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ÓBUDA BUSINESS CENTER 
II. EMELET 

KIADÓ EXKLUZÍV IRODATÉR

Ön  az alábbiakban az irodakomplexum  2 emeleti cca 310m2-es, még kiadó emeletének 
képeit  tekintheti  meg.  A  termek  klimatizáltak  és  részben  parapet  szekrényekkel 
bútorozottak. Részben egyteresek, részben leválasztottak.
Az emelet teakonyhával,  mellékhelyiségekkel,  és lifttel  rendelkezik.  A számítógépes és 
telefon kábelhálózat kiépített. Részletek a csatolt épületleírásban olvashatók.

Tartós kiadás díjai:
Bérleti díj: 12,3 EUR/m2/hó 1 éves esetén 10% kedvezmény (11,1 EUR/m2/hó)
Üzemeltetési költség: (heti 5-szöri takarítás, évi 4-szeri nagytakarítás, gépészeti 
üzemeltetés, kert, környezet és parkoló karbantartása, takarítása) 2,6 EUR/m2/hó 
1 éves esetén 25% kedvezmény (1,9 EUR/m2/hó)
Zárt, nem fedett parkoló: 30,7 EUR/hely/hó
Rezsi: mérőállás szerint, illetve négyzetméter arányosan





ÓBUDA BUSINESS CENTER 
III. EMELET 

KONFERENCIA ÉS OKTATÓKÖZPONT

Ön   az  alábbiakban  az  irodakomplexum   3  emeleti  cca  150m2-es,  még  kiadó 
helyiségeinek képeit tekintheti meg. Két alternatívát kínálunk kiadására: bútorozatlanul, 
vagy oktató/ konferenciateremnek berendezve. A termek klimatizáltak.

1. alternatíva, bútorozatlan tartós kiadás díjai:
Bérleti díj: 12,3 EUR/m2/hó 1 éves esetén 10% kedvezmény (11,1 EUR/m2/hó)
Üzemeltetési költség: (heti 5-szöri takarítás, évi 4-szeri nagytakarítás, gépészeti 
üzemeltetés, kert, környezet és parkoló karbantartása, takarítása) 2,6 EUR/m2/hó 1 
éves esetén 25% kedvezmény (1,9 EUR/m2/hó)
Zárt, nem fedett parkoló: 30,7 EUR/hely/hó
Rezsi: mérőállás szerint, illetve négyzetméter arányosan

2. alternatíva: oktató, illetve konferenciateremnek berendezve. 2 terem áll 
rendelkezésre, vagy  15 fő asztalokkal, székekkel, vagy 30 fő csak székekkel.
Díja: 20.000,-Ft+ÁFA/alkalom/terem. Maximum 10 óra használat.
Az oktató helyiségek közös recepciós előtérrel, ruhatárral, szervízkonyhával, 
mellékhelyiségekkel rendelkeznek.
Rendezvényekhez, oktatáshoz zárt parkolót biztosítunk díjmentesen!





ÓBUDA BUSINESS CENTER

FÖLDSZINT ÉS I. EMELET 
KIADÓ EXKLUZÍV EGYTERES IRODATÉR,

ILLETVE TELJES ÉPÜLET

Ön  az  alábbiakban az  irodakomplexum  földszinti  (cca  360m2-es)  és  1 emeleti  (cca 
360m2-es), képeit tekintheti meg. A termek klimatizáltak, márványburkolatos padlózattal 
és padlófűtéssel rendelkeznek. Mindkét szint a mennyezeten csúsztatható bemutatótermi 
világításrendszerrel  van  felszerelve.  A  földszinthez  közvetlenül  csatlakozó  cca.  120 
férőhelyes  zárt  parkoló  áll  rendelkezésre,  így  mindkét  szint  kiválóan  alkalmas 
kereskedelmi, bemutató és konferencia célokra.

A szintek teakonyhával, mellékhelyiségekkel, és lifttel rendelkeznek. A számítógépes és 
telefon kábelhálózat kiépített. Részletek a csatolt épületleírásban olvashatók.

Bérleti díj: 12,3 EUR/m2/hó 
Üzemeltetési költség: (heti 5-szöri takarítás, évi 4-szeri nagytakarítás, gépészeti 
üzemeltetés, kert, környezet és parkoló karbantartása, takarítása) 2,6 EUR/m2/hó 
Zárt, nem fedett parkoló: 30,7 EUR/hely/hó
Rezsi: mérőállás szerint, illetve négyzetméter arányosan

A földszint és az I. emelet jelenleg kiadott, várható kiadási lehetősége 2009. közepe.
Amennyiben  a  teljes  épület,  1.200  m2  hasznos  terület  igény  jelentkezik,  a  kiadás  3 
hónapos türelmi idővel lehetséges.
Az épület eredeti funkciója egy közepes méretű cég elhelyezése, mely bemutatandó 
termékekkel  rendelkezik  amelyeket  a  földszinti  és  I  emeleti  exkluzív  egyteres 
terekben  lehetséges  kiállítani  megfelelő  világítással.  A  II.  emelet  a  vezetői  és 
irodablokkot  alkotja.  A  III.  emelet  tárgyaló/oktatótermek,  illetve  stúdió.  Az  épület 
eredetileg saját részünkre, a Johns Kft. (www.johns.hu) részére iroda és lakásbútor 
forgalmazására  épült.  További  javasolt  felhasználói  területek:  További  javasolt 
felhasználói  területek:  bank  és  biztositó  fiók  (ügyfélszolgálat),  tervezőirodák, 
gépkocsi, textil, ruha, cipő, műszaki cikkek kis és nagykereskedelme, stb.. Egyteres 
irodákat igénylő számítástechnikai cégek részére is kiváló. Korábbi bérlőnk, a CAP 
Gemini  Hungary Kft.,  a  teljes  épületet  bérelte  éveken keresztül  kb.  60-100 fővel. 
Mivel az épülettel szemben jelenleg óriási beruházással a MTV gyártási stúdiója és 
irodái megépültek, az épület alkalmas lesz produceri irodai felhasználásra is.

http://www.johns.hu/






ÓBUDA BUSINESS CENTER
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Budapest egyik legintenzívebben fejlődő területén, a óbudai Bojtár utcában 
került kialakításra az új épület, amely igényes külső és belső kialakításában 
egyaránt méltó kiszolgálója lehet lakójának.

A ház saroképület, amely a Bojtár utca és a HILTI irodaháza felé egy 
kis  mellékutca  felé  közvetlenül  nyílik.  A  hátsófront  egy  120  db  gépjármű 
részére kialakított parkolóra néz. 

A külső megjelenés

A ház körül, ahhoz tartózóan parkolók kerültek kialakításra, amely 15 személyautó – ebből 
négy kerítéssel zárt területen – állandó parkolóhelyét biztosítja. A ház körül kisebb 
„zöldövezet” is található, amely kellemesebbé teszi az épület hangulatát.

Az épület négy szinten, mintegy 1200 négyzetméteres területtel rendelkezik. Az 
egyes szintek 330+360+310+200 négyzetméteresek.

 A ház a Bojtár utcai elülső és hátsó, valamint a kis utca felőli homlokzata egy-egy 
tartópillér és funkcionálisan lezárandó terület kivételével teljes felületén üvegezett. A kékre 
színezett alumínium keretbe foglalt 3+3 nm-es ragasztott biztonsági üvegezés mellett a 
SOLAR (fényvédős) technológiájú felület a belső terekben a szükséges fényt biztosítja, de 
a hőség ellen hatékony védelmet is nyújt.

Az épület összhangjának érdekében az ajtók és az ablakok egyaránt ezzel a 
technológiával és színnel készültek. A tetőterek ablakai a VELUX termékei, a keretek 
Tikkurilla színkód szerint festettek.

A nem üvegezett felületek POROTHERM téglafalak, külső felületükön a 
szigetelésre halványsárga TERRANOVA nemesvakolat került felhordásra. A vakolt és 
üvegezett felületek között szürke dísztégla oszlopok kerültek kialakításra, amelyek a 
burkolatok és felületek megtörésével esztétikailag is növeli az épület látványos voltát.

A ház külsejét biztonsági és esztétikai okokból külső reflektorok világítják meg. A hátsó 
fronton történő be-, és kijutást időrelés kültéri lámpák segítik elő.



ÓBUDA BUSINESS CENTER
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A belső terek
Az épületbe az utca szintjéről a Bojtár utca felőli ajtón keresztül lehet bejutni. A 

belső tér úgy került kialakításra, hogy a földszint és az első emelet egy légterű, a második 
és a harmadik emelet pedig elválasztó falakkal funkcionálisan több egységre tagolt.

A két alsó szint padlóburkolása márvány és gránit anyagok váltakozó kiosztásával 
készült, amely kiosztás követi az épület tartószerkezetét képező betonpillérek 
elhelyezkedését is.

A két felső a szint már említett burkolóanyagok mellett, padlószőnyeges burkolattal 
is rendelkezik.

A földszinten a mennyezet egyenes, a térbe belógó gerendák alsó szintje íves 
gipszkarton elemekkel van burkolva, alsó oldala glettelt és fehérre festett. A tartópillérek 
festett faburkolattal ellátott változatúak.

Az első emeleten a mennyezet egyenes, a belógó gerendák egyenes, dobozolt 
gipszkarton elemekkel vannak burkolva. Az alsó felületek gletteltek és fehérre festettek. A 
tartópillérek festett vagy faburkolattal ellátott változatúak.

A második emeleten a mennyezet egyenes, fehérre festett gipszkarton elemek és 
raszteres fehér ARMSTRONG álmennyezeti elemek variációjával van burkolva.

A tetőtéri harmadik emeleten a tárgyalóban a mennyezet fehér ARMSTRONG 
álmennyezet, a többi részen egyenes, fehérre festett gipszkarton elemek láthatók. Az 
egyes helyiségek látványát esztétikailag pozitív irányban befolyásolják a látszó fehér 
gerendák is.

A mellékhelyiségek minden emeleten megtalálhatók, férfi és női vonatkozásban 
egyaránt. Itt a burkolatot a padlón átfuttatott márvány képezi, a falakat pedig 
halványszürke (kék díszítősorral) csempe borítja. A mellékhelyiségek fajansztermékei a 
korszerű, újgenerációs irányzatokat követik.

Az épület belső válaszfalai kétrétegű gipszkartonból készültek, a vizesblokkban 
impregnált burkolattal. A belső falakon –a gipszkartonon is – háromrétegű fehér 
diszperzites festék képezi a látszó felületet.

A belső terek szándékosan úgy kerültek kialakításra, hogy szerelt, mobil falrendszer 
alkalmazásával kisebb munkahelyi egységek és kiszolgálóhelyiségek (pl.: II. emelet) 
kialakítása megvalósítható legyen.

A harmadik emeleten a mellékhelyiségek mellett külön teakonyha kialakítása is 
szükségessé vált. A harmadik emeleten a szint teljes tagolásával konkrét funkcionális 
helyiségek kerültek kialakításra. Ennek megfelelően itt egy viszonylag nagyméretű 
tárgyaló és egy nagyterületű munkaterem is épült a teakonyha, az étkező és a 
mellékhelyiségek mellett.



ÓBUDA BUSINESS CENTER
MŰSZAKI LEÍRÁS

Fűtés, hűtés

Az építkezés során külön jelentőséget tulajdonítottunk az épület belső egységeinek, 
emeleteinek szakaszolhatóságának. Mindezek alapján külön-külön kazánról üzemel az 
épület minden egyes szintje. A két alsó emeleten minden szinten egy-egy Vaillant 
gázkazán biztosítja a padlófűtésen keresztül a fűtést.

A két felső emelet egy-egy kazánja a tetőtérben került elhelyezésre, s téli 
időszakban a két szinten elhelyezett 16 darab egyenként termosztáttal szabályozható 
olasz gyártmányú fancool készüléken keresztül biztosítja a kellemes hőmérsékletet.

Ugyanezek a beltéri készülékek teszik lehetővé - két nagyteljesítményű, japán 
kültéri egységgel kiegészülve – a felső szintek nyáron történő hűtését is.

A földszint és első emelet szintén klimatizálásra került, Mizushi típusú 
légkondicionáló berendezésekkel.

Felvonó

Az épület alsó három szintjét olasz gyártmányú, hidraulikus emelőszerkezettel 
ellátott hívóvezérlésű, 600 kg teherbírású, négyszemélyes felvonó köti össze. A felvonó 
biztonsági rendszerrel (pl.: áramszünet esetére) van felszerelve, színeiben harmonizál az 
épületben megjelenő színekkel.

Villamos hálózat

A villamos hálózat kialakításakor is szerepet kapott a többirányú szakaszolhatóság 
elve. A házban üzemelő rendszer egy része az igényekhez igazodóan folyamatos üzemű 
(telefax, üzenetrögzítő, hűtőszekrény). Másik része a munkaidőhöz igazítottan 
emeletenként, sőt azon belül munkaterületenként üzemeltethető.

A két alsó szint világítótesteinek egy része rejtett, amely a belógó gerendákra 
szerelt álmennyezeti elemek mögé van elrejtve. Ettől függetlenül működik a gerendák és 
oszlopok által alkotott „tálcákban” elhelyezett sínes, irányítható halogénlámpás 
világítórendszer.

 A két felső szinten az ARMSTRONG és gipszkarton rendszerű álmennyezetbe 
süllyesztett halogén világítótestek biztosítják a szükséges fényt.
 A mellékhelyiségekben egyszerű, de kellő fényerőt adó körfénycsöves lámpák, a 
lépcsőházakban pedig falikarok biztosítják a világítást.



ÓBUDA BUSINESS CENTER
MŰSZAKI LEÍRÁS

Számítógépes és telefonhálózat

Az épület számítógépes és telefonhálózata úgy lett kialakítva, hogy az alkalmas 
legyen a mai korszerű távbeszélő és kommunikációs rendszerek fogadására és azok 
üzemeltetésére, a jelenlegi és a későbbiekben egy nagyobb igényű rendszer esetén is. 
Jelenleg ez a rendszer bővítésre került egy 228 végpontos 100mbit/sec hálózat 
telepítésével. Ez kb. 80-90 munkahelyet tud ellátni két végponttal (egy telefon és egy 
számítógépes csatlakozás munkahelyenként). Az épületben két kisméretű szerver szoba 
került kialakításra a megfelelő extra légkondicionálással és kódolt biztonsági ajtókkal.

Riasztóberendezések

Az épület kialakítása során beépítésre került egy külön hálózatú tűz-, és füstjelző, 
valamint behatolásjelző rendszer is.



ÓBUDA BUSINESS CENTER
ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTÉSE

Az irodaház a Bécsi út és a Szentendrei út közötti, új, gyorsan fejlődő 
területen, az MTV új épülő gyártási és iroda komplexuma közelében 

helyezkedik el.

Közvetlenül szomszédja a Hilti International, a Révai Nyomda.

5 perces távolságban található cégek: 

Autós cégek: Honda Fehér, Fiat, Maxabo, Suzuki, BMW és autófényező cég.

Egyéb intézmények és cégek: Grafisoft Park, GRIFF Gentlemen, Wanzl, 
Hungária Biztosító, Duett autóriasztó szerviz. Bevásárló központok 4 perces 

távolságban: EUROCENTER, ARENA, PRAKTIKER, PENNY MARKET, 
AUCHAN, LIDL, BAUMAX, FLÓRIÁN.

A 118-as busz közvetlenül a ház előtt áll meg, a 60-as busztól pedig pár 
perces séta.







ÓBUDA BUSINESS CENTER
TOVÁBBFEJLESZTÉSI TERVEK

Az épület  adottságai  és a mögötte elhelyezkedő,  a cég tulajdonában levő 
2.845 m2 további telek (jelenleg parkolóként hasznosított) többféle bővítési 
és fejlesztési lehetőséget kínál. Lásd. „Kitűzési vázlat”.

3. verzió: Az épületet megnyitva a háta mögött elhelyezkedő parkoló felé. 
Egy cca. 100 m2 belméretű pavilon építésével az épület háta mögött, a 
földszint alapterülete lényegesen, 25%-kal bővíthető. A pavilon teteje 
teraszként funkcionál az I. emeletről, amely kiváló rendezvények, 
kültéri, napernyős kávézó elhelyezésére. A parkoló felé megnyitott 
épület lényegesen jobb üzleti teret jelent a földszinti és I. emeleti iroda, 
illetve üzletterek részére.

4. verzió: A kitűzési vázlaton látható  19811/2 hrsz.-ú osztatlan telekből 
cégünk 738 m2 területtel rendelkezik. A telek további hányadait 
megvásárolva a rendezési terv alapján az 19810/2 és az 19811/2 telkek 
egyesíthetőek, így egy cca. 4.500 m2-es építési telek keletkezik a 
főépület mögött. A csatolt vázlatrajzon a főépület háta mögött megépült 
pavilonra ráépítve keresztirányba az épület megduplázható. Így 
összességében 2.500 m2-es hasznosítható épületkomplexum jön létre. 
Az épületek mögött cca. 150 autó befogadására alkalmas parkoló 
alakítható ki.

5. verzió: A  4.500 m2-es telek tovább bővíthető a második épület mögött 
raktár és csarnok komplexummal. Ennek területe cca. 2.000-2.500 m2 
hasznos tér lehet egy szinten.












	A külső megjelenés

