
 
 
 

 
 
 

 

 
Nagyléptékű budapesti ingatlanfejlesztésre készül a HB Reavis  

 

Budapest, 2015. június 17. - Közép-Kelet-Európa vezető ingatlanfejlesztő vállalata, a HB Reavis 

bejelentette, hogy a közeljövőben tervezett nagyléptékű irodafejlesztéséhez 3 hektár nagyságú 
telkeket vásárolt Budapest egyik legfrekventáltabb területén. A telkek megvásárlásával a 

vállalat több mint 120 ezer négyzetméternyi bruttó bérbeadható területtel rendelkező budapesti 

irodafejlesztését készíti elő. 
 

A júniusban több tulajdonostól megvásárolt telkek Budapest XIII. kerületében, a Váci út, a Róbert 
Károly Körút és az Árboc utca által határolt területen találhatóak. Elhelyezkedésüknek köszönhetően a 

terület kiváló lehetőséget nyújt az irodafejlesztésre, hiszen a város egyik legfrekventáltabb részén 
fekszik, amely számos közlekedési eszközzel megközelíthető.  

 

A HB Reavis a terület központi elhelyezkedését és kitűnő közlekedési lehetőségeit kihasználva, - az 

igényes európai bérlők valamennyi követelményét figyelembe vevő - korszerű és rugalmas irodai 

környezetet kíván létrehozni. A vállalat továbbá kiemelt figyelmet fordít a városkép szépítését szolgáló 
közösségi terek, zöld területek és szolgáltató létesítmények kialakítására.  

 

„Tavaly átadott irodaházunk, a Váci Corner Offices sikere bizonyíték arra, hogy a bérlők a minőségi, 
modern és környezettudatos irodák mellett teszik le voksukat Budapesten. A most elindításra kerülő, a 
maga nemében egyedülálló projektünk az elkövetkező évek egyik meghatározó budapesti 
ingatlanfejlesztése lesz, amellyel egy új korszakot nyitunk mind a nagyléptékű kereskedelmi 
ingatlanfejlesztések, mind a munkahelyi dizájn terén. A kiváló minőségű irodák mellett éttermek, 
kávézók, üzletek és kommunális terek növelik majd ügyfeleink számára a fejlesztés vonzerejét” – 

mondta Radnóty Zoltán, a HB Reavis magyarországi ügyvezetője.  

 

 

 
A HB Reavis Hungary vállalatról  
 
A HB Reavis Hungary a HB Reavis Csoport tagja, piacvezető ingatlanfejlesztő vállalat, amely 2007 óta van jelen 
a magyar piacon. Az HB Reavis Csoport Magyarország mellett Szlovákiában, Lengyelországban, 
Csehországban, az Egyesült Királyságban valamint Törökországban van jelen, több mint 400 szakembert 
foglalkoztat. A vállalat 1993-as megalakulása óta számos sikeres projektet tudhat magáénak irodai, 
kereskedelmi és logisztikai területen, több mint 750 000 négyzetméter bruttó bérbeadható terület kiépítésével, 
valamint további 1 millió négyzetméternyi terült fejlesztése áll az engedélyezési vagy építési szakaszban. A HB 
Reavis Csoport több mint nettó 964 millió euró tőkével rendelkező vállalat, 1,8 milliárd euró értékű 
eszközportfoliót kezel, integrált üzleti modellje egyesíti a fejlesztést, építést, vagyonkezelést és a befektetések 
kezelését is. A HB Reavis erős piaci pozícióját alátámasztja a CEE Quality Award „Az év fejlesztője 2015-ben” 
kategóriája, valamint az Eurobuild Awards „Az év irodafejlesztője a kelet-közép-európai régióban” díj elnyerése. 
 
A Váci Corner Offices irodaházról 
 
A vállalat első hazai projektje a Váci Corner Offices A kategóriájú irodaház, amely a Váci úti irodafolyosón 
helyezkedik el. A Váci Corner Offices bruttó bérbe adható területe 21 000 m2 amely kilenc szinten áll a bérlők 
rendelkezésére. Az épületet a BREEAM Europe Commercial 2009 „kiváló” fenntarthatósági minősítés szabályai 
szerint alakították ki, amely a számos „zöld” megoldás részeként biztosítja az épület zéró karbon kibocsátását, 
elektromos autótöltő állomások elérhetőségét, valamint az esővíz újrahasznosítását is 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
További információ a Váci Corner Offices irodaházról: www.vacicorneroffices.hu 
További információ a HB Reavis Csoportról: www.hbreavis.com 
 
További információk: 
 
Dávid Lilla 
Grayling 
+36 1 266 7833 
lilla.david@grayling.com   

Monika Kalinowska 

PR Manager 

HB Reavis 

E-mail: monika.kalinowska@hbreavis.pl  

Mobile: +48 696 803 116 
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