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Általános leírások
HomeWork a Codic Hungary legújabb ”’boutique” fejlesztése, melynek
keretein belül 3.600 m2 prémium iroda és 15 felső kategóriás lakás
valósul meg. A projekt a Margit körút és a Rómer Flóris utca sarkán
helyezkedik el, kitűnő láthatóságának és a környék infrastruktúrájának
köszönhetően kiemelkedő környezetben. A főváros első iskolájának
rehabilitációjával és bővítésével a Codic célja a különleges építészeti
értékek megőrzése és a mai igényeket kielégítő terek létrehozása.

Lokáció bemutatása

HomeWork 1024 Budapest, Margit körút 19-21.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

21.5  -  22 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -
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Kiadó iroda :

3.600 m
Minimum kiadó iroda: 600 m
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1024 Budapest, Margit körút 19-21.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

21.5  -  22 €/m  + Áfa
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Kiadó iroda:

3.600 m
Minimum kiadó iroda: 600 m
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Tulajdonos

Csiernik Ibolya
Codic Hungary Kft.
+36 30 844 9893
+36 1 266 6000

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák
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HomeWork központi statégiai elhelyezkedése biztosítja a pesti oldal
közvetlen elérését a Margit hídon keresztül, valamint mindössze egy
villamos megállóra található a város egyik legjelentősebb
tömegközlekedési csomópontja, a Széll Kálmán tér. A 4-es, 6-os és 17-
es villamosok az épület előt haladnak el, számos buszjárat és az éjjel-
nappal közlekedő 6-os villamos biztosítja az épület könnyű
megközelítését. A 2-es metro a Széll Kálmán téren, még a 3-as metro a
Nyugati Pályaudvarnál érhető el. Köszönhetően a jól kiépített
tömegközlekedésnek, a Nyugati és Déli Pályaudvar mindössze 10 perc
villamosútra, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pedig 40
perc autóútra található.

Nagyszerű városias környezetének köszönhetően az irodaház dolgozói
számos szolgáltatást vehetnek igénybe, mint például fitneszközpontok,
magánorvosi rendelők, posta, bankfiókok, bank automata stb. Megannyi
étterem, élelmiszerbolt és a közeli piac kínál változatos étkezési és
vásárlási lehetőséget mindössze pár perc séta távolságra. Budapest
népszerű bevásárlóközpontja, a Mammut - üzletek százaival valamint
étkezési és vásárlási lehetőségekkel - szintén sétatávolságon belül
található.

Lokáció: Margit híd budai hídfő, Mammut
környéke

Épület státusza: Építés alatt

Irodaterület összesen : 3600 m

Kiadó iroda : 3.600 m

Bérelhető irodák : 656 m , 1109 m , 1140 m , 715 m ,
125 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 600 m

Közös területi szorzó: 11.53 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 21.5  -  22 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 60 hó

Kaució/óvadék: 6 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Felszíni parkoló 5 db -

Mélygarázs 33 db 130 € + Áfa

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Bicikli tároló Üzletek Kávézó ATM
Mozi Kereskedelmi övezet Öltöző zuhanyzóval Parkolás a közelben
Gyógyszertár Posta Étterem Bevásárló utca
Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek Élelmiszerbolt
Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Közösségi tér Sprinkler rendszer Tűzbiztonsági rendszer Épületfelügyeleti rendszer
Válaszfalak Modern telekommunikációs

rendszer
Tűz és füst érzékelő Zártláncú TV rendszer (CCTV)
Stílusos közös területek Raktár terület

Épületgépészet Padlószőnyeg Álpadló Beléptető rendszer
Optikai kábelezés

Egyéni fogyasztásmérők Mérő órák

Nyitható ablakok

24 órás biztonsági szolgálat Recepció Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás
Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás Lift karbantartás
Akadálymentesített



Lift

Kettős betáp Vészhelyzeti energiaellátás

Nagysebességű felvonó
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