
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Liget Auditorium
Budapest, VI., Dózsa György út 84/a.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Tervezés alatt
Planned

Építés éve 
Year of construction 2021

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 5 000 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space
100%-ban bérbeadott épület
Building completely leased
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
A Liget Center Irodaház az Andrássy úthoz igen közel, a Hősök tere tőszomszédságában található. Az épület közvetlen közelében 
étterem, élelmiszerbolt, patika, kávézó és postahivatal is található. Az irodaház két műemlékvédelem alatt álló épületből áll; a fő 
épületből, ami a MÉMOSZ székházaként üzemel, valamint az Audtorium épületéből. A tulajdonos WING Zrt. az Auditorium-ot 2022-
re teljesen felújítja és több emelettel kibővítve A-kategóriájs irodaházzá alakítja, valamint egy parkolószint kialakítása is a tervekben 
szerepel.

The Liget Center business centre is located close to the Andrássy út and Hősök tere in the exact neighbourhood of Városliget. In the 
close vicinity of the building restaurants, groceries, pharmacy, café and post office can be found. 
The business centre consists of two monument protected buildings: the main buiding which is the HQ of MÉMOSZ and the 
Audtorium or Congress Centre. 
The owner plans to fully refurbish the Auditorium building to an A class office building by expanding its current shape with 
additional levels on top of the building and creating one parking level below.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M1
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Hősök tere
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Trolibusz | Trolley Bus


