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Tények és adatok a BudaPartról 

 A XI. kerületben a Lágymányosi öböl partján Budapest legújabb 

városnegyedét építjük – ez a BudaPart 

 54 hektár területen valósul meg a beruházás: ebből 11 hektár 

vízfelület, a Lágymányosi öböl, 23 hektár fejlesztési terület, 

amiből 17 hektár beépíthető, így a BudaPart majdnem fele, 26 

hektár zöldfelület marad, melynek része a Kopaszi gát területe is 

 250.000 négyzetméternyi irodaterületen 13 irodaház építésével 

tervezünk  

 A fejlesztés végére nagyságrendileg 15.000 m2 kereskedelmi 

terület jöhet létre az épületek földszintjén 

 Összesen 2.500-3.000 lakást tervezünk a BudaPartra 

 A lakóépületek 8, 15 és 16 emeletesek lesznek 

 A teljes fejlesztési projekt megközelítőleg 10 év alatt valósul meg 

 A fejlesztés végére akár 25-30 ezer városlakó otthonává és 

munkahelyévé válhat a BudaPart 
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Főbb mérföldkövek  

 2015. december: A terület akvizíciójának lezárása 

 2016. május: Bemutatjuk a BudaPart Master Plant, a városnegyed 

beépítési koncepcióját, illetve megkezdődik az előregisztráció a 

lakásokra 

 2016. december: a Főváros és a kerület elfogadja a szabályozási 

terveket, így hivatalosan is megkezdődhet a fejlesztés 

 2017. június: Ünnepélyes alapkőletétel  

 2019. szeptember: Az első lakások átadása, az első lakók 

beköltözése a BudaPart Otthonok ’A’ épületbe 

 2019. október: BudaPart Otthonok ’C’ lakóépület átadása 
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A BudaPart városnegyed 

A BudaPart unikális beruházásnak számít Magyarországon, amit a 

kivételes, vízparti elhelyezkedés és az urbánus, nyüzsgő nagyvárosi 

környezet tesz még egyedibbé. 

 

A Duna partján, a Kopaszi gát szomszédságában kiemelkedő 

életminőséget biztosít a városnegyed, ahol minden, a mai modern 

életstílushoz elengedhetetlen szolgáltatás megtalálható lesz.  

 

Nemcsak páratlan munkakörnyezetet, hanem rekreációs 

lehetőségeket is biztosítunk a lakók, dolgozók, egyszóval a „budapartiak” 

számára. A BudaPart lenyűgöző, természetközeli életstílust tesz lehetővé 

egy különleges közösség részére. 

 

A városnegyed önmagában, és a BudaPart lakásai is innovatív 

technológiákkal, köztük számos okos otthon megoldással felszereltek, így 

a hétköznapi teendők igazán könnyeddé és gördülékennyé válnak.  
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Hol tartunk most? 

 A beruházás hét fázisban valósul meg 

 Az első fázisban négy lakóház összesen 635 lakással (BRA, BRC, BRB, 

BRD) és egy irodaház (Budapart GATE) fejlesztése van folyamatban 

– az épületek átadása idén, illetve 2020 első félévében várható 

 2020-ban a terveink szerint már számos szolgáltatás elérhető lesz 

a BudaParton,  többek között szupermarket, reggeliző, étterem, 

kávézó, pékség, fagylaltozó, napozóstrand és mosoda is 

 A BudaParton már épül a MOL új székháza, a MOL CAMPUS  

 A harmadik fázisban átadásra kerülő, 182 lakásos BRE lakóépület, 

illetve a BudaPart CITY irodaház építését már idén elindítottuk 

 Szintén a harmadik fázisban kerül átadásra a  BudaPart 

DOWNTOWN, melyben egy hotelt is fejlesztünk 
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Közösségépítés 

A BudaPart projekt során kiemelt figyelmet fordítunk a közösségépítésre 

is. A városnegyed tervezésekor is fontos szempont volt, hogy minél több 

egyedi megoldást nyújtsunk a lakók és a dolgozók számra, amik lehetővé 

teszik az egyszerűbb találkozást, és remek platformot biztosítanak ahhoz, 

hogy egymást segítve önszerveződő alapon is működjön a közösségépítés.  

 Olyan tereket alakítunk ki, amik egyben találkozási pontok is, legyen 

szó parkról, játszótérről, vagy az egyes lakóépületek lobbijáról 

 Létrehoztunk egy egyedi, BudaPart applikációt, amiben 

megtalálhatóak a városnegyeddel, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos 

legfontosabb információk  

 A BudaParton komplex szolgáltatási portfóliót hozunk létre: 

bevásárló utca, boltok, éttermek és bárok, óvoda, sportpályák, 

fitness központ, rekreációs lehetőségek, strand, játszóterek is várják 

a lakókat, dolgozókat és látogatókat 

 A BudaParton számos sportolási lehetőséget is biztosítunk, a futás, 

kerékpározás mellett futball-, kosárlabda-, valamint röplabdapályát 

is kialakítunk 

 A Lágymányosi-öbölben kajakozni, kenuzni, vagy akár 

sárkányhajózni és vitorlázni is lehet a sportegyesületek égisze alatt  

A zöldövezetet folyamatosan bővítjük fák és cserjék ültetésével, 

valamint további közparkok, mint például a BudaPart központi park 

kialakításával  

 

Építészet 

 A városnegyed beépítési koncepcióját, a BudaPart Master Plant az 

ingatlanfejlesztő Property Market a dán ADEPT építészirodával, 

Anders Lonka főépítész vezetésével együtt dolgozta ki 

 A BudaPart projekt kivitelezője Magyarország legnagyobb 

magasépítő vállalata, a Market Építő Zrt.  
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 A BudaPart Otthonok ’A’ és BudaPart Otthonok ’C’ lakóépületeket 

a Vikár és Lukács Építésziroda tervezte 

 A BudaPart Otthonok ’B’ épület a SPACEFOR építésziroda munkáját 

dicséri 

 A BudaPart Otthonok ’D’ lakóépület a KÖZTI építésziroda egyedi 

vonásait hordozza magában 

 A MOL Campus építészeti egyediségét a világhírű Foster + Partners 

építésziroda álmodta meg, ami Finta és Társai Építész Stúdióval 

együttműködésben épül 

 A már 3. ütemben megvalósuló BudaPart Otthonok ’E’ lakóépület a 

FBIS architects tervei alapján készül 

 A BudaPart GATE irodaházat a STUDIO 100 építésziroda tervezte 

 A BudaPart CITY a harmadik fázis irodaháza, mely a Fazakas 

Építésziroda tervei alapján készül 

 A központi park melletti ELMŰ alállomás új homlokzatburkolatot és 

modern formát kap a GUBAHÁMORI építészirodának köszönhetően 

 A BudaPart első öt épületének lobbijait a Pyxis Nautica tervezte 

 

Tájépítészet 

A BudaPart egyedi adottságai és a lenyűgöző mennyiségű zöldterület miatt 

a tájépítészetre is kiemelt figyelmet fordítottunk. A tájépítészeti terveket az 

S73 Tervező Iroda dolgozta ki, akik kifejezetten ügyeltek a terület 

természetes adottságaira, és arra is, hogy a lehető legfunkcionálisabb terek 

alakuljanak majd ki. Emellett a tájépítészet egységesíti a teljes fejlesztést, a 

különböző tervezők által megálmodott épületeket. 

 Már az első ütem végére 20.700 m2 burkolt felület jön létre, 110 

darab fa és 1000 négyzetméternyi cserje kerül telepítésre, 

valamint körülbelül 21.200 m2-en lesz gyepesítés. 

 A beruházás végére megközelítőleg kb. 560-ról 1370 darabra 

emelkedik a fák száma, több közpark és strand is várja majd a 

látogatókat. 
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Közlekedés 

A projekt tervezésénél nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a városnegyed 

új lakói, dolgozói és látogatói a lehető legkényelmesebben és 

leggyorsabban tudjanak eljutni a BudaPartra. A BudaPart különleges 

elhelyezkedésének köszönhetően a meglévő tömegközlekedési útvonalak 

használatával jelenleg is 30 perc alatt elérhető a belváros. 

 A Budapest déli kapujánál elhelyezkedő városnegyed, az M1/M7, 

valamint az M6 autópálya bevezető szakaszának, illetve a Rákóczi 

hídnak, a Könyves Kálmán és Hungária körutaknak, valamint az 

alsó rakpartoknak köszönhetően könnyen kapcsolódik be a város 

vérkeringésébe 

 2020 elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) döntött a Dél-

Budát és Dél-Pestet összekötő Galvani híd megépítése mellett, 

aminek létrehozása jelentősen hozzájárul majd a kerület 

forgalomcsillapításához a BudaPartot pedig még egyszerűbben 

elérhetővé teszi  

 Az 1-es villamos Etele tértől Kelenföldig meghosszabbított útvonalát 

2019 nyarán adta át a főváros, mely így metrókapacitásnyi 

felvevőképességgel tudja szállítani az utasokat 

 A 154-es buszjárat 2019. szeptember 16-tól körjáratként szolgálja ki 

az Infopark mellett a BudaPart és a Kopaszi-gát térségét is, így 

biztosítva a városnegyed közvetlen kerületközponti kapcsolatát is 

 Az új városnegyed látogatói számára jelenleg és továbbra is 

rendelkezésre állnak a BKK 11-es és 12-es hajójáratai, melyek 

közvetlenül a Kopaszi gát bejáratához érkeznek és onnan indulnak 

 A közeljövőben a tervek szerint elindul a 107E jelzésű buszjárat, ami 

a BudaPart és a Bosnyák tér között szállítja az utasokat, így a 

gyorsjárattal tovább erősödik a városnegyed belvárosi 

tömegközlekedési kapcsolata  
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 Hamarosan elkezdődhet a Déli Körvasút fejlesztése, aminek 

köszönhetően a BudaPart Nádorkert néven új vasúti megállót 

kaphat a jövőben 

 A meglévő útvonalak mellett folyik a tömegközlekedés további 

fejlesztése és bővítése is, ennek keretében benyújtottuk a Budai 

Fonódó II. Szent Gellért tértől a Budafoki út/ Dombóvári úti 

csomópontig tartó szakaszra vonatkozó módosított engedélyezési és 

kivitelezési dokumentációját a Fővárosnak, ennek engedélyezési és 

vizsgálati folyamatai jelenleg is zajlanak 
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DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK 
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ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ IRODA- ÉS LAKÓHÁZAK  
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