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Bérleményi információk  

3525 Miskolc, Kazinczy utca 32. sz irodaház 

 

Az irodaház Miskolc belvárosában, a Kazinczy és a Szeles utcák által határolt saroképületben helyezkedik el. Az 

épület alápincézett, földszint, I., II. emelet, tetőtér kialakítású. Az ingatlan összterülete mintegy 950m2. Az irodaház 

földszinti üzlethelyiségei és emeleti irodái a parkosított Petőfi térre néznek, kilátást biztosítva Miskolc egyik 

műemlékére a Deszka Templomra. Az üzlethelyiségek ellátását biztosító hátsó bejáratok, valamint a DNY fekvésű 

irodák a Szentpáli és Madarász Vikor utcák által határolt parkosított parkolóra néznek.  
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Az ingatlan: Az. ún. nagypolgári homokzatrenddel rendelkező épület 2011.-ben teljeskörű gépészeti és homlokzati 

felújításon esett át, ami magában foglalja a födém, padlószint és külső hőszigetelést is. A gépészeti rendszert új 

energiatakarékos kazánokkal, szabályozható termosztátokkal és szelepekkel látták el. Az ingatlan belső felujítása 

2012.-ben történt meg. Az irodaház tűzjelzővel és riasztórendszerrel ellátott. Rendelkezik továbbá egy strukturált 

informatikai és telefonhálózattal is.    

 

Megközelíthetőség: Belvárosi övezet lévén mind autós, mind tömegközlekedési megközelíthetőség kiváló. Az 

irodaház előtti buszmegállóban a 11, 12, 14 (H), 34, 38, 1G és 1É buszok állnak meg. Az irodaház közvetlen 

közelében a parkosított tér mellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal miskolci székháza, a Miskolc Plaza, és a Macropolis 

található.  

 

Kilátás az irodaházból 

 

 

 
Az irodaház fekvése a belvávárosi övezetben 
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Parkolási lehetőség: Az irodaház mind északi, mind DNY-i oldalánál közvetlenül szabadtéri parkolók találhatóak. 

100m-en belül teremgarázs is elérhető.  

 

Bérelhető helyiségek: A bérlemény földszinti részén üzlethelyiségek, ügyfélszolgálati irodák kerültek kialakításra 15 

– 180 nm között. Az emeleti szinteken irodák helyezkednek el. A helyiségek szekcionálása a bérlői igényeknek 

megfelelően oldható meg 15 – 550 nm között. Az egyes bérleményekhez a pinceszinten raktárhelyiségek is 

tartoznak.  

 

  
Belső kialakítás 


