
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Ybl Palota
Budapest, V., Károlyi M. u. 12.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2001

Közös területi szorzó 
Common space 9,54 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 56

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 8 577 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space
100%-ban bérbeadott épület
Building completely leased

COPYRIGHT © JLL IP, INC. 2023. All Rights Reserved



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Az Ybl Palota gyönyörű történelmi épületében, páratlan építészeti szépség teremt pozitív, inspiráló hangulatot. A modern 
technológia vívmányaival kialakított „A” kategóriás irodaház patinás környezetben várja vendégeit.
Az „Ybl-Palota”, Ybl Miklós tervei alapján 1869-ben, mint az Első Pesti Hazai Takarékpénztár székhelye készült, neoreneszánsz 
stílusban. 1998 elején a Lindner Budapest Kft. megvásárolta, komoly helyreállítási szándékkal. A felújítási munkálatok részben Ybl 
eredeti tervei alapján készültek, ugyanakkor a mai használó számára a modern irodaépület minden igényt kielégítő irodaterületeket 
kínál.

◾ kártyás biztonsági beléptető rendszer
◾ kamerás figyelő rendszer
◾ 24 órás portaszolgálat, biztonsági szolgálat
◾ bérelhető rendezvény-, konferenciatermek 
(további információkérés a Kapcsolat menüponton keresztül)
◾ mélygarázs (56 férőhelyes, kétszintes)
◾ bérelhető raktárhelyiségek
◾ étterem és kávézó

Ybl Palace is a beautiful historical building with a unique architectural beauty. With the achievements of modern technologies, the 
''A''category office buliding wait his guests in a sophisticated environment. Ybl Palace is made in 1869, planned by Miklós Ybl. It was 
a headquarter of Hungarian First Savings Bank. In 1998, Lindner Budapest Company bought to reconstruction it. Renovation works 
were partly based on Ybl's original designs, but today's modern office building offers office space that meets all needs.

◾ card security access control system
◾ camera monitoring system
◾ 24 hours reception, security service
◾ rentable event and conference rooms
(for more information via the Contact menu)
◾ Underground garage (56 places on two floors)
◾ rentable storage rooms
◾ restaurant and cafe

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Ferenciek tere
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


