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A Liget Center irodaház a Városliget közvetlen közelében 

helyezkedik el, közel a Hôsök teréhez és a Belvárossal 

közvetlen összeköttetést nyújtó Andrássy úthoz.

A két fôbb egységbôl álló épület 1948–1950 között 

épült, korábban a Magyar Építôipari Munkások Országos 

Szövetségének székházaként mûködött.

Az épület hamar mûemléki védelmet kapott, 2002-ben 

Erick van Egeraat tervei alapján teljes felújításon esett át, 

azóta Liget Center néven ismert.  

A Liget Centerben 7200 m² modern, világos irodaterület áll 

a bérlôk rendelkezésére. A kellemes, zöld környezet mellett 

szolgáltatások széles köre biztosítja a bérlôk kényelmét.

The Liget Center business centre is located in the close 

vicinity of Városliget, near the Hero’s Square and Andrássy 

Street providing direct connection to downtown.

The business centre consists of two major building 

components built between 1948 and 1950, the building 

used to serve as the headquarters of the Hungarian 

National Federation of Construction Workers.

The building soon acquired the protection of historic 

buildings, in 2002 it was fully refurbished based on the 

plans of Erick van Egeraat and since then the building is 

known as Liget Center.  

The Liget Center offers 7,200 sq m modern, bright office 

space. Beside pleasant green environment wide range of 

amenities are available for tenants.

Összes alapterület

11 400 m²
Total Leasable Area
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Szolgáltatások az épületben és a környéken:

•  24 órás biztonsági és recepciós szolgálat

•  Elegáns lobby és recepció

•  Természetes fény minden szinten

•  Rendezett belsô kert

•  Mélygarázs

• Kerékpártároló a mélygarázsban

• Zuhanyzó

•  Raktározási lehetôség

•  Jelenleg ingyenes parkolási lehetôség

az épület közelében

•  Bubi pont az épület közelében

•  Tetôterasz panorámával

• Kávézó

Éttermek, kávézók, posta, múzeumok, hotelek, valamint 

gyógyszertár a közelben.

Mûszaki jellemzôk:

•  Hûtôgerendás légkondicionálás

•  Álpadló

•  Rugalmas kialakítási lehetôségek

•  Üvegezett és klimatizált homlokzat

• Kettôs elektromos betáplálás 

• BREEAM in Use-very good 2013

• Külsô árnyékolás

• Teherlift

• Panoráma lift

Amenities within and near the building:

•  24/7 security and reception service

•  Elegant lobby and reception

•  Natural light at every storey

•  Maintained inner garden

•  Underground garage

• Bicycle racks in the underground garage

• Shower facilities

•  Storage facilities

•  Currently free parking possibilities

near the building

•  Bubi point near the building

•  Roof terrace with panorama

• Café

Restaurants, cafes, post office, museums, hotels and 

pharmacy in the close vicinity of the office building.

Technical specification:

•  Beam cooling air conditioning

•  Raised floor

• Flexible seperation possibilities

•  Glass and air conditioned facade

•  Double electric feed

• BREEAM in Use-very good 2013

• External shading

• Freight elevator

• Panorama elevator



A Dózsa György úti elhelyezkedésébôl adódóan a Liget 

Center gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel 

egyaránt jól megközelíthetô.

Bérbeadás / Leasing:

Robertson Hungary Kft.

+36 1 327 2050  •  +36 30 330 0733 

office@robertson.hu

Tulajdonos / Owner:

Jelen kiadvány kizárólag általános tájékoztatás és hirdetés céljából készült. Sem ez a tájékoztató, sem ennek bármely részlete 
nem tekinthetô hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a tájékoztatást szolgálja. A Robertson Hungary és a CBRE Global Investors 
semmiféle anyagi vagy egyéb felelôsséget nem vállal ezen információk felhasználása miatt. 

This brochure has been prepared for advertising and general information only. Neither this brochure, nor any of the details 
contained here in constitute part of a formal offer and all data should be considered for purposes of information only. Robertson 
Hungary and CBRE Global Investors are not responsible for any loss, material or otherwise, resulting from use of this information.

Liget Center is easily accessible both by car and public 

transport thanks to its location on Dózsa György Street.
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  Múzeum / Museum

  Étterem / Restaurant

  Kávézó / Café

  Szálloda / Hotel

  Posta / Post office

  Budapesti közbringa pont
  Budapest public bike point

TTTThhh
ökököökököökö

lylyly
úúú ú
ttttt

Metró / Underground: M1

Busz / Bus:
 20E, 30, 30A, 46, 66, 66E, 
105, 146, 146A, 230

Troli / Trolley bus: 70, 75, 79

Liget Center


