
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Vörösmarty 2
Budapest, V., Vörösmarty tér 2

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 305 m²

Kategória 
Property grade A+

Szerződési feltételek | Commercial terms

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

Enikő Janák
eniko.janak@jll.com
+36 70 333 5858

Milan Demendi
milan.demendi@eu.jll.com
+36 20 227 9904

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Az irodaház Budapest legforgalmasabb és egyik legszebb sétáló és bevásárló utcájának központjában, a Vörösmarty téren 
helyezkedik el, a Deák tértől pár perc sétára. Az épület eredetileg 1877-ben épült, viszont az idő során sok átalakításon és 
korszerűsítésen esett át. Az 1960-as években előbb a csehszlovák, majd a Holland Királyi Légitársaság (KLM) működtette irodáját az 
épület alsó részén. 2019-ben ismét modernizálták az épületet, amivel egy új tető-csere és tetőtér beépítés történt, valamint a 
bővítés során 6 db lakás került kialakításra a tetőtérben. A korszerűsítéssel együtt új belső világítási rendszer és személyfelvonót lett 
kiépítve.

Az irodatér maga világos terekkel és modern belső technikai kialakításokkal rendelkezik.Ez a központi fekvés tökéletes helyszínt 
biztosítanak azoknak a cégeknek, akik kiemelt kategóriájú irodát keresnek. Az iroda a maga kategóriájában egy igazi gyöngyszem a 
belváros szívében.

The office building is located in the centre of the busiest and one of the most beautiful pedestrian and shopping streets of 
Budapest, on Vörösmarty Square, a few minutes' walk from Deák Square. The building was originally built in 1877 but has 
undergone many renovations and modernisations over the years. In the 1960s, first, the Czechoslovak and then the Royal 
Netherlands Airline (KLM) had their offices in the lower part of the building. The modernisation was accompanied by a new internal 
lighting system and a passenger lift.

The office space itself has bright spaces and modern interior technical design. This central location makes it the perfect location for 
companies looking for high-end office space. The office is a real jewel in its category within the heart of the city centre.


