljlKntdaiA
https://www.facebook.com/Millenaris
https://hu.linkedin.com/company/millenaris

