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a fejleszTő
A White Star Real Estate cégcsoport két évtizede van jelen a közép-

kelet-európai régióban . Magyarország mellett Lengyelországban, 
Csehországban, Szlovákiában és Romániában is aktív résztvevői 

vagyunk az ingatlanfejlesztési és -kezelési piacnak . Az elmúlt húsz 
évben több, mint 50 sikeres projektben 2,3 millió négyzetméternyi 

fejlesztést valósítottunk meg . Magyarországon 1998 óta 
közel 350 000 négyzetméternyi területen valósítottunk 

meg sikeres ingatlanfejlesztési projekteket közel 450 
millió euró értékben . A jelenleg folyó régiós fejlesztések 

kiemelkedő projektje az Elektrownia Powisle (Varsó, 
Lengyelország), amelyben egy régi, oltalom alatt álló 

erőmű alakul át és bővül iroda-, kiskereskedelmi- és lakófunkciókat 
magába foglalva, új életre keltve a házat és ezáltal a környéket 

is . Társaságunk piacvezető az ingatlanpiaci szolgáltatások teljes 
spektrumában, hiszen magas szintű vagyon- és ingatlankezelési, 

bérbeadási, kivitelezési-, energia menedzsment, valamint műszaki 
felügyeleti szolgáltatást is nyújtunk ügyfeleink részére .

The Developer
White Star Real Estate group has been present in the Central and 
Eastern European region for two decades, and we are an active part 
of the real estate development and management industry in Poland, 
the Czech Republic, Slovakia and Romania, as well as in Hungary. 
In the past 20 years we have developed some 2.3 million sq m in 

more than 50 successful projects. White Star in Hungary 
has undertaken almost 350,000 sq m of successful 
development projects, with a value of close to EUR 450 
million. A key project among the ongoing developments in 
the region is Elektrownia Powisle (Warsaw, Poland), where 
an old, listed electricity generating plant is being converted 

and extended to include office, retail and residential functions, 
breathing new life into both the building and the surrounding area. 
In addition to all these, our company leads the market for the full 
spectrum of real estate-sector services, offering high-quality asset 
and facility management, leasing, construction, energy management 
and technical supervision services to its clients.
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a befekTeTő
Cégünk, a Cain International a fejlett piacok legvonzóbb 

városaiban hajt végre beruházásokat és kezel ingatlanokat 
a leggyümölcsözőbb lehetőségek kihasználásával, 

lokális együttműködő partnerekkel 
karöltve . Némely esetben vegyesvállalatot 

is létrehozunk olyan befektetőkkel, akik 
számára a cégünk által nyújtott szaktudás és 

tapasztalat kulcsfontosságú . Cégünk amerikai 
portfoliójában Miami és Beverly Hills-beli projektek is 

szerepelnek . Európai beruházásaink az alábbi városokban 
valósultak meg: London, Barcelona, Dublin, Krakkó, Madrid, 

Varsó és most Budapest .

The INVESTOR
Cain International focuses on gateway and 
opportunity cities in growth markets. The 
firm’s collaborative approach with established 

local partners has resulted in 
an international portfolio of 
investments, joint ventures, and 
developments. Cain International’s 
US portfolio includes projects 

in Miami and Beverly Hills. Its European 
investments span London, Barcelona, Dublin, 
Krakow, Madrid, Warsaw and lately Budapest.
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a TERVEZŐ
A TIBA Építészstúdió munkáinak léptéke változatos; 

a kisebb tervezési feladatoktól kezdve a belvárosi palota-
rekonstrukciókon át, tömböket átfogó irodaprojektek és 

városléptékű fejlesztések alkotják a cég portfolióját . A különféle 
karakterű munkák közös pontja az egységes és jól olvasható 

design koncepció, amely minden esetben szervesen illeszkedik az 
adott feladathoz és átfogó probléma-megoldási folyamat után ad 

építészeti válaszokat .

Az Eötvös12 Villapark tervezésekor kiemelt szempont volt a terület 
legnagyobb értékének, az egykori szanatórium patinás épületének és 

az ősfás parknak a helyreállítása . Az új épületek telepítésénél a 
lakásokból nyíló panoráma és a természetes fény beengedése 

mellett az intimitás biztosítása volt a fő célunk . Az újjászületett 
helyi védett épület kiegészítéseit és a köré tervezett hat új villát 
mai építészeti eszközökkel fogalmaztuk meg . Ez az architektúra 

a helyi értékekből táplálkozik, az épületek részletképzései pedig a régi 
elemek kortárs interpretációi . A régi és az új harmonikus együttese hitünk 

szerint értékálló dizájnt eredményez . 

A csapat építészeti és munkaszemlétét a nemzetközi projektek és 
külföldi munkák során szerzett tapasztalatok nagymértékben alakították 

a stúdió másfél évtizedes fennállása során . A közvetlen és tágabb 
értelemben vett környezethez való illeszkedés, az értékteremtés, a 

környezettudatos és funkcionálisan jól működő építészeti megoldások 
láthatóak a Telekom Székház, a Váci Greens kampusza, vagy a 

többszörös díjnyertes Párizsi Nagy Áruház épületeiben is .

THE DESIGNER
The scale of TIBA architecture studio’s work varies widely: the 
company’s portfolio ranges from smaller planning tasks to large 
blocks of office projects; from downtown Palace reconstructions 
to urban-scale developments. The common point of the difference 
in all project characteristics is the unified and well-readable design 
concept, which in all cases meets the task and after a comprehensive 
problem-solving process gives the final architectural answer.

When designing the Eötvös12 Villa Park, the overriding priority was 
to restore the jewel in the crown of the site, the iconic building of the 
former Sanatorium along with the park surrounding it. In addition to 

maximizing the views from the new buildings, the main goal 
was to ensure the intimacy of each apartment. The design 
of the villas in the grounds around the re-born heritage 
building has been formulated with modern architectural 
tools. This architecture feeds on local values, and the 

detailed architectural features of the buildings are contemporary 
interpretations of old elements. We believe the old and the new 
harmonious ensemble leads to a value-resistant design. 

The team’s professional experience during the studio’s lifetime 
is further embellished through our involvement in numerous 
international architectural projects. Adaptation to the direct and the 
broader environment, value creation and environmentally conscious 
functioning architectural solutions can be seen at the Telekom 
headquarters, the Váci Greens Campus or the multiple award-
winning Paris Store Building in Budapest.
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a BELSŐ TERVEZŐK
CODE SHOWROOM

A Code Showroomban minden a designról,  
a kifinomult ízlésről és a kifogástalan minőségről szól . 

Hisszük, hogy privát tereink, illetve a bennünket körülvevő tárgyak nem csupán 
falak, burkolatok, bútorok összességei, hanem egyéniségünk hozzáadott értéket 

képviselő kivetülései . Tereink történeteket mesélnek rólunk, gondolatokat 
és vágyakat tükröznek, élményeinkről és ízlésünkről adnak számot . Ennek 

jegyében különleges figyelmet fordítunk arra, hogy minden egyes, 
munkatársaink által megtervezett belső tér egyedi legyen és minél 

inkább tükrözze lakója személyiségét . 
Az Eötvös12 Villapark esetében azonnal megragadott bennünket 

a hely szellemisége, történelme, egyedi adottságai, valamint az 
építészeti terveknek a miénkhez hasonló szemlélete, megközelítése . A patinás 

épület és az ősfás park véleményünk szerint olyan alapot biztosít a projektnek, 
mely garantálja annak egyedi jellegét, a budai oldal természeti környezetének 

és épített örökségének egy olyan ötvözetét kínálva, amely sehol máshol 
nem lelhető fel a fővárosban . Véleményünk szerint sokéves tapasztalatunk, 
a részletekre is odafigyelő megközelítésünk és a kifinomult elegancia iránti 

érzékünk által az építésziroda és a fejlesztő méltó szakmai partnerei lehetünk a 
az Eötvös12 Villapark projektben .

INSIDESIGN

Több mint tizenöt éves tervezői múltunk során, az értékmegőrzés és 
értékteremtés olyan elsődleges szempont volt, amelyet az egyszerűségen 

át vezető funkcionalitás és a komplex tervezői gondolkodásmód 
vezérelt . Éppen ezért, a műemlékvédelem alatt álló volt szanatórium 

épületének és környezetének megújításában való részvétel különösen 
nagy büszkeséggel tölt el minket . A projekt keretében egy olyan 

szakmai kihívásokkal teli folyamatban vehetünk részt, ahol a múltból 
átörökített értékek érzékeny egyensúlyban fonódnak össze a jelenkor 

különösen magas esztétikai és technológiai elvárásaival .

THE INTERIOR DESIGNERS
CODE SHOWROOM

The Code Showroom is all about design,  
sophisticated taste and impeccable quality.
We believe that our private spaces and the objects around us are 
not just walls, claddings, furniture, but added value projections of our 
individuality. Our spaces tell stories about us, reflect our thoughts and 
desires, and tell us about our experiences and taste. With this in mind, 

we pay special attention to making each interior designed 
by our staff unique and as reflective of the 
ndividual  as possible.
In the case of the Eötvös12 Villa Park, we were immediately 
impressed by the spirit, history, unique characteristics 

of the place and the approach similar to ours of the architectural 
plans. In our opinion, the ancient building and the abundant 
green park provide the basis for the project, which guarantees its 
unique character, offering a combination of the Buda side natural 
environment and its  built heritage, which can not be found anywhere 
else in the capital. Through our attentive approach and sophisticated 
sense of elegance, we can become a worthy professional partner for 
the architectural firm and the developer in the Eötvös12 Villa Park.

INSIDESIGN

During our design experience of more than fifteen years, our 
primary aim was to maintain and create value that was driven 

by functionality and complex design thinking through 
simplicity. For this reason we are particularly proud to be 
involved in the rebirth of this beautiful former sanatorium 
building and its environment. The project involves a process 
of professional challenges where values   inherited from the 
past are delicately balanced with the current high aesthetic 

and technological expectations.
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ÁTTekinTés
Az Eötvös12 páratlan adottságú, exkluzív 

villapark egy történelmet megidéző, 3,5 
hektáros, ősfás telken, az előkelő 12 . kerület 

szívében, a Széchenyi-hegy tetején, csodálatos 
kilátással a városra . A nemzetközileg elismert 

angolszász fejlesztők, a White Star Real 
Estate és a Cain International minden részletre 

kiterjedő igényességgel tervezték meg mind 
a kül- és beltéri közösségi tereket, mind a 

lakásokat, melyek egy része a 20-as években 
épült, art déco stílusjegyeket felmutató, 

patinás főépületben található, más részük a 
6 db új, különálló villaépületben helyezkedik el . 
Budapest egyik legélhetőbb és legelegánsabb 

lakóegyüttese épül itt, mely az exkluzív 
szolgáltatások sokoldalúsága és átgondolt, jól 

szervezett kialakítása révén egyaránt kielégíti a 
nyugalomra vágyó párok, egyedülállók, valamint 

a gyermekes családok igényeit is .

Overview
Eötvös12 is a unique, exclusive villa park 
development on a historic, 3.5 ha site 
at the top of the Buda Hills. Located 
adjacent to Normafa in the greenest part 
of the 12th district, many of the properties 
have stunning panoramic views across 
Budapest. Every care has been taken by 
the internationally renowned developers, 
White Star Real Estate and Cain 
International to ensure that residences in 
both the historic 1920’s art déco style main 
building and the 6 modern villas will be 
the most up-to-date, elegant, serene and 
liveable in Budapest. The needs of all types 
of residents, whether couples, singles or 
families will be met owing to the variety of 
well thought-through, exclusive amenities 
and facilities on site.
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BudapesT 
XII. kerüleT

Az Eötvös12 Villapark Budapest egyik 
legpatinásabb városrészében, a Sváb-
hegyen található, mely nevét az alatta 

elterülő Széchenyi-hegy (korábban 
Sváb-hegy) után kapta . Rendkívül 

népszerű szabadidős és kirándulóhely, 
a Gyermekvasút, illetve a Budapesti 

Fogaskerekű Vasút egyik végállomása, 
több diplomáciai vendégház, illetve 

képviselet helyszíne . A csendes 
környezet és a nagyszerű kilátás a 

tehetősebb polgári réteg érdeklődését 
is felkeltette, így a múlt század folyamán 

sokan választották nyári lakhelynek . 
Ezért is találhatók a környéken 

nagyszámban a századfordulón épült, 
magánkézben lévő, gyönyörűen 

felújított, elegáns főúri villák, melyek 
fokozzák a hely magas presztízsét . Pár 

perces sétával elérhető a Széchenyi-
emlékmű és kilátó, ahonnan pazar 

panorámában gyönyörködhet az 
odalátogató .

BudapesT, 
12Th DisTricT 
Eötvös12 Villa Park is located on Sváb-
hegy, one of the most prestigious locations 
of Budapest. The area, with its abundant 
natural forests and green hills, is a very 
popular place for leisure activities and 
excursions. The Children’s Railway and the 
upper terminal of the Cogwheel Railway 
bring visitors right into its heart. Since the 
second half of the 19th century aristocratic 
families and wealthy industrialists have 
chosen the area as the location for their 
summer residences, due to the fresh 
air and stunning views provided by the 
elevated location. Therefore, there are 
a large number of turn-of-the-century, 
elegantly-built and beautifully restored 
private villas and several others which 
are used as diplomatic residences further 
enhancing the prestige of the locale.  
The Széchenyi Memorial and Lookout 
Tower, where you can admire the 
spectacular panorama are a few minutes 
stroll away.
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Parlament
Bazilika Budai Vár

Mátyás templom Erzsébet hídLánchíd

Gellért-hegy

Margit hídMargit-sziget

12



a helYszín
A beruházás az Eötvös út–Karthauzi utca–

Művész út által határolt, 35 000 m2-es, 
ősfás telken valósul meg . Több mint 

400 m-rel a tengerszint, így a szmoghatár 
fölött helyezkedik el, állandó kiváló 

minőségű levegőt biztosítva a leendő lakók 
számára . A pár perc alatt elérhető Normafa 

nemcsak a főváros egyik legszebb 
panorámájú kirándulóhelyének számít, de a 

hatalmas összefüggő zöldfelülete miatt  
a „12 . kerület tüdeje” nevet is megkapta .

A környék kiváló infrastruktúrával 
rendelkezik: a közelben számos helyi, illetve 

nemzetközi oktatási intézmény, továbbá 
étterem, kávézó, kisebb élelmiszerüzlet 

található, de néhány perces autóúttal 
több bevásárló- és szolgáltatóközpont is 

elérhető (Hegyvidék Központ, MOM Park, 
Mammut, stb .) . A helyszín autóval kiválóan 

elérhető az Istenhegyi út felől, valamint 
tömegközlekedési eszközökkel is könnyen 

megközelíthető: több buszjárat (21, 21A, 
212, 990) és a fogaskerekű is közvetlenül a 

telek mellett áll meg .

LocatIon
The investment will be carried out on a 
plot of 35,000 sq m bordered by Eötvös 
út, Karthauzi utca and Művész út.  
At more than 400m above sea level it 
is above the smog limit, providing high 
quality air for future residents. A few 
minutes away, Normafa is not only one 
of the most beautiful hiking destinations 
in the capital, but its lush green area is 
known as “the lung of the 12th district”.
The area has excellent local 
infrastructure. There are several 
Hungarian and international schools 
and kindergartens close by as well as 
restaurants, cafés and smaller grocery 
stores. Several shopping and service 
centres are within a few minutes’ 
drive (Hegyvidék Központ, MOM Park, 
Mammut, etc.). The location is also 
easily accessible by public transport: 
several bus stops (21, 21A, 212, 990) and 
the cogwheel railway stop are within 
5-minute walk and all provide easy and 
fast access to the city centre.

Sas-hegy

Rákóczi híd
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a környék   |   ameniTies BEVÁSÁRLÁS / SHOPPING

1. Mom Park

2. Hegyvidék 
Bevásárlóközpont 

3. Mammut

4. Termelői és ökopiac  

ÉTTERMEK / CAFES

5. Szamos cukrászda

6. Villa Bagatelle

7. Larus étterem

KIKAPCSOLÓDÁS / LEISURE

8. MOM Kult

9. Normafa 

10. Libegő

11. Csillagvizsgáló

12. Gesztenyéskert

13. Oxygen Wellness

14. MOM sport

ISKOLÁK, ÓVODÁK / 
SCHOOLS, KINDERGARDENS

15. Őzike óvoda

16. Pingvin óvoda

17. Mother Goose óvoda

18. Művész úti óvoda

19. Budapesti Osztrák Iskola

20. Budapesti Német Iskola

21. Britannica International 
School

BAH 
csomópont

Ném
etv

ölgyi 
út

Jagelló út

Istenhegyi út

Istenhegyi út

Zugligeti út

Béla király út

Eötvös út

Szilágyi Erzsébet Fasor

A
lkotás út

Szél Kálmán 
térNormafa

Svábhegy

Fogaskerekű

Libegő

500 m

1000 m

1500 m

2000 m
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a fejleszTés   |   The developmenT

17



a fejleszTés
Az egykori Svábhegyi Szanatórium területén, a XII . kerület 

Eötvös úton épül a természetre, csendre, nyugalomra vágyók 
leendő otthona . Az Eötvös út – Művész utca által határolt 

3,5 hektáros, ősfás területen felújításra kerül az 1927-ben épült 
ikonikus főépület és további 6 kisebb kortárs villaépület is helyet 

kap . A főépület homlokzata eredeti díszeivel kerül felújításra,  
a nagyvonalú, tágas belső terei, a műemléki védettség alatt álló 

lépcsősora pedig visszaidézik majd a múltban kialakított,  
az Art Deco jegyeit felmutató, elegáns stílust . A főbejárat a telek 

Eötvös úti szakaszának közepén kerül kialakításra . Az épületek 
alatt találhatóak a parkolók, minimalizálva ezzel a parkban lévő 

autóforgalmat . A két mélygarázs a lehető legrövidebb úton 
kapcsolódik a bejárathoz, így kevés a burkolt felület és nagy 

összefüggő zöldterületet tudunk kialakítani .  
A központi épület és villák könnyen megközelíthetők autóval 

a föld alatt, nem zavarva így a lakók és vendégek felszíni 
közlekedését . Az új tér a központi épület előtti piazzát foglalja 

el, mely így a terület magját képzi . A páratlan nagyságú, 
hatalmas kert parkosítása során vezérelvünk a zöldfelület 

maximalizálása, a szép, egészséges, nagy lombkoronájú fák 

The developmenT
On Eötvös út in the 12th district of Budapest, an unparalleled, 
highly prestigious residential park is being developed in the 
grounds of the former Svabhegy sanatorium which will offer 
a natural haven of peace and tranquillity to its residents. 
Situated on the plot of approx. 3.5 hectares with many mature 
trees, bordered by Eötvös út and Művész utca, the iconic main 
building, built in 1927 will be renovated and modernized, and 6 
smaller contemporary villa buildings will be added to the site.
The original décor elements on the façade of the main 
building will be completely restored and the spacious 
communal areas with its heritage listed staircase will evoke 
the elegant style of the past incorporating Art Deco elements. 
The main entrance gate will be positioned on Eötvös út. 
To ensure the maximum possible green space on site and 
minimize traffic in the park the two underground garages 
will be linked to the entrance gate by short above-ground 
driveways and all parking spaces will be accessible from 
their respective buildings via underground walkways. A new 
piazza will occupy the area in front of the central building 
becoming the core of the villa park. Our guiding principle 
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megőrzése, illetve újak ültetése, hogy egy igényes, jól 
tervezett, ápolt park jöhessen létre, amelyben a leendő lakók 

kellemes sétákat tehetnek, a lakásukból kitekintve pedig 
természet közeli élményben lehet részük .  

A parkban elszórtan ún . „játékszigeteket” hozunk létre 
egy-egy kiváló minőségű, biztonságos, EU-szabvány 

szerinti elemből, teret biztosítva ezáltal a kisgyerekek 
játékigényének, de a dekoncentrált elhelyezésnek 

köszönhetően ez a kialakítás a csendre, nyugalomra vágyó 
lakástulajdonosok számára is ideális megoldást jelent .

 A tájépítészeti koncepció szerint a villákat úgy telepítjük, 
hogy a fantasztikus panoráma a lehető legtöbb lakásból 

élvezhető legyen . A lakások esetében a tervezők arra 
törekedtek, hogy azok minél több irányból kapjanak 
természetes megvilágítást, valamint a lakóegységek 

intimitása biztosított legyen . A nagy teraszok felé 
megnyitott nappalik a nap útját követik, és páratlan 

panorámát biztosítanak a városra, a Dunára és annak 
fenséges hídjaira . Mindezen eszközökkel korszerű, 

energiahatékony prémium lakóházakat hozunk létre .

when landscaping this large garden was to maximize the 
green surfaces by preserving the old, larger canopied, mature 
trees and planting new saplings, to create a well-kept park-
like environment where residents can take walks and feel 
a rural experience when looking out from their homes.
We have developed a special concept to establish playgrounds 
for children: we will create so called “play islands” with high-
quality elements conforming to EU-standards, scattered 
around the park. This is an ideal solution to allow children 
multiple play areas but ensuring that these areas are small 
enough not to disturb other residents seeking peace and quiet. 
According to the design concept, the villas are positioned in 
such a way as to enable the fantastic panorama to be enjoyed 
from as many apartments as possible. The designers sought 
to maximize the amount of natural light the apartments 
receive but also to ensure the privacy of the units.
Opening onto to the large terraces, living rooms follow 
the sun’s path and offer unparalleled views of the city, 
the Danube and its majestic bridges. We believe we have 
created state-of-the-art, energy-efficient, premium homes.
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a múlT
Az Eötvös12 fejlesztési területének legnagyobb 

értéke az 1927-ben épült központi épület . Az 1880-
as évek elején Vízgyógyintézetet terveztek ide, 
majd Jakab Dezső és Sós Aladár tervei alapján 

építették meg a ma látható épületet art deco 
stílusban . Legtöbben szanatóriumként ismerik (a 

Svábhegyi Szanatórium), de szolgált Angol-Magyar 
Bankként, rendőrlaktanyaként, és kórházként is az 
elmúlt században . Az 1900-as évek elején a Hajós 

Alfréd által tervezett kültéri uszoda is az épülethez 
tartozott, ezt a későbbiek során elbontották .  

Ez a főépület a villapark szíve, közösségi események 
helyszíne és a park ékköve . A tervezéskor kiemelt 
szempont volt, hogy az épület értékeinek eredeti 

állapota kerüljön megőrzésre, többek között a 
földszinti aula elegáns márvány lépcsősora és 

kandallója . A szanatórium homlokzata az eredeti 
díszeivel kerül visszaállításra . Az épület és a telek 
történetéhez szorosan hozzátartozik a környező 

utcák történelme . Budapest szinte legszebb polgári 
villái és parkjai találhatóak itt, melyek híres írók, 

építészek és tábornokok nevét idézik .

HisTorY 
The most significant feature of the Eötvös12 site is the 
main building that was constructed in 1927. Originally, 
at the beginning of the 1880s, due to the location a 
hospital was originally planned for the site but later 
the building standing today was designed in Art Deco 
style  and has served many different functions, such as 
a police barrack, an English- Hungarian Bank as well 
as a hospital. During the 1900s the famous Olympic 
swimmer and architect, Alfred Hajós, designed an 
outside swimming pool in the garden of the main 
building that was removed later on. This main building 
is the jewel in the crown of the estate, provides the 
central core of the park and serves as an event centre. 
When designing Eötvös12 the overall aim was to restore 
this beautiful building to its original look especially 
the elegant marble staircase and the fire place in the 
main lobby. The façade of the main building will also be 
restored too with its original decor. The history of the 
neighboring streets are closely attached to the history 
of the plot and the building itself. Several famous 
Hungarian writers, architects and war generals had their 
villas and holiday homes built here.
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Építészet – tradíció és 
kortárs dizájn ötvözete 

• 1927-ben épült műemléki főépület 
(korábbi Svábhegyi Szanatórium) és 6 db 
vadonatúj villaépület

• Századfordulós villákkal tarkított, elegáns, 
történelmi hangulatú környezet

• Összesen 107 db lakás (50-150 m2)

• Lakásonként 2 db parkolóhely és 1 db 
tároló 

• 20-as évek art deco dizájn elemeinek 
ötvözése a legújabb építészeti trendekkel

Architecture – mix 
of traditional and 
contemporary architecture

• Historic main building built in 1927 and 6 
brand new villas

• Elegant, historic neighbourhood lined with 
turn-of-the-century villas

• A total of 107 apartments (50-150m2) 

• 2 parking spaces & 1 storage unit per 
apartment 

• Combining elements of the Art Deco style 
from the 1920s with the latest architectural 
trends
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Megóvott, ősfás park közel 
35 000 m2-en

• 3,5 hektáros, gyönyörűen parkosított, 
ősfás telek

• Kiváló levegőminőség 

• Autós közlekedés a terepszint alá vezetve

A hatalmas parkot a lakók a különböző 
generációk igényei szerinti szabadtéri 
kikapcsolódásra, sétákra, jógázásra, nordic 
walking-ra, stb . használhatják . A gyerekek 
számára a parkban elszórtan elhelyezkedő ún . 
„játékszigetek” nyújtanak lehetőséget az aktív 
kikapcsolódásra .

Beautifully landscaped park 
on 35,000 sq m

• 3.5-hectare park with beautifully 
landscaped gardens with abundant, 
mature trees 

• Excellent air quality

• Internal car traffic directed below the 
surface level

The large park is specifically designed to 
accommodate different generational needs 
and can be used by residents for outdoor 
activities such for yoga, nordic walking, 
running or simply taking a stroll. Children 
can enjoy the play islands throughout the 
park, providing new alternatives to outdoor 
activities.
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Panoráma a városra

A tájépítészeti koncepció alapján a lehető legtöbb lakásból 
fantasztikus panoráma nyílik a városra, mely közismerten a 
világ egyik legszebb fővárosa . A teraszokról látható lesz a 
Királyi Palota, a Parlament és a Szent István Bazilika ikonikus 
épületei, a fenségesen hömpölygő Duna a felette átívelő 
hidakkal, távolabb nézve pedig az országhatárig húzódó és 
végtelenbe vesző dombok és hegyek nyűgözik majd le az 
otthonukból kitekintő lakókat .

Panoramic views to the city

The landscaping of the site affords extensive panoramic 
vistas across one of the world’s finest and most photogenic 
cityscapes. The Royal Castle, the iconic Parliament building, 
the St. Stephen’s Basilica and Margaret island are all visible 
as is the majestic Danube as it flows through the city. Further 
afield the forests and hills of the countryside create a feeling 
of endless space.
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Kényelmi szolgáltatások

• Exkluzív szolgáltatások

 » Zárt láncú kamera rendszer a 
főbejáratnál és a villák bejáratánál

 » Rendszám leolvasó

 » Video kaputelefon

 » QR kód olvasó kapunyitáshoz

 » Nappali recepció

 » Éjszakai biztonsági őrzés

 » Takarító-szolgálat a közös 
területeken

 » Park gondozás

 » Játszószigetek

• A 20-as évek hangulatát megőrző tágas, 
elegáns, sokoldalú közösségi terek a 
főépületben

 » Fitness terem (fitness gépek, 
masszázs szoba, jógasarok, 
pihenőhelyiségek, öltözők)

 » Szivar szoba

 » Klubszoba kandallóval

 » Wifi hozzáférés

 » Közös használatú terasz 
kertkapcsolattal

Lifestyle services

• Exclusive services

 » CCTV camera at the main entrance 
and each building entrance

 » Vehicle number plate recognition

 » Video intercom in all apartments

 » QR code function to open gates

 » Day time reception service

 » 24hr security guards

 » Common area cleaning

 » General gardening services

 » Playgrounds

• Spacious, elegant, multi-faceted 
communal areas in the main building 
preserving the atmosphere of the 1920s

 » Fitness room with related services 
(massage room, yoga corner, rest 
areas, changing rooms)

 » Cigar room

 » Club room with fireplace

 » Wifi access

 » Communal terrace with garden 
connection
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A Park
• a parknak 3 bejárata lesz az Eötvös útról: kettő 

használható a gyalogosok által, amelyből egy az 
autósok által is használható, valamint egy szerviz 
bejárat a kamionoknak és hulladék szállításra

• a zöld parkon keresztül vezető gyalogos 
sétányokon minden épület kényelmesen 
megközelíthető

Központi épület
• a központi épület pince szintből, földszintből 

és 6 emeletből áll

• a földszinten közösségi terek kerülnek kialakításra 
recepcióval, kandallóval felszerelt társalkodóval, 
szivar szobával és egy fitnesz helyiséggel

• a fő épületben 27 lakás kerül kialakításra, mely 
kettő „penthouse” tetőtéri lakást is magában 
foglal

• egy liftmag, (13 személyes lift, 1000 kg)

• a meglévő falszerkezet 16 cm hőszigeteléssel 
egészül ki, külső oldalán műemléki előírásoknak 
megfelelő, korhű vakolatarchitektúrával

• általános emeleteken kétrétegű üvegezésű fa 
nyílászárók, a külső oldalon fa spalettákkal

• a legfelső szinten háromrétegű üvegezésű 
alumínium nyílászárók motoros mozgatású textil 
árnyékoló rolókkal .

Villa épületek
• a villa épületek földszintből és 3 emeletből állnak, 

legfelül 3 „penthouse” tetőtéri lakás található

• összesen 6 db villaépület, mindegyik villában 13-14 
lakás lesz kialakítva 

• épületenként egy liftmag  
(8 személyes lift, 630 kg)

• vasbeton falszerkezeteken min . 18 cm vastag 
hőszigetelés, kő, illetve vakolat felületekkel

• alumínium nyílászárók, két-, illetve háromrétegű 
üvegezéssel, külső oldali motoros mozgatású textil 
árnyékoló rolókkal

Parkolók
• a parkolók 2 elkülönített mélygarázsban lesznek 

kialakítva, 2 külön bejárattal

• lakásonként 2 parkoló került kialakításra

• elektromos autótöltők kerülnek kiépítésre

• egy darab raktárhelyiség tartozik minden lakáshoz

• rendszámfelismerő rendszer a bejáratnál, CCTV 
kamerák és fűtött lehajtók segítik az autós 
közlekedést

Gépészet
• a gépészeti rendszerek a közös közlekedő 

területekhez kapcsolódó aknákban haladnak 
függőlegesen és szintenként a közös területek 
álmennyezeteiben kerülnek szétosztásra

• a lakás bejárati ajtók felett az alábbi csatlakozási 
lehetőségek épülnek ki:

• hideg-, meleg- és cirkulációs víz csatlakozás, 

• hűtő-fűtő rendszerhez csatlakozás,

• frisslevegő és elszívási levegő csatlakozás: 
a központi épületben 200 m3/h, a villa 
épületek lakásaiban és a penthouse 
lakásokban 300 m3/h levegő mennyiség 
biztosításával, 

• konyhai elszívó ernyőnek csatlakozására 
önálló rendszer kiépítésével, lakásonként 
300 m3/h elszívó kapacitás biztosításával

• a fűtés központi Hoval Ultragas* álló kondenzációs 
kazánokról történik

• a hűtés magas energiahatékonyságú Daikin* 
folyadékhűtőkről biztosított 

• a hőenergia távvezetéken keresztül a pinceszinti 
gépészeti helyiségekben kerül fogadásra minden 
épületben, ahol az elosztás és használati melegvíz 
készítés, illetve tárolás történik

• épületfelügyeleti rendszer, amely a lakásonkénti 
mérők távleolvasását is biztosítja

Kulcsrakész lakások
• egy tipikus villa lakásban a tiszta belső 

belmagasság 280 cm és minimum 300 cm a 
tetőtéri, penthouse lakásokban

• monolit gipszakarton álmennyezet

• padlófűtés a hidegburkolatú helyiségekben, 
szükség esetén kiegészítő falfűtéssel

• mennyezet hűtés és fűtés

• pollen és porszűrővel ellátott lakásszellőztető 
rendszer . A berendezés programozható és a smart 
home rendszerhez kapcsolható 

• cirkulációs használati melegvíz rendszer

• hidegburkolatok: Lea Ceramiche*, Lea Ceramiche 
Slimtech*, Salvatori*

• melegburkolatok: Par-ky*, Listone Giordano*

• HPL borítású fa belső nyílászárók

• magas minőségű exkluzív szaniterek: Geberit*, 
Bette*, Antoniolupi*

• Wc tartályok: Geberit*

• fürdőkádak, zuhanytálcák: Bette*, Hüppe*

• csaptelepek: Gessi*, Fantini*

• egyedi konyhabútorok (Arclinea*), konyhai 
berendezések (Miele*)

• védőcsőbe szerelt elektromos rézvezetékek . 
szerelvények belső építészeti igény szerint (Gira*, 
Berker*, Jung*)

• Smart home rendszer kerül telepítésre minden 
lakásban: Berker*, Schneider Electric*, Siemens*, 
AVE*, melyek az előszobában elhelyezett 
esztétikus panelről, illetve mobil eszközökről 
távolról is vezérelhetők: 

• dimmelhető világítás

• fűtés - hűtés

• árnyékolók, függöny

• riasztó rendszer

PROJEKT LEÍRÁS

* vagy hasonló minőség
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The Park
• the park will have 3 main entrances from Eötvös 

út: two can be used for pedestrian access, one 
for cars and one service entrance for trucks and 
garbage loading  

• pedestrian walkways are built in a way that each 
building can be comfortably reached through the 
abundant, green park

Central Building
• the Central Building consists of a basement, 

ground floor and 6 floors

• the ground floor will serve as communal area for 
the residents including the reception, a country 
club lounge, a cigar room and a gym

• the Central Building will accommodate 27 
apartments including 2 penthouses on the 5th and 
6th floors

• the building will be serviced by one elevator, (13 
people, 1000 kg)

• the existing wall structure will be completed 
with 16 cm thermal insulation, authentic plaster 
architecture on the external according to the 
heritage specifications

• windows will be of double-paned wood on typical 
floors with wood shutters, three-paned aluminium 
windows with engine textile shades on the 
penthouse floors

Villa Buildings
• the Villa Buildings will consist of ground floor plus 

3 floors including 3 penthouses on top level

• each will have 13-14 apartments in a total of 6 Villa 
Buildings 

• the Villa Buildings will be serviced by one elevator, 
(8 people, 630 kg)

• the structure of the villas are monolith pillars and 
wall frame building with monolith slab

• the wall structure will be of minimum 18 cm thick 
thermal insulation with stone and plaster surfaces, 
aluminium doors and windows with dual- and 
trilayered glazing

Parking
• parking will be located in two separate 

underground garages with separate entrances

• two parking spaces will be dedicated to each 
apartment

• parking spaces with electric car charging are 
available

• one storage room will be dedicated to each 
apartment

• number plate reading, CCTV system and heated 
ramps will facilitate easy access for residents

Mechanical
• the mechanical systems are running through 

the services void in the common areas and are 
separated in the suspended ceiling on each floor

• the following connection opportunities will be 
constructed above the entrance door:

• cold, warm and circulating water,

• heating-cooling system,

• fresh-air and air suction; ensuring 200 m3/h 
in the central building, 300 m3/h fresh air 
in the penthouse and the villa building’s 
apartments,

• separate system for kitchen air suction with 
capacity of 300 m3/h

• the heating will be ensured by Hoval Ultragas* 
condensing boilers

• the cooling will be ensured by high energy 
efficiency Daikin* chiller

• the heat energy will be going through on pipe into 
the basement mechanical room where it will be 
divided, and stored

• BMS system will provide the remote metering

General Apartment specification
• internal clear height of 280 cm in typical 

apartment and minimum 300 cm on the 
penthouse floors

• monolith plasterboard suspended ceiling

• floor heating in the tiled areas, if required it can be 
extended with wall heating 

• ceiling heating and cooling

• air ventilation system with pollen and dust filter

• the equipment can be programmed and 
connected to the smart home system

• circulation domestic hot water system

• floor tiling with Lea Ceramiche*, Lea Ceramiche* 
Slimtech*, Salvatori*

• floor finishes with Par-ky* and Listone Giordano* 

• HPL covered wood internal doors and windows

• high, premium quality sanitary 
(Geberit&Bette&Fantini*)

• Geberit* toilet tanks

• Gessi, Fantini* faucet

• unique kitchen furniture (Arclinea*) and kitchen 
equipment (Miele*)

• copper electrical cable in conduit pipes. 
Fittings are according to interior architectural 
requirements (Gira*, Berker*, Jung*)

• SmartHome system will be installed in each 
apartment (Schneider Electric*, Siemens*, AVE*), 
which can be controlled by aesthetical panel in the 
hall or on cell phone: 

• dimmable lights

• heating, cooling

• blinders, curtains

• alarm system

PROJECT DESCRIPTION

* or equivalent quality
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alaprajzok   |   Plans
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HELYSZÍNrajz   |   SITE Plan
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HELYSZÍNrajz   |   aerial siTe plan
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V3

V3

V1

V2

VILLA 1 ., 2 ., 3 . PARKOLÓ ALAPRAJZ  |  VILLA 1st, 2nd, 3rd GARAGE LAYOUT
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VILLA 4 ., 5 ., 6 ., FŐÉPÜLET PARKOLÓ ALAPRAJZ  |  VILLA 4th, 5th, 6th, MAIN BUILDING GARAGE LAYOUT

V6
C

V4

V5

GARÁZS / GARAGE

parkoló összesen / number of parking spaces 220

tároló összesen / number of storages 107
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FŐÉPÜLET FÖLDSZINT ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING GROUND FLOOR LAYOUT

0.3 0.0

0.2

0.1

0.4
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 HELYISÉG / ROOMS TERÜLET / AREA

 0.0 RECEPCIÓ / RECEPTION 26 m2

 0.1 ELŐTÉR / LOBBY 151 m2

 0.2 SZIVAR SZOBA / CIGAR ROOM 36 m2

 0.3 KÖZÖSSÉGI TÉR / LOUNGE 111 m2

 0.4 EDZŐTEREM / GYM 228 m2
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FŐÉPÜLET MEZZANIN ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING MEZZANINE LAYOUT

I.2
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 Mezzazine Egyéb területek / Other areas I.2

 59 m2 14 m2 140 m2
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FŐÉPÜLET 1 .  EMELET ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING 1st FLOOR LAYOUT

I.1
I.2

I.3I.4I.5

I.6
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 1.1 53 m2 9 m2

 1.2 140 m2 9 m2

 1.3 91 m2 24 m2

 1.4 59 m2 28 m2

 1.5 84 m2 50 m2

 1.6 67 m2 15 m2
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FŐÉPÜLET  2 ., 3 .  EMELET ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING 2nd, 3rd FLOOR LAYOUT

2.1, 3.1
2.2, 3.2

2.3, 3.32.4, 3.42.5, 3.5

2.6, 3.6
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 2.1, 3.1  53 m2 9 m2

 2.2, 3.2  83 m2 9 m2

 2.3, 3.3  91 m2 24 m2

 2.4, 3.4  58 m2 13 m2

 2.5, 3.5  84 m2 19 m2

 2.6, 3.6 72 m2 15 m2
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FŐÉPÜLET 4 . EMELET ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING 4th FLOOR LAYOUT

4.1

4.2

4.34.44.5

4.7

4.6
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 4.1 52 m2 9 m2

 4.2 84 m2 9 m2

 4.3 61 m2 19 m2

 4.4 52 m2 14 m2

 4.5 54 m2 17 m2

 4.6 62 m2 12 m2

 4.7 72 m2 15 m2
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FŐÉPÜLET PENTHOUSE I . EMELET ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING PENTHOUSE, 1ST FLOOR LAYOUT

5.1

5.2
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 5.1 195 m2 76 m2

 5.2 174 m2 151 m2
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FŐÉPÜLET PENTHOUSE II . EMELET ALAPRAJZ  |  MAIN BUILDING PENTHOUSE, 2ND FLOOR LAYOUT

6.1

zöldtető / roof
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 6.1 79 m2 150 m2

 5.1+6.1 274 m2 226 m2
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VILLA FÖLDSZINT ALAPRAJZ  |  VILLA GROUND FLOOR LAYOUT

0.1

0.2

0.3

ÁLTALÁNOS  |  GENERAL
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 0.1 74 m2 18 m2

 0.2 61 m2 9 m2

 0.3 68 m2 27 m2
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VILLA 1 . EMELET ALAPRAJZ  |  VILLA 1st FLOOR LAYOUT

I.1 I.2

I.3

I.4

ÁLTALÁNOS  |  GENERAL
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 I.1 97 m2 27 m2

 I.2 140 m2 17 m2

 I.3 126 m2 26 m2

 I.4 100 m2 19 m2 61



VILLA 2 . EMELET ALAPRAJZ  |  VILLA 2nd FLOOR LAYOUT

2.1 2.2

2.3

2.4

ÁLTALÁNOS  |  GENERAL
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 2.1 98 m2 27 m2

 2.2 140 m2 18 m2

 2.3 126 m2 27 m2

 2.4 101 m2 18 m2 63



VILLA PENTHOUSE ALAPRAJZ  |  VILLA PENTHOUSE LAYOUT

3.1

3.2

3.3

ÁLTALÁNOS  |  GENERAL
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 Lakás / Flat Terület / Area Terasz / Terrace

 3.1 117 m2 39 m2

 3.2 148 m2 127 m2

 3.3 95 m2 58 m2 65







FejleszTő   |   developer

www.whitestar-realestate.com  www.cainint.com

KapcsolaT   |   conTacT
Kizárólagos Értékesítő / Exclusive Sales Agent:

Fine & Country Hungary
1051 Budapest, Hungary
Apáczai Csere János utca 15.
Palazzo Dorottya
Tel: +36 70 671 7035
eotvos12@fineandcountry.com

Sem ezen tájékoztató, sem ennek bármely részlete nem tekinthető hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a tájékoztatást szolgálja. 
A White Star Real Estate, a Cain International, és a Fine&Country semmiféle anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal ezen 
információk felhasználása miatt.
 
Neither this brochure, nor any of the details contained herein constitute part of a formal offer and data should be considered 
for purposes of information only. White Star Real Estate, Cain International and Fine&Country are not responsible for any loss, 
material or otherwise, resulting from use of this information.

EÖTVÖS12 VILLaPaRK
H-1121 Budapest, Eötvös út 10-14.
www.eotvos12.hu


