


Let us introduce you our “A” category office building: Margit Palace, where 

modernity meets historic proportions!

Bemutatjuk “A” kategóriás irodaházunkat: Margit Palace, ahol a modern 

formák találkoznak a történelmi arányokkal!

I love Margit Palace!
Szeretem a Margit Palace-t!

Location
Elhelyezkedés

Services 
Szolgáltatások

Floorplans
Alaprajzok 

Rentable area
Bérbeadható terület 

Owner & Asset manager
Tulajdonos és vagyonkezelő
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I love Margit Palace 
because the heart of Budapest
beats on Buda!* 
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Location Well... agree or not about the place of the heart of Budapest, it is really easy to get to Margit 

Palace. You can use your car or your bike to get to the office building on Margit boulevard for example, 

or you can hop on a tram (4, 6, 17) or a bus (6, 11, 60, 86) or you can travel by M2 metro, HÉV or by boat 

(Jászai Mari square and then a short walk across Margit bridge to Buda).

Elhelyezkedés Nos... a Margit Palace akár Budapest szíve, akár nem, megközelíteni igazán könnyű! 

Autóval, kerékpárral, villamossal (4, 6, 17), busszal (6, 11, 60, 86), HÉV-vel, az M2-es metróval, de 

még hajóval is eljuthat az irodaházhoz, hiszen a Jászai Mari téri kikötőtől mindössze 5 perc sétára 

van a Margit hídon át!

*Szeretem a Margit Palace-t, mert Budapest szíve Budán dobog!
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I love Margit Palace 
because in Buda every place 
has its own story!* 
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Modernity with historic proportions Reddish brick walls together with the most advanced mate-

rials and structures. The modern office building has the elegance of the 19th century’s architecture 

because it was built with the proportions and on the remains of an old streetcar storage. It is a real 

curiosity which can fulfill the highest expectations.

Modernitás történelmi arányokkal A 19. századi vörös téglák és a legmodernebb építő és burkoló 

anyagok együttese határozza meg a Margit Palace irodaház különleges hangulatát. Az eredetileg ko- 

csiszínként funkcionáló épülethez újonnan hozzáillesztett épületszárnyak tervezése és építése során szi-

gorúan megtartottuk az eredeti épület arányait. Így alkottunk olyan irodaházat, mely minden tekintetben 

megfelel a legmagasabb elvárásoknak.

*Szeretem a Margit Palace-t, mert Budán minden helynek története van!
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Eat around There are several articles about studies which prove, that you can boost your productivity 

by going out to have lunch instead of wolfing it all down in 7 minutes over your keyboard. Take your 

time to have lunch in our in-house canteen or in one of the fine restaurants nearby!

Étkezési lehetőségek Számos cikk és tanulmány foglalkozik a nyugodt, kényelmes körülmények 

közötti étkezés munkahelyi teljesítményre gyakorolt jótékony hatásával. A billentyűzet feletti kap-

kodás helyett szánjon rá időt és keresse fel éttermünket vagy a közeli vendéglátóegységek egyikét!

*Szeretem a Margit Palace-t, mert az agyam akkor fog igazán jól, ha kényelmesen ehetek!
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I love Margit Palace 
because my brain works

much better when 
I can go out to eat!* 
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Leisure time Take your sportsgear, jump on a tram, and in 5 minutes you are at Margit Island, actu-

ally one of the coolest places in Budapest. There are two major swimming facilites on the island: the 

famous Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda for serious sportsmen, and the Palatinus beach for those 

who just want to chill out for a while, and there is a running course around the island, covered with 

rekortan for your knees’ health.

Szabadidő Egy kemény munkanap végén kapja fel edzőruháját, ugorjon fel a 4-es/6-os villamosra 

és 5 perc alatt a Margit Szigetnél lehet! A sziget nem csak Budapest egyik legkellemesebb helye, 

de itt található a híres Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, a Palatinus strand, valamint egy szigetet 

körbeérő, rekortánnal borított 5.2 km-es futópálya is a sportolni vágyók rendelkezésre áll.

*Szeretem a Margit Palace-t, mert az az igazi, ha csobbanhatok egyet egy hosszú nap után!
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I love Margit Palace 
because it is the coolest 

thing to splash into a 
swimming pool after work!* 
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I love Margit Palace 
because after a hard day 
a small shopping trip 
absolutely turns me off!* 
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Shopping Mammut I-II on Széna Tér is only two tram stations away from Margit Palace. It has more 

than 230 different stores in it, from the grocery store to the luxury jewelry store. In case you want 

more than that, by hopping on the tram (4-6) you can get to the Westend City Center in 10 minutes 

which is one of the largest shopping centers in Budapest.

Bevásárlás A Margit Palace-tól mindössze két villamos megállóra elhelyezkedő Mammut I-II. területén 

több mint 230 különböző, kisebb-nagyobb üzlet található a zöldségestől akár a luxus ékszerüzletig. 

Ha még ennél is többre vágyna, csak ugorjon fel a 4-es/6-os  villamosra és 10 perc alatt a a Nyugati Pá-

lyaudvar melletti Westend City Centernél lehet, mely Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontja.

*Szeretem a Margit Palace-t, mert egy kemény nap után kikapcsol a vásárolgatás!
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About the building - details
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Bus/busz 6, 11, 60, 86, 91, 191BUS
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HÉV
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Local train/HÉV Szentendrei
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01_Grade “A” office building

02_Granite and stainless steel surfaces

03_Eight-person lifts

04_Suspended ceilings, raised floors

05_Fully natural lighting

06_Fully air-conditioned

07_Flexible partitioning layout

08_Energy efficient equipments

09_Computerised Building Management

10_Secure access control

11_Secure underground parking

12_Car wash and fuel station near by

13_Storage space available

14_Inhouse canteen

15_Uninterrupted Power Supply

16_Landscaped external areas

17_On-site management team

18_Heating system under the windows

19_Private toilets, kitchen for tenants

01_“A” kategóriás irodaépület

02_Gránit és rozsdamentes acél felületek

03_Nyolc személyes liftek

04_Álmennyezet, álpadló

05_Természetes fényviszonyok

06_Teljes légkondícionáltság

07_Rugalmasan alakítható belső térkialakítás

08_Energiatakarékos berendezések

09_Intelligens épület menedzsment

10_Beléptetőrendszer

11_Őrzött mélygarázs

12_Benzinkút és autómosó a közelben

13_Bérelhető raktárterület

14_Házon belüli étterem

15_Szünetmentes energiaszolgáltatás

16_Parkosított külső területek

17_Helyben elérhető épületgondnokság

18_Fűtőrendszer az ablakok alatt

19_Saját mosdó és teakonyha a bérleményben
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Our services 
Szolgáltatásaink
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Floorplans /A1, A2, B, C/
Alaprajzok /A1, A2, B, C/

N
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Ground floor
Földszint

1st floor
I. emelet

C 865.91 m²

B 1 654.69 m²

A1 589.99 m²

A2 398.72 m²

C
A2

A1

B

C 1 052.44 m²

B 1 658.49 m²

A1 672.13 m²

A2 732.96 m²

C
A2

A1
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2nd floor
II. emelet

3rd floor
III. emelet

C 1 026.17 m²

B 1 008.31 m²

A1 672.13 m²

A2 509.08 m²

C 965.78 m²

B 881.91 m²

A1 691.21 m²

A2 444.23 m²

B

C
A2

A1

B

C
A2

A1

N
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4th floor
IV. emelet

5th floor
V. emelet

C 935.98 m²

B 837.32 m²

A1 691.32 m²

A2 451.87 m²

C
A2

A1

BC 401.88 m²

B 30.07 m²

A1 -

A2 - C
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 Ground floor  Földszint 865.91 m² 398.72 m² 589.99 m² 398.72 m² 3 456.90 m²

 1st floor  I. emelet 1 052.44 m² 732.96 m² 672.13 m² 732.96 m² 3 964.25 m²

 2nd floor  II. emelet 1 026.17 m² 509.08 m² 672.13 m² 509.08 m² 3 273.69 m²

 3rd floor  III. emelet 965.78 m² 881.91 m² 691.21 m² 444.23 m² 2 992.50 m²

 4th floor  IV. emelet 935.98 m² 837.32 m² 691.32 m² 451.87 m² 2 975.45 m²

 5th floor  V. emelet 401.88 m² 30.07 m² - - 431.95 m²

 Total   Összesen 5 248.16 m² 6 070.79 m² 3 316.78 m² 2 536.86 m² 17 172.59 m²

 FLOOR  EMELET C Wing - Szárny B Wing - Szárny A1 Wing - Szárny A2 Wing - Szárny Total - Összesen

 Parking lots -1 Parkolóhelyek -1 125

 Parking lots -2 Parkolóhelyek -2 129

 Storage  Raktár 19.70 m² 1004.96 m² 157.00 m² 400.16 1 581.82 m²

 Total   Összesen 5 267.86 m² 7 075.75 m² 3 473.78 m² 2 937.02 m² 18 754.41 m²
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Rentable area
Bérbeadható terület 
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Owner & Asset manager
Tulajdonos és vagyonkezelő



Owner - J. P. Morgan  J.P. Morgan is a leader in financial services, offering solutions to clients in more than 

100 countries with one of the most comprehensive global product platforms available. 

J.P. Morgan Asset Management is a leading asset manager for individuals, advisors and institutions. Our 

investment professionals are located around the world, providing strategies that span the full spectrum 

of asset classes. J.P. Morgan provides global market insights and a range of investment capabilities that few 

other firms can match.

Tulajdonos - J. P. Morgan  A több mint 200 éves múltra visszatekintő J.P. Morgan, mint az egyik vezető 

nemzetközi pénzügyi szolgáltató, a lehető legszélesebb nemzetközi termékkínálattal rendelkezik. 

A J.P. Morgan Asset Management a magánszemélyek, tanácsadók és intézmények vezető vagyonkezelője, 

olyan széleskörű piaci tapasztalattal és befektetési lehetőségekkel rendelkezik, melyet csak nagyon kevés 

cég mondhat magáénak. Befektetési szakértői több mint 100 országban, a vagyonkezelés szinte teljes spe-

ktrumát átfogó stratégiai megoldásokat kínálnak ügyfelek részére.

→  http://www.jpmorgan.com
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CONVERGENCE

Asset manager - ConvergenCE In real estate there are no short cuts to knowledge and experience. Our 

management and team all have a firm foundation in private practice consultancy at international firms, 

architecture (local and international qualifications), project management and development experience 

with both renowned US and German development companies.

Our management has been instrumental in the development of the real estate market in Hungary since 1992 

and has achieved many awards: Best Overall Development, Best Office Construction Industry Awards, FIABCI.

Vagyonkezelő - ConvergenCE Úgy véljük, az ingatlanszakmában elengedhetetlen a szakmai felkészült-

ség és a tapasztalat. Vezetőségünk és csapatunk széleskörű tapasztalatokra tett szert saját vállalkozás-

ban, nemzetközi szaktanácsadóknál, nemzetközi és helyi minősítéseket szerzett az építészet és az 

építőmérnökség terén, illetve további tapasztalatokat gyűjtött ismert amerikai és német ingatlanfejlesztő 

vállalatoknál a műszaki projektek bonyolításban és ingatlanfejlesztésben.

Díjaink: Legjobb Fejlesztés és a Legjobb Irodaépület fejlesztési díja, a FIABCI és helyi építészeti díjak.

→  http://www.convergen-ce.com
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CONVERGENCE

Contact / Kapcsolat
+36 (1) 268 1288

info@margitpalace.com
www.margitpalace.com

Margit Palace
1027 Budapest, 
Henger utca 2.
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