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Az elmúlt években, évtizedekben a fővárosban sehol máshol nem zajlottak le olyan volumenű 

ingatlanfejlesztések, mint a XIII. kerületben. Lakás-, bevásárlóközpont- és irodafejlesztők egyaránt régóta 

kedvelik a kerületet, mely megkerülhetetlen Budapest ingatlantérképén. Az ott élő vagy odaköltözni 

vágyó lakosok és cégek számára összegyűjtöttünk tizenhárom okot, hogy miért is lehet szeretni a főváros 

XIII. kerületét.  

1. Budapest legnépszerűbb kerülete 

Egy ingatlanközvetítői felmérés adatai szerint a XIII. kerület gyakorlatilag évek óta Budapest 

legnépszerűbbjének számít. A megkérdezettek közel ötöde tervez lakásvásárlást a főváros negyedik 

legnépesebb kerületben.2. Van nyüzsgő, belvárosias része 

Bár a Szent István körút jelenti az V. és a XIII. kerület határát, a pesti belváros valójában nem ér végét a 

Nagykörúton belül. Újlipótváros számos korosztály körében rendkívül népszerű lakóhely, ráadásul az V. 

kerület északi felével ellentétben nem csak hétköznap, munkaidőben élettel teli. 

3. Vannak nyugodtabb környékei 

A XIII. kerület azoknak is jó lehetőségeket tartogat, akik a város nyüzsgésétől kissé el akarnak távolodni. 

Lakótelepeket, sorházas övezeteket, családi házakat és exkluzív lakóparkokat egyaránt találunk a 13,5 

négyzetkilométeres területen. 

4. Nagy a választék új építésű lakásokból 

A kerület azon kevesek egyike, amelyikben a lakáspiaci pangás éveiben is aktívabbak maradtak a 

fejlődők, az újlakás-piac idei felfutása pedig új projektek hadát hozta mozgásba. A kerület egyik 

legfrissebb beruházását a Biggeorge Property Zrt. jelentette be, alig néhány percre az Árpád híd 

metróállomás csomópontjától, valamint az újonnan épülő Dagály-komplexumtól. A Dagály 

Residence névre keresztelt 131 lakásos projektben mindegyik lakáshoz terasz tartozik, otthonok már 29 

négyzetmétertől elérhetőek egészen a panorámás, budai hegyekre néző tetőteraszos lakásokig. Várhatóan 

2018 negyedik negyedévében kerül átadásra. Az értékesítés már elkezdődött, a fejlesztő jelenleg bevezető 

árakon kínálja a lakásokat 

5. Nagyon közel van a Margit-sziget 

Bár hivatalosan csak 2013-ig volt a kerület része - akkor közvetlenül Budapest önkormányzatának 

igazgatása alá került - a XIII. kerületiek érezhetik leginkább sajátjuknak Budapest talán legkedveltebb 

zöldterületét, a Margit-szigetet.  

6. Tele van zöldterülettel 

A Duna pesti oldalán sincs hiány zöld foltokból a kerületben, a méltán népszerű Szent István parktól 

kezdve a Népszigeten által számtalan kisebb-nagyobb park teszi élhetővé az Angyalföldet, Újlipótvárost 

és Vizafogót magába foglaló XIII. kerületet. 

7. Van hol időt tölteni 

A parkokon kívül sem szűkölködik a kerület szabadidős programlehetőségekben. Sportcentrumok, 

színházak, múzeumok egyaránt megtalálhatók a "tizenháromban". 

8. Jó a közlekedése 

A kerületen megy keresztül az egész ország legforgalmasabb tömegközlekedési vonala, a 3-as metró, de a 

két legfontosabb villamos-körgyűrű (4-es és 6-os villamosok, 1-es villamos) is érinti a kerületet. Ha pedig 

mindez nem lenne elég, jól kiépített kerékpárút-hálózat szövi be a kerületet.  

9. Hajóval járhatsz be a belvárosba 
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A XIII. kerület több pontján is kikötnek a BKK hajói, melyek ha ugyan nem is túl gyors, de annál 

látványosabb és kényelmesebb eljutást biztosítanak Buda és Pest legfontosabb belvárosi csomópontjai 

felé. 

10. Tele van munkahelyekkel 

Ahogy arról már korábban is írtunk, a XIII. kerület irodapiaca a bérlők és a fejlesztők első számú 

kedvencévé vált az elmúlt években. A Váci úti irodafolyosón a becslések szerint jelenleg 60-70 ezer 

ember dolgozik, ami egy közepes megyeszékhely teljes lakosságának felel meg. A következő évek 

fejlesztései még tovább növelhetik az állományt és ezzel a kerületben található munkalehetőségeket is.  

11. Van hol vásárolni 

Budapest és az ország legrégebbi bevásárlóközpontja, a Duna Plaza, valamint az egyik legismertebb 

fővárosi pláza, a WestEnd City Center mellett az Újlipótváros számtalan kis boltja biztosít kimeríthetetlen 

vásárlási lehetőségeket a XIII. kerületiek számára. 

12. Hamarosan Budapest úszóközpontjává válik 

A 2017-ben megrendezésre kerülő vízi világbajnokság legfőbb színhelye a kerületben épülő Dagály-

komplexum lesz. A játékok befejeződése és az ideiglenes lelátók elbontása után a kerület lakosainak 

rendelkezésére fog állni a főváros legmodernebb úszókomplexuma, melyet a tervek szerint a jövőben 

további versenyek helyszíneként, tanuszodaként és edzőbázisnak használnak majd. 

13. Rengeteget fog fejlődni 

Ahogy azt a héten már összefoglaltuk, számtalan komoly infrastrukturális beruházás vár a XIII. kerületre 

a közeljövőben. A kerület fejlődése eddig is megállíthatatlan volt, a jövőben pedig csak tovább 

folytatódhat. Érdemes lesz figyelni rá! 

A cikk megjelenését a Biggeorge Property Zrt. támogatta. 
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