
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Bartók Ház
Budapest, XI., Bartók Béla út 43-47.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2003

Közös területi szorzó 
Common space 3,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 406

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 43 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 17 515 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Irodaterület* 
Office 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

494 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

494 m²
Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office 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

4 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

7 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Bartók Ház 2003-ban épült a XI. kerületi Bartók Béla út 43-47. szám alatt található telken.
Az "A" kategóriás irodaház központi helyen fekszik, így mind autóval, mind tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető, számos 
vendéglátóipari és egyéb kiszolgáló egységgel a közelben.

Szolgáltatások
• vendégparkoló
• étterem és kávézó
• 5 korszerű gyorslift
• 24-órás biztonsági szolgálat
• recepciós szolgálat az épület bejáratánál
• a közös területek videó kamerás megfigyelése
• mágneskártyás beléptető rendszer a bérleményekbe és a garázsba
Műszaki leírás
• az egyes irodaegységek közötti hangszigetelt gipszkarton válaszfalak
• hangszigetelt faajtók generálkulcsos zárási rendszerrel
• az irodákban nyitható ablakok
• az egyes irodai egységekben női - férfi vizesblokkok, minikonyhás felszereltségű teakonyha
• az irodák szabad belmagassága 2,83 m, a folyosók belmagassága pedig 2,40 m
• az összes irodai szinten kettős padló, 5 cm szabad belmagasságú térrel, melyben az elektromos és a számítástechnikai vezetékek 
futhatnak
• 4-csöves Fan-Coil-rendszer segítségével télen legalább 20 C és nyáron 24 C a hőmérséklet
• a kábelezés céljára parapet-csatorna az ablakok alatt
• az összes nagyobb kommunikációs szolgáltató cég csatlakozási lehetőséggel
• az épület összesített elektromos fogyasztását központilag mérik, azonban mindegyik bérlemény saját árammérővel rendelkezik, 
amely alapján az elszámolás történik



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Bartók Ház was completed in 2003 on the land located at Budapest District XI, 43-47 Bartók Béla út. This “A” category office building 
has a central location and is easy to reach both by car or by public transport; several restaurants and other services are available in 
its surroundings.

Services
• Customer parking in the overall–1 floor 
• Restaurant and coffee shop 
• 5 State-of-the-art speed elevators 
• 24-hour security service 
• Controlled access to every leased unit through a magnetic card system 
Technical description
• Sound-insulated plaster separation walls between office units 
• Sound-insulated wooden doors with general keys 
• Windows opening from the offices and manually adjusted blinds to protect from sunlight 
• Separate rest rooms for ladies and gents, and kitchenette with equipment 
• Height clearance is 2.83 m in the offices and 2.40 m in the corridors 
• Double floor in every office facilities with 5 cm clearance for placing electric and IT wiring 
• 4-pipe Fan-Coil system providing at least 20o C in winter and 24o ± 2o C in summer 
• Parapet channel under windows for cabling 
• All the major communication service providers offer connection in the communication center located in floor -1 
• Power consumption is metered for the building as a whole although each leased facility has its own power consumption meter to 
allow breakdown of charges

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Móricz Zsigmond kört


