
 

 

Rendezvényterem általános információk 

 

2. emelet: 

Megközelíthető gyalogosan, illetve a mélygarázsból induló személylifteken. 

A 2. emeleti nagy rendezvénytermünk 1100 m2-es, sötétíthető, légkondicionált. 

Ára 1 napra (24 óra): 1 100 000 Ft + Áfa 

Ültetett állófogadással 45 kerek asztal helyezhető el benne kényelmesen. Kisebb 
színpaddal, tánctérrel, széksorosan 750 fő ültethető le. Tányérszervizes vacsora 
esetén 50 db 10 személyes körasztal helyezhető el kis színpaddal, tánctérrel. 

A teremben függesztési pont nincsen, kérjük ez a terem berendezésénél, látványterv 
készítésnél vegyék figyelembe! 

A rendezvényterem befogadó képessége üres állapotban 1027 fő. 

A 2. emeleti rendezvényterem előtere 600 m2. 

Ára 1 napra (24 óra): 600 000 Ft + Áfa 

Alkalmas konferenciák kávészünetére, kb. 350 fő állófogadására, vendégváró térnek. 

2 db 25m2-es, mosogatóval felszerelt hinterland helység nyílik belőle, melynek a 
rendezvényterem felé is van bejárata. 

Mosdók: A nemenként elkülönített 14-14 állásos mellékhelységek az előtérből 
nyílnak. 1 mozgássérült mosdó is megtalálható. 

A rendezvényterem teherlifttel megközelíthető a -1-es illetve a 0. szintről is. 

 

3. emelet: 

Megközelíthető gyalogosan, illetve a melygarázsból induló személylifteken. 



A 3. emeleti kis rendezvénytér 480 m2. 

Körasztalos elrendezésben 10-12 körasztal fér el kényelmesen. Kis színpaddal 
tánctérrel, széksorosan, max 120-130 szék fér el. 

A rendezvénytér nem sötétíthető. 

Ára 1 napra (24 óra): 480 000 Ft + Áfa 

Catering helyiség biztosított. 

A térben függesztési pont nincsen, kérjük ez a terem berendezésénél, látványterv 
készítésnél vegyék figyelembe! 

Itt található 2 db 25-25 m2-es öltöző. (Bútorozatlan helység, zuhanyzóval.) 

Mosdók: A nemenként elkülönített 6-6 állásos mellékhelységek az előtérből nyílnak. 
1 mozgássérült mosdó is megtalálható. 

A teherlift csak a második emeletig közlekedik, onnan mindent kézben kell felvinni a 
3. emeletre, a személylift teherhordásra nem használható. 

IV. emelet: 

Megközelíthető gyalogosan, illetve a melygarázsból induló személylifteken, a 3. 
emeletig, onnan csak gyalogosan. 

A tetőterasz mérete: 215 m2 (maximálisan egyszerre 130 fő tartózkodhat a 
teraszon). 

Ára 1 napra (24 óra): 602 000 Ft + Áfa 

 

A bérleti díjon kívül felmerülő költségek: 

Takarítás ügyelet:  

2000.-Ft+ Áfa/fő/óra 

Kötelező megrendelni a rendezvény utáni takarítást: 2x4 óra= 8 óra= 16 000 Ft + Áfa 

Őrzés: 

1600.-Ft+Áfa/fő/óra 

A terem és a pakoláshoz használt kapukhoz kötelező a ház őreit megrendelni a 
bepakolás kezdetétől és kipakolás végéig, és a rendezvény ideje alatt. 

  



Rezsiköltség: 

Az elektromos áram költséget a fogyasztás alapján mérjük és számlázzuk. 

Parkolás: 

A Bálna 250 férőhelyes mélygarázsában lehetséges. 

Hétköznap: az első óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 300.-Ft/óra. 

Hétvégén: az első két óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 300.-Ft/óra. 

Rendezvényekre lehetőség van előzetesen, rendezvényes napijegy vásárlásra is, 
1500.-Ft/24 óra áron. A rendezvényes napijegyhez az igényeket rendezvény előtt 48 
órával kell leadni. Rendezvényekre a parkoló kapacitását előre egyeztetni kell! A 
rendezvényekre maximum 80 fix parkolóhelyet tudunk biztosítani. 

 

Általános információ: 

Cateringet, bútorzatot és technikát hozni kell, kizárólagosság nincsen. 

A rendezvényhelyszíneket egy teherlift szolgálja ki. Kérjük, hogy ezt vegyék 
figyelembe a be- és kipakolások tervezésénél. 

Dohányzás az épületen kívül lehetséges, a földszinten. Az épületben a 
rendezvénytéren kívül poharakkal és tányérokkal közlekedni szigorúan tilos! 

Alaprajzok és képek a honlapunkon találhatók. 

Helyszínbejárás csak időpont egyeztetés után lehetséges.  

Tájékoztatónk megküldése nem von maga után automatikus foglalást, kérjük ezt 
külön, a http://www.balnabudapest.hu/foglalas oldalon intézze! 

 

A 2016. július 1-től életbe lépett új szabályzás értelmében: 

- A szerződésnek az ügyfél részéről a rendezvény előtt 1 héttel meg kell 
érkeznie a Bálnába! 

- A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a technikai/lebonyolítási 
forgatókönyv illetve az alaprajz! 

- A Bérleti díjnak a birtokbaadás előtt, igazolhatóan meg kell érkezni a 
szerződésben megadott számlaszámra!  

http://www.balnabudapest.hu/foglalas


- A bérleti díjon felül kiszámlázásra  kerül a bérleti díj összegének 15%-a de 
minimum 100 000 Ft Kaució, amit szintén a birtokbaadás előtt be kell fizetni.  

-A bérleti díjon kívül felmerülő költségek, (őr, takarítás, elektromos fogyasztás 
esetleg károkozás javítási költségeinek) levonása után, a maradványt 
visszautaljuk. 


