
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Studium Irodaház
Budapest, IX., Czuczor u. 2-10.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2007

Közös területi szorzó 
Common space 3,64 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 408

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 10 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 12 323 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Kiskereskedelmi terület* 
Retail space*

bejelentkezés 
után *

after login *

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space

406 m²
Összes bérelhető kiskereskedelmi terület
Available retail space
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

0 * várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

(*) Kiskereskedelmi terület | Retail space

Leírás | Description
Az impozáns, városképbe illeszkedő épület alapterülete mintegy 50 ezer m², melynek közel felén található a Studium Irodaház- 
irodai és szolgáltatói területeivel - és egy két-szintes mélygarázs. Másik felét az egyetem tanszéki oktatói, kutatói és adminisztratív 
területei, illetve az egyetemi könyvtár foglalja el.
Az irodaház működésében elkülönül az egyetemi résztől, mégis ideális olyan cégek számára, akiknek kifejezett előnyt jelent az 
egyetem közelsége. Ugyanakkor ez a magas presztízsű, központi elhelyezkedésű, „A” kategóriás komplexum minden más vállalat 
számára is vonzó irodahelyszín.
A külső és belsőépítészeti koncepciót a letisztult, modern, funkcionális formák, a megnyugtató, natúr színvilág és az időtálló 
anyagok használata jellemzi. Az átgondolt rendszert a Közraktár utcától oszlopsorral elválasztott belső udvar kialakítása teszi 
izgalmassá. A teret tovább osztják a belső- udvar fölé magasodó, hatalmas kagylóforma előadóterem tartópillérei és az 
oszlopsorok. További változatosságot ad a kő- és zöldfelületek váltakozása.

Min. bérelhető terület: 308 m2

As a high prestige, centrally located A category office building, Studium provides an attractive location for all businesses. In 
addition, although the office building is separately operated from the directly adjacent university areas, it provides an ideal 
environment for companies which can profit from the immediate proximity of the university and the reach of university staff, 
students and the extensive publicly accessible library.

The external and interior design of the building adopts modern and simplistic functional forms using natural, relaxing colours, 
refined patterns and longlasting materials. The collonade separating the atrium form the Közraktár street allows for some 
excitement in this concept. The space is further divided by the pillars holding the large shell-shaped lecture hall above. The variation 
of stone surfaces and landscaped areas add further diversity to the interior of the building.

Min. leasable area: 308 m2

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Fővám tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram, Vonat | Train


