
Kezdőlap /  B kategóriás raktárak / M47 Vállakozói Park

Általános leírások
Az ingatlan bérletre és egységenként NHP-val eladásra is kínálva.

Ez a különleges hangulatú ipari park a 10. kerület rendkívül jól
megközelíthető részén, a Maglódi úton helyezkedik el. Számos
autóbusz és villamos elérhető az ipari park közvetlen környezetében, a
85E busz megállója a bejárattól néhány méterre található.

Az M47 Vállalkozói Park múltidéző építészeti megoldásai különleges
környezetet teremtenek, így ideális azok számára, akik nem mindennapi
munkahelyre vágynak. Legyen szó akár teherlifttel ellátott
hidegraktárról, rámpázott, nagy belmagasságú csarnokról vagy

M47 Vállakozói Park 1106 Budapest, Maglódi út 47.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

2.5  -  3.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,90 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó raktár :

7.339 m
Minimum kiadó raktár: 91 m

2

2

1106 Budapest, Maglódi út 47.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

2.5  -  3.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,90 € /m /hó + Áfa

2

2
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Kiadó raktár:

7.339 m
Minimum kiadó raktár: 91 m

2

2

Tulajdonos

Kft. In-
Management
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
+36 1 920 2080

Üzenet küldése

Kiss Szilvia
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
+36 1 920 2080

Üzenet küldése

Az bérbeadó összes raktára
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kisméretű irodáról, az ipari park területén biztosan talál elképzeléseinek
megfelelő területet.

Jó megközelítés, kamionfogadásra alkalmas területek
– Rugalmas belső kialakítások, különböző belmagasságú raktárak
– Bérleti és lízing konstrukció
– Kamera rendszer, éjszakai járőrözés, portaszolgálat
– Helyszíni karbantartó
– Lakossági szolgáltatások, helyiség pár hónapra is

Az ingatlan bérletre és egységenként NHP-val eladásra is kínálva.

Lokáció bemutatása
Több közlekedési csomópont (Jászberényi út, Örs vezér tere) közelsége
biztosítja gyors elérhetőségét. Számos autóbusz és villamos elérhető az
ipari park közvetlen környezetében, a 85E busz megállója a bejárattól
néhány méterre található.

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 20775 m

Kiadó raktár : 7.339 m

Bérelhető raktárak : -
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2

Minimum kiadó raktár : 91 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 2.5  -  3.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,90 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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2

Parkolók

file:///raktar-berleti-kalkulator/m47-vallakozoi-park


Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Gyártás Gépkocsi parkoló Rakodóterület Tömegközlekedés

Épület neve: 50-es
épület 1. emelet

Raktár terület
Összes terület: 3000 m

Kiadó terület: 1581 m
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Épület neve: 50-es
épület 3. emelet
(279 m2 + 393
m2)

Raktár terület
2

Épület neve: 18
épület földszint:
91 m2, 168 m2

Raktár terület
Összes terület: 412 m2

2



Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa2

Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Összes terület: 672 m

Kiadó terület: 672 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Kiadó terület: 259 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa
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2

Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Épület neve: 60
épület földszint
737 m2 1. emelet
: 484 m2 , 555 m2

Épület neve:
Fedett terület

Épület neve: 50.
épület 4. emelet
(280 m2 és 443
m2)



Raktár terület
Összes terület: 1878 m

Kiadó terület: 1815 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Raktár terület
Összes terület: 1200 m

Kiadó terület: 1200 m

Bérleti díj: 2.5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Raktár terület
Összes terület: 723 m

Kiadó terület: 723 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa

2

2

2

Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Épület neve: 50. Épület neve:



épület 5. emelet
(406 m2 és 459
m2)

Raktár terület
Összes terület: 865 m

Kiadó terület: 865 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa

2

2

2

Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai

Magas földszint:
167 m2, 330 m2

Raktár terület
Összes terület: 497 m

Kiadó terület: 497 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa

2

2
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Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security



paraméterek
Security
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