
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Andrássy 102/ Bajza 40/48
Budapest, VI., Andrássy út 102.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 9

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 2 880 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

COPYRIGHT © JLL IP, INC. 2023. All Rights Reserved



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Az Andrassy 102 még az Andrássy úton található számos gyönyörű történelmi épület között is kiemelkedik. Külsejét a híres magyar 
festő, Lotz Károly freskói díszítik.
A homlokzaton és az épület belsejében látható építészeti és művészeti alkotások exkluzívak, és máshol nem láthatók.
Az épület felújítása 1998-ban történt. Az épületet zöldterületek veszik körül - a területen saját használatú kert található. Az üvegtetős 
épület terasza tökéletesen illeszkedik a diplomáciai negyed elegáns hangulatába. Az Andrássy 102 jellemzői a presztízs, a kényelem 
és a kiváló elhelyezkedés.

The building stands out even among the large number of beautiful historic buildings on Andrassy Avenue. It is decorated with 
frescoes from the outside which are the work of the famous Hungarian painter Károly Lotz. His work can be seen in art museums 
and galleries in Budapest. 
The works of architecture and art that can be seen on the facade and inside the building are exclusive and cannot be seen anywhere 
else. 
The building was renovated in 1998. The building is surrounded by green spaces – the site includes a beautiful garden. The patio of 
the glass-roofed building perfectly fits into the elegant atmosphere of the diplomatic quarter. Prestige, comfort and excellent 
environmental characteristics are the distinctive features of Andrássy 102.

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


