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Bemutatkozás

A Tópark ’BE MY CITY’ egy multifunkcionális épületegyüttes az ország első
“Város a Városban” ingatlanfejlesztési innovációja, amely Budapest nyugati
kapujában, az M0-M1-M7 autópályák aranyháromszögében található a Törökbálintitó mellett. A Tópark nem csupán egy épület komplexum, hanem egy olyan élettér,
amely egy sikeres belvárosi közösséget modellez. A Tóparkot komplexitása,
világszínvonalú városközpont koncepciója teszi egyedivé és különlegessé.
Hatalmas előnye, hogy a belváros zsúfoltságával szemben teret, jó életminőséget,
változatosságot biztosít azoknak, akik ott élnek, illetve dolgoznak. A 140 hektárnyi
területen innovatív irodák, modern lakások, színvonalas szolgáltató egységek,
sport- és rekreációs fejlesztések valósulnak meg. A fejlesztés egyediségét kiváló
elhelyezkedése, közel 55 hektáros zöld felülete, magas minőségű építészeti
megoldásai és az átgondolt infrastruktúra együttesen biztosítják.

General introduction
The multifunctional building complex Tópark ’BE MY CITY’ is Hungary’s first
“City within the city” property development innovation, situated in the western
gate of Budapest
in a triangle bordered by motorways M0-M1-M7 next to lake
EGÉSZSÉGES,
Törökbálint. Tópark is not only a building complex but also a habitat that models
ÉLHETŐ
a successful downtown
community. Its complexity and world-class city-center
concept makes
Tópark special and unique. Its great advantage lies in proviKÖRNYEZET
ding space, better quality of life and diversity to those living or working there as
compared to the congestion and unhealthy conditions of the city centre. Innovative
office buildings, modern apartments, high-quality service units, sports and
recreational developments will be constructed on the 140-hectare property.
Uniqueness is guaranteed by the excellent location, the near 55-hectare green
area, high quality architectural solutions and a smart design of infrastructure.
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EGÉSZSÉGES,
ÉLHETŐ
KÖRNYEZET
TÓPARK ’BE MY CITY’
• 140 hektár bruttó alapterületű
ingatlanberuházás
• 55 hektár zöldfelület
• 55.000 m² irodaterület
• 15.000 m² kiskereskedelmi és szolgáltató egység
• 35.000 m² alapterületen 350 db lakóingatlan
• 150-200 szobás szálloda + 1.000 fő befogadására
alkalmas konferenciaterem
• 2.000 db férőhelyes parkolóház + 1.000 db
felszíni parkolóhely
• 60 elektromosautó-töltőpont

TÓPARK ’BE MY CITY’

HEALTHY,
RESIDENTIALFRIENDLY
ENVIRONMENT

• Property investment with gross area of 140 hectares
• Green area of 55 hectares
• Office space on 55,000 m²
• Retail and service outlets on 15,000 m²
• 350 apartments with a combined floor space of 35,000 m²
• Hotel with 150-200 rooms + a conference room			
suitable to seat 1,000 people
• Underground garage with 2,000 parking lots
+ 1,000 surface parking lots
• 60 electro-vehicle chargers
toparkirodak.hu
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WELL - BEING FILOZÓFIA ÉS
AZ ÖKO - TUDATOSSÁG
EGYIK ELSŐ HAZAI PÉLDÁJA

WELL - BEING PHILOSOPHY
AND ONE OF THE FIRST
EXAMPLES OF ECO AWARENESS
IN HUNGARY

A LEED Gold minősítéssel rendelkező Tópark ’BE MY CITY’ minden
szegmense zöld energia felhasználásával és környezettudatos megoldásokkal épül. A beruházás a Törökbálinti-tó mellett helyezkedik el,
így a tó partja mellett kialakított futópályával és a projekten keresztülhaladó Budapest-Balaton kerékpár-úttal számtalan rekreációs lehetőséget nyújt. A tó partjával párhuzamosan kialakított gyönyörű sétány
pedig esztétikai, ökológiai és szociális szempontból is elsődleges
fontosságú az épületegyüttes mindennapi életében. Az irodabérlők,
a lakók, valamint az ide látogatók változatos igényeinek teljes körű
kiszolgálása érdekében, a komplexumban a szolgáltató egységeken
túl önkormányzati üzemeltetésű óvoda és bölcsőde, illetve gyermekés felnőtt-egészségügyirendelők is helyet kapnak.

Each segment of Tópark ’BE MY CITY’, which boasts a LEED Gold
rating, will be constructed using green energy and environmentally
friendly solutions. The complex is situated right next to Lake Törökbálint and therefore provides several recreational opportunities with
a running track along the lake shore, and the Budapest - Balaton
bicycle lane running across the area. The beautiful walkway along
the lakeshore plays a key role in the day-to-day life of the complex,
both from an ecological and an aesthetic point of view. In order to
fully serve the diverse needs of the office tenants, residents and
visitors, besides service units the complex will also host a public
kindergarten and nursery, as well as GP’s offices for adults
and children.
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A városnegyedben - ahol három funkció együttesen, egymást erősítve
érvényesül - az innovatív irodák, színvonalas szolgáltató és üzlethelyiségek,
valamint magas minőségű lakások egyaránt megtalálhatóak. A három funkciót, mint egy fő rendező szál, gyűjti maga köré az épületegyüttes 330 méter
hosszú fő passzázsa.

The neighbourhood, where three functions will coexist and reinforce
each other, will be home to innovative offices, high-quality service
units and shops as well as apartments finished to the highest
standards. These three functions are centered around the 330-metre
long main passage of the complex.

A Tópark, bérlői számára egyszerre biztosítja az egészséges, zöld környezetet,
és a városi lét előnyeit. Az összesen 55 ezer négyzetméternyi A+ kategóriájú
bérelhető irodaterületre az egyediség és a praktikusság jellemző, hiszen az
irodaterületek több épületben helyezkednek el, szintenként megoszthatók
(2-4 ezer négyzetméter / szint), így a nagyobb, valamint kisebb területet
bérlő vállalkozások számára is ideális választás.

For its tenants Tópark provides a healthy, green environment
combined with the advantages of city life. The office area of 55,000 m²,
which has received an A+ rating, is characterised by tailormade
solutions and practicality as the offices are located in several buildings,
and may be divided even within floors (2000-4000 m² / floor), which
makes it an ideal solution for businesses that require larger and less space.

Az ingatlanfejlesztés I. ütemének irodaterület adatai
Office space data of phase i of the property development
ÉPÜLET	NETTÓ TERÜLET
BUILDING	
NET FLOOR AREA

SZINTEK SZÁMA
NO. OF FLOORS

TISZTA BELMAGASSÁG
INTERNAL HEIGHT

ÁTADÁS TERVEZETT DÁTUMA	munkavállalók száma (fő)
PLANNED DATE OF HANDING OVER
No. of Employees

„B”

9 125 M²

Fsz+4 / GF+4

2,7 M / 2.7 M

2018 IV. NÉ / Q4 2018

CCA. 1 000- 1 500

„G”

5 257 M²

Fsz+4 / GF+4

2,7 M / 2.7 M

2018 IV. NÉ / Q4 2018

CCA. 550-850

Bérleti információk
leasing information
10,5-13,5 EUR /m²/hó-tól
Bérleti díj (nettó) / Asking rent (net)
From EUR 10.5-13.5/m²/month
						
Minimum bérelhető terület iroda / 		
200 m²
minimum rentable office area 			
Minimum bérleti idő / minimum rental period

60 hó / 60 month

Üzemeltetési díj / service charge		

3,5 EUR/m²/hó / EUR 3.5/m²/month

Közös szintterületi mutató / CAR		
cca. 8,24% / Approx. 8.24%
						 			
Parkolóhely / parking lot
65 EUR /db/hó / EUR 65 65 EUR/pc/month
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Térrendezés alapelvei

Principles of space design

• Flexibilisen szervezhető belső terek
• 1200 m² tűzszakaszok tűz gátló fallal és ajtóval
elválasztva (szintek között átjárhatóság biztosított)
• Bérlői területen kialakított, dedikált vizesblokk
(mellékhelyiség és konyha)
• Alacsony szinti közös területek
• 6 lift/szint
• Recepció és elsődleges beléptetési pontok a földszinten
• Bérlői kialakítás Shell and Core szinttől (emelt szintű
szerkezetkész állapot) indul a bérelt területeken
• Bérbeadói kialakítási hozzájárulás

• Flexible design for interiors
• Fire compartments of 1.200 m2 separated by fire division
walls and doors (interoperability among floors is ensured)
• Dedicated plumbing unit in the rental area
(restroom and kitchen)
• Common spaces on lower levels
• 6 elevators / floor
• Reception desk and primary entry points on the ground floor
• Floor area setup on demand from Shell and Core levels
• (increased structurally completed status) of the rental area
• Lessor’s contribution to design

Optimalizált irodakiosztások („B-G”
épületek) – 2. emelet (minta)
Optimized office allocations (Buildings B
and G) – Second floor (model)

QUIET

QUIET

B.E2.05.
IRODA (104 FŐ) /
OFFICE (104 P.)
1 021 m2

COPY

B

B.E2.04.
IRODA (42 FŐ) /
OFFICE (42 P.)
459 m2

I.T.

I.T.

B.E2.K02.
LÉPCSŐHÁZ /
STAIRS

B.E2.K04.
LÉPCSŐHÁZ /
STAIRS

LIFT-B1-1

LIFT-B2-1

LIFT-B3-1

LIFT-B4-1

LIFT-B5-1

LIFT-B6-1

17 fő

17 fő

17 fő

17 fő

17 fő

17 fő

B.E2.K01.
LIFTELŐTÉR /
ELEVATOR LOBBY

B.E2.K03.
LIFTELŐTÉR /
ELEVATOR LOBBY

B.E2.02.
IRODA (23 FŐ) /
OFFICE (23 P.)
232 m2

B.E2.Ü02.
ELEKTR. HSG. /
ELECTRIC ROOM

B.E2.Ü01.
ELEKTR. HSG. /
ELECTRIC ROOM

9 m2

9 m2

COPY

I.T.

B.E2.01.
IRODA (18 FŐ) /
OFFICE (18 P.)

B.E2.03.
IRODA (39 FŐ) /
OFFICE (39 P.)

167 m2

329 m2

COPY

COPY

262 m2

QUIET

I.T.

QUIET

COPY

I.T.

G.E2.Ü01.
ELEKTR. HSG. /
ELECTRIC ROOM

1%

7 m2

G.E2.K01.
LIFTELŐTÉR /
ELEVATOR LOBBY

65/65
pm: 90

LIFT-G1-1

LIFT-G2-1

LIFT-G3-1

17 fő

17 fő

17 fő

G.E2.K02.
LÉPCSŐHÁZ /
STAIRS

G

I.T.

4,17 %

4,17 %

COPY

G.E2.03.
IRODA (70 FŐ) /
OFFICE (70 P.)
705 m2

65/65
pm: 90

1%

Korlátlan internet szolgáltatás, 100%-os redundanciával Unlimited internet service with 100% redundancy
Négy egymástól független energia betáplálás Four independent power supplies

4,17 %

Igen Yes

AS:+5,29

Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes

Extra szolgáltatás Extra Services:

toparkirodak.hu

G.E2.02.
IRODA (33 FŐ) /
OFFICE (33 P.)

G.E2.01.
IRODA (28 FŐ) /
OFFICE (28 P.)

TCS

4 csöves fan-coil rendszer (hűtés-fűtés) four-pipe fan-coil system (cooling-heating)
Friss levegő ellátás fresh air supply
Álmennyezet, álpadló suspended ceiling, raised floor
Kártyás beléptető rendszer card access control system
Belső optikai hálózat wide brand optic fibre
24 órás biztonsági szolgálat 24-hour security service
Parkoló (mélygarázs, felszíni- és parkolóház)
parking area (underground, surface parking area
Elektromos-autó töltő electric car charger
Kereskedelmi egységek (éttermek, üzletek) retail units (restaurants, stores)
Játszótér playground
Óvoda-bölcsőde (önkormányzati és magán üzemeltetésű)
public and private kindergarten, nursery
Egészségügyi központ medical centre

Rendelkezésre áll AVAILABLE

		
Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes
Igen Yes

TCS

Szolgáltatás Services available

QUIET

385 m2

15
15

ELADÁSRA KÍNÁLT LAKÓINGATLANOK Residences offered for sale

A Tópark egyediségét kiváló elhelyezkedésén, magas minőségű építészeti
megoldásain és gazdag természeti adottságain túl, multifunkcionális jellege nyújtja.
A Tópark Magyarország első “város a városban” ingatlanfejlesztési innovációja,
ahol a víz közelsége, a zöld területek és a harmonikus légkör találkozik a sétálóutcák
és a belváros kifinomult eleganciájával. 350 lakás épül fel, két ütemben, változatos
méretekben, igen magas műszaki színvonalon. A mennyezet hűtés-fűtés vagy
a zöldtető mind-mind a környzettudatosságot, illetve az ott élők rezsijének
mérséklését szolgálják.

The uniqueness of Tópark complex lies in its excellent location, high
quality architectural solutions, rich natural surroundings and primarily
its multifunctional nature. Tópark is Hungary’s first “city within the city”
property development innovation, where the proximity of the water, the
green areas and the harmonious atmosphere merge with the delicate
elegance of promenades and the city centre. Altogether 350 apartments
will be constructed in two phases with a wide variety of floor areas and
all with the highest technical standards. Ceiling heating and cooling and
green roofs serve are examples of environmental awareness here and
are meant to reduce overheads paid by the residents.

AZ INGATLANFEJLESZTÉS I. ÜTEMÉN BELÜL ÁTADÁSRA KERÜLŐ LAKÓINGATLANOK
Lakások száma
Number of
apartments

Egy lakóra eső terület a
teljes bruttó területből
Area per capita out of
total gross area

Lakók várhatószáma
No. of expected
residents

„J” épület /
building:141
„C” épület /
building: 69
„H3” épület /
building: 140

cca. 30 m²

cca. 350 fő / person

cca. 30 m²

cca. 260 fő / person

cca. 30 m²

cca. 260 fő / person

Összesen / Total:

cca. 870 fő / person

RESIDENCES TO BE COMPLETED IN PHASE I OF PROPERTY DEVELOPMENT
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Megközelíthetőség
ACCESS

Megközelíthetőség
tömegközlekedéssel

Mai felgyorsult világunkban mindenki számára kifejezetten hangsúlyos a „kiváló közlekedés”.
A kialakított infrastrukturális környezetnek köszönhetően a Tópark ’BE MY CITY’ számos
közlekedési eszközzel rövid időn belül megközelíthető.

A Tópark Express (140E) ingajáratnak köszönhetően

In today’s high-velocity world, “excellent transportation links” are a high priority to all of us.
Thanks to the highly developed infrastructure, Tópark ’BE MY CITY’ is quickly and easily
accessible with several transport options.

metró közvetlen és gyors bejutási lehetőséget biztosít

140E expressz járattal 9 perc a Kelenföldi pályaudvarról.
The transfer with bus NO. 140E takes 9 min. from Kelenföldi Railway station.

a Kelenföldi pályaudvar 9 perces menetidővel válik
elérhetővé. A pályaudvarról megközelíthető M4-es
Budapest belvárosába. A Kelenföldi pályaudvarról
rendszeresen induló Railjet vonattal Bécsbe 2,5 óra
alatt lehet eljutni.

Elérhetőségeink /
Contact
Tópark irodabérbeadás
+36 70 967 2347
office@topark.hu

Megközelíthetőség
gépjárművel

access on
the road

ATópark fejlesztéshez kapcsolódó csomóponti
ágak kialakításával az ingatlankomplexum
közvetlenül megközelíthető az M1-es
autópályáról és M0-ás autóútról. Autóval a
belváros 25 perc, a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtér 30 perc, a vidéki nagyvárosok
– mint pl. Győr, Paks – 60 perc, míg Bécs
2,5 óra kényelmes menetidővel válik
megközelíthetővé.

By establishing junctions connected to the
building complex, Motorway M1 and
Motorway M0 will be directly accessible.
The city center can be reached within 25
minutes, the Liszt Ferenc International
Airport within 30 minutes, major country
towns such as Győr or Paks are a 60-minute
ride by car, while Vienna can be reached
within 2 hours.

Access by public
transport
Thanks to the Tópark Express shuttle (140E),
Kelenföld Railway Station is a 9-minute ride
away from the complex. From the railway
station, underground M4 provides quick and direct
access to the centre of Budapest. From Kelenföld
Railway Station, Vienna is a 2.5-hour ride with
the regular Railjet service.
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