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Infopark Budapest

Közép-Kelet Európa els! innovációs 
és technológiai parkja

The first innovation and technology park 
in Central and Eastern Europe

A budapesti Infopark Újbudán a M"szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
szomszédságában, a Rákóczi híd tövében helyezkedik el. A német IVG Immobilien AG csaknem százmillió euró nagy-
ságrend" beruházásaként mintegy 7500 dolgozó részére teremtett itt európai színvonalú iroda- és munkakörülményeket 
els! osztályú irodaterekkel, modern szolgáltatásokkal, parkosított, zöld környezetben, környezettudatos megoldásokkal. 

Infopark Budapest is located in the 11th district of Budapest, in Újbuda, next to the Rákóczi bridge, the Technical and 
Economics University and the Eötvös Lóránd Science University. The investment of nearly one hundred million euros by 
German developer IVG Immobilien AG has created a high-quality working environment for as many as 7500 people with 
grade A office space, modern services and landscaped, green surroundings with environmentally conscious solutions. 
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Díjak és min!sítések az Infoparkban: 

C épület
 � CIJ „Legjobb irodaház fejlesztés 2005”
 � Ingatlan és Befektetés „Az év ingatlan projektje 2005”

D épület
 � CIJ „Legjobbb irodaház fejlesztés 2007”
 � „Budapest Építészeti Nívódíja 2007” 
 � LEED-EB Silver (Leadership in Energy and Environmental Design - Existing 

Building) min!sítés

E épület 
 � LEED Silver (Leadership in Energy and Environmental Design) min!sítés 

Awards and certifications in Infopark: 

Building C
 � CIJ award ’The best office building development in 2005’
 � Ingatlan és Befektetés (real estate journal) ’The real estate project  

of the year 2005’

Building D
 � CIJ award ’The best office building development in 2007’
 � ’Budapest Architectural Prize of 2007’
 � LEED-EB Silver (Leadership in Energy and Environmental Design - Existing 

Building) certificate

Building E
 � LEED Silver (Leadership in Energy and Environmental Design) certificate
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Az Infopark szolgáltatásai:

 � Éttermek, kávézók
 � DBH Serviced Office
 � Bérelhet! tárgyalók a D és I épületben 
 � Bankfiók (OTP), ATM
 � Posta
 � Trafik
 � Szépségszalon és Fodrászat
 � Üzemorvosi rendel! (Medicover)
 � Papír-írószer bolt
 � Biobolt
 � Autókölcsönz!
 � Ingatlanüzemeltet! és tulajdonosi kapcsolattartó  

a helyszínen
 � Központi park (50% zöld felület), vízfelületek
 � Kilátóteraszok
 � Ingyenes parkolási lehet!ség az 

Infopark körüli utcákon
 � Vendégparkolók
 � Kerékpártárolók
 � Infopark busz

Services provided in Infopark:

 � Restaurants, coffee bars
 � DBH Serviced Office
 � Meeting rooms for rent in Building ‘D’ and ‘I’ 
 � Bank branch (OTP), ATM
 � Post office
 � Tobacco shop
 � Beauty and Hair Salon
 � Industrial physicians’ office (Medicover)
 � Stationery shop
 � Bio store
 � Car rental
 � On site facility, property and 

asset management
 � Park (50% green area) and water surfaces
 � Panorama terraces
 � Free parking on the streets 

around Infopark
 � Guest parking
 � Bicycle racks
 � Infopark bus



Környezettudatos megoldások:
 � Mér!órával mért közüzemi fogyasztások
 � Energiatakarékos, nagy fényhasznosítású, hosszú élettartamú fénycsövek az irodákban
 � Mozgásérzékel! világításvezérlés a közös területeken
 � Min!ségi homlokzati és tet!szigetelések
 � Környezettudatos építészeti megoldások
 � H!- és napvéd! üvegezés
 � Páravisszanyer! a légtechnikai rendszerben
 � Konstans mennyiségszabályozás a légtechnikai rendszerben
 � Zajcsökkent! megoldások
 � Épületfelügyeleti rendszer
 � Környezettudatos épületüzemeltetés
 � Szelektív hulladékgy"jtés
 � Nagyméret" aktív zöldfelület a parkban

Environmentally conscious solutions: 
 � Energy consumptions measured by separate meters
 � Energy-saving, long-life fluorescent lamps in the offices
 � Motion sensor lighting control in common areas
 � High quality facade and roof insulations
 � Environmentally friendly built-in materials
 � Heat-reflective and solar protective glazing
 � Evaporative air conditioning
 � Constant air flow control in the air conditioning system
 � Noise reducing equipments
 � Building control systems
 � Environmentally conscious facility management
 � Selective waste collection
 � High proportion of active green surface in the park
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A D épület jellemz!i:
Biztonság és kényelem
 � Parkosított környezet
 � Kiemelt min!ség" építési és burkolóanyagok
 � Mélygarázs 3 szinten 350 parkolóhellyel
 � Biztonságos mágneskártyás beléptetés
 � Zártláncú biztonsági videókamerák
 � 24 órás biztonsági szolgálat
 � 7 db 13 személyes felvonó
 � Tiszta belmagasság: 3 m a földszinten, 2,82 m az emeleteken
 � Raktározási lehet!ség (kb. 700 m#)

Gazdaságos üzemeltetés
 � Intelligens térelosztás (7 bérleti egység emeletenként)
 � Fogyasztás alapú költség-elszámolás
 � Napvéd! üvegezés", nyitható ablakok
 � Mozgásérzékel! villanykapcsolás a közös területeken
 � Gépi szell!ztetés" irodák
 � Központi f"tés, h"tés
 � Kit"n! természetes megvilágítás

Kulcsrakész kialakítás
 � Rugalmas bels! válaszfalazás
 � Gazdaságos területkihasználás
 � Korszer"en felszerelt konyha minden bérleti egységben
 � Álpadló áthelyezhet! padlódobozokkal
 � Magas min!ség" kiépítési standard

Amenities of Building D:
Security and comfort
 � Landscaped environment
 � High quality building specification
 � 3-storey underground car parking for 350 cars
 � Security card entry system
 � CCTV
 � 24-hour security service
 � 7$13 person passanger lifts
 � Clear internal height: 3 m on ground floor and 2.82 on upper floors
 � Storage space available (approx. 700 sqm)

Building efficiency
 � Intelligent splitting of the office area (7 units per floor)
 � Energy consumption measured by meters
 � Glazing with solar gain reduction, openable windows
 � Energy saving light controls
 � Central heating-cooling system
 � Mechanical ventilation
 � Excellent natural light

Turn key delivery
 � Flexible partitioning options
 � Efficient space planning solutions
 � Modern kitchen in all rental units
 � Raised floor with moveable floorboxes
 � High quality fit-out standardD
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Földszint / Ground floor

NORTH /ÉSZAK

4. emeleti alaprajz / 4th floor plan

Party-terasz / Party-terrace

Terasz / Terrace

Álpadló / Raised floor 140 mm

Belmagasság / Internal height 2,82 m

Belmagasság / Internal height 3 m

Belmagasság / Internal height 2,40 m

Belmagasság / Internal height 2,10 m
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Az Infopark Budapesten a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai 
hídf!jénél helyezkedik el. Határoló utcái a Hevesy György utca, a 
Magyar Tudósok körútja, Magyar Nobel-díjasok útja és a Neumann 
János út. Személyautóval vagy tömegközlekedéssel (busz: 12, 86, 
103, 203; villamos: 1, 4, 6) jól megközelíthet! a terület. A szerz!-
déses BKV Infopark Busz az itt dolgozók munkaidejéhez igazod-
va két útvonalon biztosít még jobb elérhet!séget egészen a Móricz 
Zsigmond körtérig.

H-1117 Budapest, Infopark D, Gábor Dénes u. 2.Infopark D épület / Building D

Infopark is located at the head of Rákóczi bridge on the Buda 
side in the 11th district of Budapest. The bordering streets are 
Hevesy György utca, Magyar Tudósok körútja, Magyar Nobel 
–díjasok útja and Neumann János út. The area can be easily 
reached both by car and public transport (bus Nr.: 12, 86, 103, 
203; tram Nr.: 1, 4, 6) or by the Infopark-bus, which accommo-
dates to usual working hours and takes passengers to Móricz 
Zsigmond körtér. 

Bérbeadás / Letting:

IVG Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Infopark E, Neumann J. u. 1/E.

Tel.: +36 1 382 7560   Q���E-mail: office@ivg.hu
www.infopark.hu   Q���www.ivg.hu, www.ivg.de

Repül!tér / Airport:  30-40 perc/min.
Autópálya / Motorway: (M0, M1, M7, M5)  10-20 perc/min.
Pályaudvar / Railway station:  10-20 perc/min. 
Buszpályaudvar / Bus station:  5-10 perc/min. 

Jelen brosúra nem tekinthet! hivatalos ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az IVG semmilyen anyagi vagy egyéb felel!sséget nem vállal az itt feltüntetett információk felhasználásáért.

This brochure does not constitute a formal offer, the content shall serve information purposes only. IVG does not take any material or other responsibility for the use of this information. 

!

M2

M3

M5

4

3

M6

M1

M7

M0M0

M0

Bécs
Vienna

Prága

Zá
grá

b

Prague

Za
gre

b


