


A LE JARDIN BUDAPEST XIII. 
KERÜLETÉNEK ZÖLD OÁZISA, 
KÖRNYEZETBARÁT LAKÓPARKJA 
PATAKPART MELLETT, NYUGODT, 
KERTVÁROSI KÖRNYEZETBEN.

CSALÁDOSOKNAK, FIATAL 
PÁROKNAK ÉS IDŐSEBBEKNEK 
EGYARÁNT TÖKÉLETES.

THE GREEN OASIS IN 
BUDAPEST’S DISTRICT 13. AN 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
RESIDENTIAL PARK IN A QUIET, 
SUBURBAN SETTING BY THE 
RÁKOS STREAM.

IDEAL FOR FAMILIES, YOUNG 
COUPLES OR OLDER RESIDENTS.
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A TERMÉSZET LUXUSA /
NATURE’S LUXURY



Budapest XIII. kerületének kertvárosi részén, a Rozsnyay 
utcában, várhatóan 163 lakásból álló, társasházi lakáso-
kat, tárolókat és teremgarázsban lévő gépkocsibeállókat, 
valamint iroda- és üzlethelyiségeket magában foglaló 
lakóház épül fel. Az esztétikus, mediterrán hangulatú, 
teraszos kialakítású épületekben a praktikus stúdiólaká-
soktól a nagyvonalú ötszobás magas emeleti lakásokon át 
a kertkapcsolatos lakásokig mindenféle kialakítású otthon 
megtalálható, hogy bárki megtalálhassa a hozzá leginkább 
illeszkedő álomotthont. Ráadásul a 6. emeleti penthouse 
lakásokból a budai hegyekre nyílik pazar kilátás.

In the suburban part of the XIII. district of Budapest, in 
Rozsnyay Street, a residential building is expected to 
be built, consisting of 163 apartments, condominiums, 
storages and parking spaces in a garage, as well as offices 
and retail premises. The appealing, Mediterranean-type, 
terraced buildings will include all types of layouts, allowing 
everyone to find the dream home that best fits their needs, 
be that a practical studio apartment, a generous upper-lev-
el flat with five rooms, or a home with direct garden access. 
The penthouse apartments on the 6th floor offer splendid 
views of the Buda hills.
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A unique feature of the development is that the building 
is adjacent to the Rákos Stream, which will be directly 
accessible for residents via an access walkway. This puts 
a professionally designed running track and outdoor gym 
within arm’s reach, along with a pleasant playground and a 
pedestrian bridge, supporting residents’ relaxation. 
As befits LIVING’s residential developments, each Le 
Jardin apartment comes with a terrace or balcony, and is 
equipped with smart home functions. With a range of com-
munity services to choose from, our goal is to make the 
daily lives of residents as easy as possible, as we’ve done 
with other, already completed LIVING residential parks. 

A fejlesztés egyedisége, hogy az épület mellett folydogál a 
Rákos-patak, amihez közvetlen lejáró vezet a lakók számá-
ra. Így valóban karnyújtásnyira, professzionálisan kialakí-
tott szabadtéri futópálya és kondipark, kedves játszótér és 
egy gyalogos híd is a lakók kikapcsolódását szolgálja. 
A LIVING lakófejlesztéseihez híven a Le Jardinben minden 
lakáshoz tartozik terasz vagy erkély, továbbá közös ben-
nük, hogy okos otthonként funkcionálnak. Igénybe vehető 
közösségi szolgáltatásainkkal igyekszünk megkönnyíteni 
a lakók mindennapjait, ahogyan a LIVING már működő 
lakóparkjaiban is tettük. 
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A LIVING a tervezés kezdetétől kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a lakók számára egy olyan élet-
tér alakuljon ki, ami a környezet szempontjából is 
előnyös, így a benapozás vizsgálat és energiaha-
tékonyság, a környezettudatosság és a hatékony 
alaprajzok kialakítása is hangsúlyos szereppel 
bír nálunk. Az épületek K-NY-i tájolásúak, egy-
más felé forduló fésűs alakzatok, melyek külső 
és belső oldalán is kerteket alakítunk ki a projekt 
nevéhez méltó módon, tovább növelve a zöld 

területek méretét és az épületek védett jellegét.

From the design phase, LIVING pays particular 
attention to creating a setting for residents which 
is also optimal in terms of the environment. We 
have examined the solar exposure and energy ef-
ficiency of the building, along with a focus on en-
vironmental considerations and creating efficient 
apartment layouts. With an east-west orientation, 
the buildings - facing each other and arranged in 
a comb-pattern - live up to their name, surround-
ed by gardens on their exterior and interior sides, 
which further increases the surrounding green 

area and shields the buildings even more.
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DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ KERÜLET, MÉGIS CSENDES KÖRNYEZET
A DYNAMICALLY DEVELOPING DISTRICT, QUIET SURROUNDINGS

A Le Jardin a XIII. kerületi Rozsnyay utcában található, mind-
össze 10 percre a Váci úti irodafolyosótól, melynek köszönhe-
tően a környék kifejezetten jó infrastruktúrával rendelkezik.
A lakófejlesztés közvetlen közelében játszótér, óvoda, iskola, 
két gimnázium, két szakközépiskola és egy egyetem is találha-
tó. A környéken elérhetők továbbá szupermarketek, bevásárló-
központ, orvosi rendelők, gyógyszertár és wellness központ is. 

Le Jardin is located in Rozsnyay utca, in District 13, just 10 
minutes from the Váci út office corridor. The area thus boasts 
outstanding infrastructure. In direct proximity of the residen-
tial project there are playgrounds, preschools, schools, two 
secondary schools, two vocational secondary schools and a 
university. There are supermarkets, shopping centres, doctors’ 
offices, a pharmacy and a wellness centre located nearby. 

Az M3-as Forgách utcai metrómegállója a lakóparktól mindössze 10 perc távolságra helyezkedik el./
The Forgách utca stop on metro line M3 is just 10 minutes from the residential park.

A 14-es villamos megállója mindössze 5 perc sétával elérhető./
Tram no. 14’s stop is just 5 minutes on foot.

A 105-ös busz megállója 150 méter sétatávra található./
Bus no. 105 stops 150 metres from the property.

Az aktív életmódot kedvelőknek biztosított a biciklis közlekedés is, hiszen a lakóparkhoz közel teljesen 
különálló kerékpárút található./
Fans of an active lifestyle may choose to get around on bicycle, with a dedicated bicycle path running 
close to the residential park.

A BELVÁROS AUTÓVAL ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL TÖBBFÉLE MÓDON MEGKÖZELÍTHETŐ/
DOWNTOWN AREAS ARE ACCESSIBLE BY AUTOMOBILE AND VARIOUS PUBLIC TRANSPORTATION OPTIONS:
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KÜLÖN KIEMELENDŐ A RÁKOS-PATAK 
KÖZELSÉGE, AMELY KÖZVETLENÜL A LE 
JARDIN MELLETT FUT. A LAKÓPARKTÓL 
MINDÖSSZE PÁR MÉTERRE TALÁLHATÓ 
ÚJ GYALOGOS HÍD A PATAKPART 
TÚLOLDALÁN ELTERÜLŐ NAGY 
ZÖLDTERÜLETEKKEL KÖTI ÖSSZE AZ 
ÉPÜLETEKET. 

UNIQUELY, THE RÁKOS STREAM RUNS 
DIRECTLY ADJACENT TO LE JARDIN. 
THE NEW PEDESTRIAN BRIDGE, 
LOCATED JUST A FEW METRES FROM 
THE RESIDENTIAL PARK, CONNECTS 
THE BUILDINGS TO THE LARGE GREEN 
SPACES ON THE OTHER SIDE OF THE 
STREAM. 
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ZÖLD OTTHONOK
GREEN HOMES

A lakásokat átlagon felüli műszaki tartalom, energiahaté-
kony- és gazdaságos üzemeltetés jellemzi. A tervezésnél 
kiemelt figyelmet szenteltek az épületek esztétikájának, 
hogy a zöld környezetbe illeszkedő, vonzó, modern ottho-
nok jöjjenek létre. 

The apartments offer high-quality technical installations, 
resulting in energy-efficient and cost-effective operation. 
Designers paid special attention to the external aesthetics 
of the building, in order to create appealing, modern homes 
that fit in well in their green surroundings. 
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A Le Jardin a LIVING eddigi legkörnyezettudatosabb 
beruházása, melynek részei a teljes mértékben megújuló 
energián alapuló gépészeti megoldások, a környezettuda-
tos anyaghasználat, a szelektív hulladékkezelés, a környe-
zettudatos vízfelhasználás, az esővíz újrahasznosítása, 
illetve a felület hűtés-fűtés. A háromrétegű műanyag nyílás-
zárókkal hatékonyabb a hő- és hangszigetelés, az éves 
hűtési-fűtési költségek sokkal alacsonyabbak lehetnek egy 
hagyományos kialakítású lakáshoz képest.

Le Jardin is LIVING’s most environmentally conscious 
project to date. It incorporates building engineering solu-
tions wholly based on renewable energy sources, environ-
mentally conscious choice of materials, selective waste 
management, environmentally conscious water consump-
tion, rainwater recycling and surface cooling and heating. 
Triple glazed plastic doors and windows result in more 
efficient noise and thermal insulation, with annual cooling 
and heating costs far lower than in the case of traditional 
apartments.
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KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK – COMMUNITY LIVING/
COMMUNITY SERVICES – COMMUNITY LIVING

A LIVING fejlesztéseihez híven a Le Jardinben is elérhe-
tőek lesznek különböző, a lakók mindennapjait megköny-
nyítő közösségi szolgáltatások. Az ország első közösségi 
lakópark fejlesztőjeként fontos számunkra, hogy minden 
lakó kényelmi szolgáltatásokban részesülhessen, melyek 
választékát minden lakóparkunkban egyedileg alakítjuk ki. 

As with LIVING’s other developments, Le Jardin will offer 
various community services to help make residents’ lives 
as convenient as possible. As the first developer of com-
munity residential parks in Hungary, we are committed to 
providing each resident with various convenience servic-
es. The specific range of services is customised in each 
residential park.



Közösségi nappali:
Abban az esetben, ha kisebb programokat, akár 
üzleti találkozókat szeretne lebonyolítani lakásán 
kívül anélkül, hogy elhagyná az épületet, a közössé-
gi nappaliban erre lehetősége lesz.

Business Corner:
Kivel ne esett volna meg, hogy vasárnap délután 
sürgősen ki kellett nyomtatnia egy üzleti anyagot 
vagy egy hivatalos dokumentumot? A lakópark „mi-
niirodájában” a mindennapos irodai munkát támoga-
tó eszközök (nyomtató, szkenner stb.) segítségével 
a lakók otthonról is kényelmesen, kapkodás nélkül 
teljesíthetik ezeket az eseti feladatokat.

Könyvtár:
Az olvasni vágyókat saját könyvtár várja az épületen 
belül, melynek állományát maguk is gyarapíthatják 
olyan könyvekkel, amelyeket szívesen kikölcsönöz-
nének mások is.

Közösségi BBQ hely:
A nyári napokon nincs jobb a kerti sütés-főzésnél, a 
Le Jardin kerti környezete pedig másra sem termett. 
A kerti partikhoz kiépített helyet biztosítunk, hogy 
akár hétköznapokon, akár a hétvégén kényelmes 
körülmények között hódolhasson BBQ szenvedé-
lyének.

Community living room:
The community living room will provide a convenient 
venue for those wishing to hold smaller events or busi-
ness meetings outside their apartment, but without 
needing to leave the building.

Business Corner:
Sooner or later, everyone find themselves in a situ-
ation where they need to print a business or official 
document quickly on a Sunday afternoon. Offering 
the most common office equipment (printer, scanner 
etc.), the “mini office” in the residential park will enable 
residents to take care of such occasional tasks from 
home, in comfort, without needing to rush.

Library:
Those wishing to read will enjoy the library located 
inside the building: residents will be welcome to add 
books to the collection that they feel others would also 
enjoy borrowing.

Community BBQ spot:
There is nothing better on a hot summer day than bar-
becuing outdoors, and Le Jardin’s garden offers the 
ideal setting. We provide a designated spot for garden 
parties, to allow barbecue fans to enjoy their favourite 
pastime, in comfort, on any day of the week.

A LE JARDINBEN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK/
SERVICES AVAILABLE AT LE JARDIN: 
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Fűszerkert:
Egy jó étel alapja a fűszerezésben rejlik, de meg-
eshet, hogy nincs megfelelő hozzávalónk. Ez 
mostantól nem jelenthet problémát, a lakóparkban 
kialakított fűszerkertben számos zöldfűszer közül 
válogathat.

Közösségi autó:
A városban egyre nagyobb fejtörést okoz a közle-
kedés, és még inkább a parkolás. A Le Jardin lakói 
prémium autómegosztó szolgáltatást is igénybe 
vehetnek, ha sürgősen szükségük van járműre. Így 
a tulajdonosi terhektől mentesen élvezhetik a veze-
tési élményt akkor és addig, ameddig szeretnék. 

Fészer:
A lakók számára kialakított szerszámoskamrában 
a legfontosabb eszközök és berendezések mind 
megtalálhatóak, ha kisebb műszaki munkát vagy 
szerelést akarnak elvégezni otthonukban. 

Csomagpont:
A társasházban kialakított 0–24 órás csomagpont-
nak köszönhetően otthon sem kell lenniük ahhoz, 
hogy rendelt csomagjukat átvegyék.
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Herb garden:
The secret to a good dish is the herbs used to pre-
pare it; and we’ve all run out of the right ingredients 
one time or another. This will never be a problem 
again: the residential park’s herb garden offers a 
selection of various green herbs.

Car sharing:
Traffic is increasingly a problem in the city, and 
parking is only worse. Le Jardin residents will have 
access to premium car sharing services when they 
need a vehicle quickly, allowing them to enjoy the ex-
perience of driving when and as long as they would 
like, without the costs of vehicle ownership. 

Tool shed:
The tool shed offers residents the most important 
tools and equipment they may need to take care of 
minor DIY projects or repairs in their home. 

Parcel delivery point:
The 24/7 parcel delivery point in the building means 
residents need not be home to take delivery of pack-
ages ordered.
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SMART LIVING

A Le Jardin esetében már a tervezés során figyelembe 
vesszük a legmodernebb okos megoldásokat. Lakóingatla-
nainkat a kezdetektől felkészítjük a SMART Home szolgál-
tatásokra.

A SMART Home alapcsomag részeként a legfontosabb 
okos szolgáltatások vehetők igénybe, melyeket projektspe-
cifikusan kínálunk. A szolgáltatások a vételár részét képzik.

Az alapcsomag szolgáltatásai felár ellenében bővíthetőek, 
a SMART+ csomag részeként. Bővített csomagunkat azok 
számára terveztük, akik az alapfunkciókon túl szeretnék 
egyedibbé tenni otthonukat. 

The latest state-of-the-art smart solutions are already 
integrated in Le Jardin’s design phase. LIVING’s residential 
properties are prepared for providing Smart Home services.

The SMART Home basic package includes the most impor-
tant smart services, offered in project-specific packages. 
The services are included in the purchase price.

If you want to customise your home we recommend our 
SMART+ extended package, through which we provide an 
expanded range of services beyond the basic functions.



SMART HOME

A hőszivattyús felület hűtés-fűtés rendszerrel rendelkező Le Jardin lakások tulajdonosai az alábbi 
okosotthon csomagok egyikét választhatják ki. / Owners of Le Jardin apartments with a heat 
pump surface cooling-heating system can choose one of the following smart home packages.*

Csomagajánlatok / Package offers:

AZ OTTHON BIZTONSÁGA CSOMAG TARTALMA / 
HOME SAFETY PACKAGE:

1db vízfolyás érzékelő / 1 water leak sensor

1db füstérzékelő / 1 smoke detector

1db nyitásérzékelő / 1 open/close sensors

KÉNYELEM OKOSAN CSOMAG TARTLMA /
SMART COMFORT PACKAGE:

2 db szabadon választott világítási kör on/off kapcsolását tartalmazza / 

the package includes on/off switches for 2 lighting circuits of choice

HANGVEZÉRELT OTTHONOK VILÁGA CSOMAG /
THE WORLD OF VOICE-CONTROLLED HOMES PACKAGE:

1 db világítási kör bevonását és 1 db Alexa Echo Dot vagy Google Nest 

Mini asszisztenst tartalmaz /

the package includes the hook-up of 1 lighting circuit and 1 Alexa Echo 

Dot or Google Nest Mini assistant
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SMART+

Redőny / Roller blinds

Okosgomb / Smart button

Dugalj / Socket

Levegőminőség mérő / Air quality sensor

Zár / Lock

Azoknak, akik az alapfunkciókon kívül szeretnék egyedibbé 
tenni otthonaikat, lehetőséget adunk, hogy lakásukat hosszú-
távon kényelmesebbé és energiatakarékosabbá varázsolják 
Smart+ csomagunk elemeinek igénybevételével. 

Bővítési lehetőségek, melyeket közvetlenül Partnerünktől,
a Boston Technologies Kft-től rendelhetnek felár ellenében:

If you want to customise your home beyond the basic fea-
tures, the elements included in our Smart+ plan will allow you 
to make your apartment more comfortable and power-effi-
cient in the long term.

Optional extras available to order from Boston Technologies 
Kft. at an additional cost:

* Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiválasztott csomagajánlat beszámít a lakás vételárába és
a regisztrációs szerződés részét fogja képezni.

* Please note that the package selected forms a part of the purchase price of the apartment,
and will be included in the registration agreement.



A Váci úti irodafolyosó közvetlen közelsége, a nyugodt, 
zöld környezet, a közösségi megoldások és az okosszol-
gáltatások teszik a LIVING fejlesztéseit olyan kiemelkedő 
városi otthonokká, amelyeket könnyen lehet hasznosítani a 
lakások átadását követően. 

A XIII. kerületnek ezen a részén intenzíven folynak az újabb 
fejlesztések. Ennek  eredményeképpen több ezer négy-
zetméternyi irodaterülettel bővül a főváros, ez pedig még 
többeket ösztönözhet arra, hogy a felértékelődött környé-
ken keressenek lakást. A multinacionális cégek vonzotta 
munkavállalók pedig potenciális bérlői lehetnek ezeknek az 
ingatlanoknak, ami kihagyhatatlan befektetési lehetőséget 
kínál a magánemberek részére.

Due to their proximity to the office corridor in Váci Street, 
the quiet, green setting and the availability of community 
solutions and smart services, LIVING apartments are out-
standing urban homes that easily lend themselves to rental 
once purchased. 

New developments continue at a rapid pace in this part 
of District 13. As a result, thousands of square metres are 
being added to the office space available in Budapest, 
prompting even more people to look for apartments in this 
neighbourhood that has acquired a new significance. Work-
ers drawn by job opportunities at multinational companies 
can be the potential tenants of these apartments, offering 
private individuals a must-have investment opportunity.
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KIVÁLÓ BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG
AN OUTSTANDING INVESTMENT OPPORTUNITY 
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Hitel- és biztosításközvetítés / Mortgage and insurance referral services

Műszaki átadás / Technical delivery

Ingatlanmenedzsment / Property management

Bérbeadási szolgáltatás / Fitting services

Berendezési szolgáltatás / Furnishing service

Konyhatervezés / Kitchen design

Műszaki módosítás / Technical modifications

Kivitelezés / Contractor services

Takarítási szolgáltatás / Cleaning services

LIVING SERVICES

A LIVING Services property management szolgáltatása teljes 
körű segítséget nyújt a tulajdonosnak a befektetésként vásárolt 
lakás berendezésének összeállításától kezdve a bérbeadáson 
keresztül a lakás folyamatos hasznosításáig. Legyen szó kar-
bantartásról, felújításról vagy akár a lakás újraértékesítéséről, a 
LIVING Services rendelkezésére áll, külön díjazás alapján.

A LIVING Services szolgáltatásaival a lakástulajdonosok biz-
tonságban tudhatják otthonukat.

The property management services offered by LIVING SER-
VICES provide comprehensive assistance to the owners of 
apartments purchased as an investment, from selecting furni-
ture through the management of rental and the overall utilisation 
of the apartment. Whether it is maintenance or renovation you 
need or you intend to resell your apartment, LIVING Services 
are available, subject to specific fees. 

With the services provided by LIVING Services, homeowners 
have peace of mind about their homes.

SZOLGÁLTATÁSAINK / OUR SERVICES:
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A VÁROS AZ OTTHONOM /
THE CITY IS MY HOME
A LIVING Magyarország egyik legnagyobb ingatlanvállalkozása, a WING lakóingatlanokra specializálódott márkája. 
A WING több mint 20 éves ingatlanfejlesztési tapasztalata, komoly ingatlanreferenciái, pénzügyi stabilitása és a 
folyamatos innováció iránti elkötelezettsége egyaránt garancia a minőségre és a megbízhatóságra. 

A LIVING célja olyan modern, városi otthonok fejlesztése, amelyek emberközpontú szolgáltatásaikkal és intelligens 
megoldásaikkal az ott lakók életminőségét javítják. A LIVING 2018-ban, a Kassák Residence fejlesztésével lépett 
a piacra, az országban egyedülálló közösségi szolgáltatásokat is kínálva. A Kassák Residence-t követte a Béke 
tér szomszédságában található Metropolitan Garden, a Westendhez közeli Park West 1-2, valamint a Kassák 
Residence folytatása, a Kassák Passage. A lakófejlesztésekben közös a XIII. kerületi, kiváló közlekedési opciókkal és 
szolgáltatások sokaságával rendelkező lokáció, valamint az átlagon felüli minőség, és az alapcsomag részeként kínált 
okos megoldások.

LIVING is one of the largest property companies in Hungary, being WING’s residential property brand. 
WING’s more than 20 years of experience in property development, its real estate references, financial 
stability and commitment to continuous innovation are testaments to the quality and reliability of its work. 

LIVING aims at developing modern urban homes that improve the quality of life of their residents thanks to 
people-centered services and intelligent solutions. LIVING entered the market with the Kassák Residence 
development project in 2018, becoming the first in the country to offer unique community services. Kassák 
Residence was followed by the Metropolitan Garden next to Béke Square, Park West 1 and 2 near the 
WestEnd, and the continuation of the Kassák Residence, the Kassák Passage. All residential development 
projects are located in district XIII, offering excellent transport options and a multitude of services, featuring 
above-average quality and smart solutions offered as part of the basic package.

26



livinghomes.hu


