
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Mérleg 4
Budapest, V., Mérleg u. 4.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2003

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 3 720 m²

Kategória 
Property grade B

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

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Az ingatlan Budapest V. kerületében (Lipótvárosban), a Mérleg utcában található. Közvetlen szomszédságában található a Gresham 
palota, a Four Seasons szálloda, a Sofitel Accor Hotel, a Spenót ház, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pénzügyminisztérium és a 
Belügyminisztérium épülete. Az irodaház az V. kerület legfrekventáltabb, presztízs értékű területén található. Az 1948-ban épült 
3.720 m2 alapterületű, pince + földszint + 5 emeletes tagolású ingatlan 810 m2 területű telken fekszik. Az utcában zártsorú, az 
utcafrontra épülő iroda- és lakóépületek találhatók. A telek téglalap alakú, tájolása közel É-D irányú, megegyezően a telek 
hossztengelyével. Az ingatlan elhelyezkedéséből adódóan, közintézményi ellátottsága kiváló. A legfontosabb közintézmények 
(Rendőrség, Tűzoltóság, Posta, orvosi rendelő, bankok, üzletek stb.) és egyéb szolgáltatások 500 méteren belül elérhetőek.

The building is located in the V. district (Lipótváros), in the Mérleg utca, and it was built in 1948. In the building's immediate vicinity 
are the Gresham Palota, the Four Seasons Hotel, The Sofitel Accor Hotel, the Spenót Ház, Hungarioan National Academy, the 
Ministry of Finance, and the Ministry of Interior. The building's surrounding area is a really prestigious one. The office's total floor 
area is 3720 sq m, the building plot is 810 sq m. In the street are residential buildings and other office buildings, some of them are 
still under construction. The orientation is almost completely north-south. Many institutions (police station, fire department, post 
office, medical services, banks, shops etc.) are within 500 meters by walking.


