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A Kopaszi-gát története

Az elmúlt 150 évből: 

• 1870: Kopaszi-gát építése

• Név eredete: 

növényzet nélküli gát

• Európa legnagyobb 

bulinegyedét álmodta ide 

Singer Károly revüigazgató 

(Konstantinápoly Budapesten)

• 1996-os világkiállítási 

helyszínterv
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2000 után

• Kis telkeket felvásárolták, 

majd portugál 

befektetőcsoporthoz 

került 2007-ben



www.market.hu
04

• Market vezetésével magyar és 

katari befektetők vásárolták  

meg a területet, a terület 

akvizíciója 2015-ben zárult le

Beszáll a Market
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• Market létrehozta a Property Marketet a projekt fejlesztésére

• BudaPart lett a projekt neve

• Dán várostervezők (Adept) koncepciótervet készítettek

• Megkezdődött  a fejlesztői munka, elindult a területen a 

kivitelezés

Beszáll a Market



BudaPart



54 HEKTÁR ÖSSZTERÜLET

11 HEKTÁR VÍZFELÜLET

20 HEKTÁR PARK

23 HEKTÁR BEÉPÍTHETŐ  TERÜLET 











HOLD UTCA - BUDAPEST

20 m

hm 30 mhm 30 m

1,5

1

Légtérarány tanulmány



AULICH UTCA - BUDAPEST

24 m

hm 30 mhm 30 m

1,25

1

Légtérarány tanulmány
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TÖREDEZETT UTCASTRUKTÚRA

TERESEDÉSEK





körülbelül 620.000 m2 szintterület építhető föld felett

13 irodaházban 250.000 m2 bérterület

15 lakóházban 3.000 lakás

15.000 m2 kereskedelmi felület

198 szobás hotel

27 infrastruktúra projektelem megvalósítása a projekt végéig

30.000 városlakó, 6-7.000 itt lakó és 23-25.000 itt dolgozó 

a meglévő park bővítésével létrejön Budapest 6. legnagyobb közparkja





Ütemezés



1: ÁTADOTT ÉPÜLETEK 

2. TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS

2019-2021

3. TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS

2019-2022

4. TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS

2020-2025

5. TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS

2020-2027

6. TERVEZETT MEGVALÓSÍTÁS



A terület

akvizíciójának
lezárása

Elkészül a BudaPart

Masterplan, a 

városnegyed beépítési

koncepcióját, illetve

megkezdődik az

előregisztráció

a lakásokra

A Főváros és a kerület

elfogadja a 

szabályozási

terveket, így 

hivatalosan

is megkezdődhet

a fejlesztés

Ünnepélyes

alapkőletétel 
1 átadott irodaház

4 átadott lakóház

1 épülő irodaház

1 épülő lakóház

1 előkészítés alatt lévő irodaház

3 előkészítés alatt lévő irodaház

4 előkészítés alatt lévő lakóház





Táj és szabadtér 

építészet











Közlekedés



VIlamos
Buszok
M3 metró

M4 metró
HÉV
Fonódó II. villamos
(tervezett átadás: 2022)
Déli vasútvonal

(tervezett átadás: 2025)

Jövőbeli 

tömegközlekedés
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BUDAPART OTTHONOK

„A”



BUDAPART OTTHONOK

„C” 
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BUDAPART OTTHONOK

„B”



BUDAPART OTTHONOK

„D”



BUDAPART OTTHONOK

„F”
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BUDAPART OTTHONOK

„G”



c

BUDAPART GATE



BUDAPART CITY
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BUDAPART

DOWNTOWN



BUDAPART CORSO
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BUDAPART

BEACH&BAR
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MOL CAMPUS



MOL Campus



INGATLAN

Lokáció



WestEnd city center

HEARST

Foster + Partners Finta Studio

ORFK – BRFK Központ Eiffel téri Irodaház

Magyar partner a generáltervezésben



Inspiráció



házon belül 86 000 m2

GBA

58 000 m2

FÖLDSZINT FELETTI
SZINTTERÜLET

33 000 m2

IRODA TERÜLET

5 000 m2

SZOLGÁLTATÁSOK

HASZNOS TERÜLET:

82%

870 db

PARKOLÓ

210 db
KERÉKPÁR 

FÉRŐHELY

TORONY 

MAGASSÁG

120 m

28
EMELET

2 500

MUNKAÁLLOMÁS

LEGNAGYOBB 

ALAPTERÜLETŰ 

SZINT

5 900 m2

140 m HOSSZÚ

62 m SZÉLES

21

LIFT

IPMS 1 SZERINT

1
2
0
 m

2
9
 m

140 m



Az épület tömegének evolúciója
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Fenntartható megoldások egész sora

• LEED és BREEAM minősítések

• Minden burkolatra hulló esővíz összegyűjtésre kerül. A vizet a növények öntözésére, 

mosdók öblítésére fogják felhasználni.

• A legtakarékosabb mosdókban is átlagosan kb. 2-3 liter ivóvizet használnak fel egy 

öblítéshez. Ezt fogják esővízzel és a kézmosásnál keletkező szürkevízzel kiváltani.

• A talajszondáknak köszönhetően geotermikus hőenergiát, a föld hőjét használják az 

épület fűtéséhez.

• A homlokzat struktúrájának kb. 7,5%-át hajlított üvegfelületek alkotják.

• 28 ezer m2 üveghomlokzatnak köszönhetően a munkaállomások 90%-át természetes 

fény fogja bevilágítani.

• Az épület teljes energiafelhasználásának 3%-át adja a napenergia.
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Kreatív innovatív munkakörnyezet, a jövő munkahelye

• Tripletek

• Nagyobb, közösségi munkaterek: 

„könyvtár”, a növényekkel beültetett, kellemes munkakörnyezetet biztosító „irodakert”,

a panorámás Skylab és egyéb co-working területek

• A belsőépítészeti terveket a berlini Kinzo stúdió készíti

• Tervezéskor a rugalmasságot, a fenntarthatóságot és a jelen, illetve a jövő 

munkavállalói igényeket vették alapul

• Egy munkahelyi tanácsadó céggel (Moo.con) és a munkavállalók bevonással dolgoztak 

együtt

• ABW (Activity-based workplace, tevékenységalapú) modell



KILÁTÓ TERASZ

SKYLAB/PROJECT TERÜLET

MUNKAÁLLOMÁSOK

& COWORKING TERÜLET

TRIPLET

MUNKAVÁLLALÓKÉ AZ ELSŐBBSÉG
– A FELSŐBB SZINTEKEN DOLGOZNAK MAJD A 

MUNKAVÁLLALÓK

FOOD COURT

IRODAKERT

KÖNYVTÁR

AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK MÉRETÜKTŐL

FÜGGŐEN VAGY ÖNÁLLÓAN ELFOGLALNAK EGY EGÉSZ
TRIPLETET, VAGY MÁS SZERVEZETEKKEL OSZTOZNAK.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

KÖZÖS MUNKA

CSAPATMUNKA

EGYÉNI MUNKA

LOBBY

VEZETŐI IRODÁK

A munkavállalók a tripleteken belül szabadon választhatják ki a munkaterüket. Emellett nagyobb, közösségi munkaterek is a rendelkezésükre állnak majd. Ezek közül érdemes kiemelni a csendes munkára kijelölt „könyvtárat”, a növényekkel 

beültetett, kellemes munkakörnyezetet biztosító „irodakertet”, a panorámás Skylab-etvagy az egyéb co-working munkaterületeket.  
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Okos megoldások a hatékonyság szolgálatában

• Integrált épületfelügyeleti rendszer:

- automatikusan állítható árnyékolás, légkondícionálás, fűtés, a külső és 

belső környezet függvényében

• Digital twin:

- az épület digitális leképezése lehetőséget ad az épületköltség és energia 

hatékony üzemeltetésére és a prediktív karbantartási munkák elvégzésére
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Okos megoldások a hatékonyság szolgálatában

• IoT platform

• A hatékonyabb munkavégzést segítő megoldások, pl. beltéri navigáció

• Integrált tárgyalófoglalási és parkolómenedzsment rendszer











A BELTÉR
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Speciális kihívás

• alaplemez építés

• szerkezetépítés

• homlokzat építése

• épületautomatika

• toronyzáró korona építése

• építési logisztika
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A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.
Minden jog fenntartva a Market Építő Zrt. javára

Copyright & all rights reserved for Market Építő Zrt.

Köszönöm a 

figyelmet!

https://www.facebook.com/marketcsoporthr
https://www.linkedin.com/company/market-epito-zrt/
https://www.youtube.com/channel/UCdxVpVByYK5HhHJAPyRg2Rw
https://www.instagram.com/marketepitozrt/

