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Általános leírások
Business Centerünk Budapest belvárosában, az A+ kategóriás, prémium
minőségű Bank Center épületében, a Duna közelében, nem messze az
Országház épületétől található. Hazánk egyéb fontos szervezeteinek
központjai is a közelében helyezkednek el. Az V. kerület lényegében
országunk üzleti és adminisztratív centruma. A főváros ezen részében
számos park és zöldövezet, vendéglátó egység, kávézó, cukrászda várja
a látogatókat, valamint bevásárlási lehetőségekből, üzletekből sincs
hiány.

House of Business Bank
Center

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

25  -  30 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4 € /m /hó + Áfa

2

2
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Kiadó iroda :

300 m
Minimum kiadó iroda: 10 m

2

2

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

25  -  30 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

300 m
Minimum kiadó iroda: 10 m
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Tulajdonos

Fehér Attila
House of Business
Roosevelt Kft.
+36 30 183 8130
+36 30 313 3253

Üzenet küldése

Fábián Zoltán
House of Business
Roosevelt Kft.
+36 20 497 2181
+36 30 313 3253

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

file:///
file:///kiado-iroda/a-kategorias-irodak
file:///
https://houseofbusiness.hu/bank-center/
file:///media/cache/default_full/uploads/media/default/0001/75/8b4bcac6bb278fef642d14f3549a2b41af4128ee.jpeg 
file:///cegek/-/house-of-business-roosevelt-kft
file:///cegek/-/house-of-business-roosevelt-kft
file:///cegek/-/house-of-business-roosevelt-kft
file:///cegek/-/house-of-business-roosevelt-kft
file:///ceg/house-of-business-roosevelt-kft/irodahazak


Az épületet Dr. Finta József, nemzetközi szinten közismert, neves
építész tervezte, a feladattal pedig a kanadai Olimpya és York
ingatlanfejlesztő bízta meg. Az 1995-ben egyedileg megépített irodaház
négy tízemeletes toronyépületből áll. Az üzletek és irodahelyiségek 32
ezer négyzetméteren helyezkednek el, természetesen mindegyik a
prémium kategóriába tehető. A Magyar Nemzeti Bank és a régi
Tőzsdepalota ugyancsak a szomszédságába esik.

Az irodák felszereltsége kiváló, modern telekommunikációs
rendszerekkel ellátott, ennek köszönhetően megvalósíthatóak sajátos
irodai megoldások is. Egy emelet megközelítőleg 1300 négyzetméter,
négycsöves hűtő-fűtő berendezés gondoskodik az ideális hőmérséklet
megteremtéséről, illetve mindenhol állmennyezett van.

Az alagsorban szinte bármi beszerezhető, annyi üzlet, étterem, kávézó
került kialakításra, a biztonságról pedig az emeleteken található tűzjelző
és sprinkler rendszerek gondoskodnak.

A Platina Torony első emeletén két konferenciaterem is helyet kapott,
egy kisebb, ami 90 fő befogadására képes, illetve egy nagyobb, 100-110
fős, amelyek akár egybe is nyithatóak, így adott a lehetőség több
résztvevős esemény szervezésére. Az ablakokból kitekintve rálátni a
Szabadság térre és a Magyar Nemzeti Bankra.

A Bank Center étterme önkiszolgáló, és rengeteg finom
ételkülönlegesség megtalálható a kínálatban, ráadásul még ingyenes
internetelérést is biztosítanak a vendégeik számára. Az épületben egy
prémium eszközökkel felszerelt, 600 négyzetméteres fitneszterem várja
a mozogni vágyókat reggel 6, és este 10 óra között, ahol aerobic és
spinning órákra is lehet jelentkezni.

Lokáció bemutatása
A környék bármilyen tömegközlekedési eszközzel – pl. metró (270m),

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Deák tér környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1800 m

Kiadó iroda : 300 m

Bérelhető irodák : 600 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 10 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 83%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 25  -  30 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Szolgáltatások

Technikai adatok

buszok (20 m), villamos (50 m), hajó (100 m) – és autóval is könnyedén
megközelíthető. A Nyugati pályaudvar 1 km-re, a főbb autópályák (M0,
M1, M3, M7) 5 km-re, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pedig 20 km-
re található az épülettől.

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 475 db 240 € + Áfa

Kiegészítő információk
Építés éve: 1995. január 1.

Felújítás éve: 2020. április 1.

Bérlők: Lenovo, China Construction Bank,
Mid Europa Partners

Bank Bicikli tároló Üzletek Business Club
Kávézó Menza Autómosó ATM
Kereskedelmi övezet Konferencia terem Futárszolgálat Fitness központ
Fodrászat Hotel Mosoda Öltöző zuhanyzóval
Orvosi egység Vendégparkoló Parkolás a közelben Gyógyszertár
Posta Étterem Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó
Tároló helyek Élelmiszerbolt Bor üzlet Park a közelben
Tömegközlekedési elérhetőség



Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Közösségi tér Padlószőnyeg Beléptető rendszer Sprinkler rendszer
Optikai kábelezés 4 csöves fan-coil Álmennyezet Magas minőségű kialakítás
Válaszfalak Tűz és füst érzékelő Épületfelügyeleti rendszer Hangszigetelt
Zártláncú TV rendszer (CCTV) Zónás beléptető rendszer Raktár terület Tűzbiztonsági rendszer
Telefonközpont Stílusos közös területek Épületgépészet Modern telekommunikációs

rendszer
IP telefonközpont Szerver szoba

Egyéni fogyasztásmérők Mérő órák

Külső ablak takarítás Lift karbantartás Akadálymentesített Recepció
Felszerelt konyha Hó eltakarítás Biztonsági szolgálat Ingatlan adminisztráció és

menedzsment
24 órás biztonsági szolgálat

Saját generátor Kettős betáp Vészhelyzeti energiaellátás UPS

Nagysebességű felvonó
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