
Cím: A Portfolio díjazta a lakásfejlesztők legjobbjait 

Megjelenés: Portfolio.hu 

Dátum: 2017.03.24. 

http://www.portfolio.hu/ingatlan/lakas/a_portfolio_dijazta_a_lakasfejlesztok_legjobbjait

.246000.html 

 

 
 

A Portfolio március 24-i lakáskonferenciáján, a Portfolio Lakás Konferencia 2017-en idén is 

kiosztotta a közönség szavazatai alapján legjobbnak ítélt fejlesztésékért járó díjakat. A 

közönség négy kategóriában szavazhatott: a budai oldal kis méretű, a budai oldal nagy méretű, 

a pesti oldal kis méretű és a pesti oldal nagy méretű lakásprojektjeire. Az alábbiakban mutatjuk 

a nyerteseket. 

A kiállító fejlesztők közül a Portfolio olvasói kiválasztották a számukra legszimpatikusabb pesti 

és budai projekteket, a Portfolio Lakás 2017 konferencia résztvevői pedig megszavazták 

minden kategóriában az olvasói szavazatok alapján szűkített listákból a legjobbakat. A díjakkal 

a legjobb pesti és a legjobb budai fejlesztéseket jutalmaztuk. 

A pénteki Portfolio Lakás 2017 Konferencia első előadásainak összefoglalóját és a 

panelbeszélgetés részleteit ebben a cikkünkben olvashatjátok:  

2017.03.24 17:15 Mi szabhat gátat az egekbe szökő lakásáraknak? 

2017.03.24 06:35 Kíváncsi vagy, hol emelkedhetnek még a lakásárak? 

A legjobb fejlesztők Budán 

A budai oldal fejlesztéseinél a 100 lakás alatti és a 100 vagy annál több lakásos projektek 

kategóriájában hirdettünk győztest. A 100 lakásosnál kisebbek kategóriájában a Csillaghegy 

Residence - TRENDO Invest, a Harsánylejtő Lakópark - BIF, a Kapás 21 by Cordia - Cordia 

és a Toldy 19 - OTP Ingatlan projektjei közül a győztes a Kapás 21 by Cordia, a Cordia 

fejlesztésében lett. 
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A 100 vagy annál több lakásos kategóriában a Budai Bolero Lakópark - SISKIN, a BudaPart I. 

ütem - Property Market, a Sasad Liget V. ütem - Biggeorge és a Tópark 'BE MY CITY' - 

Lavinamix projektje közül a legtöbb szavazatot és a Portfolio Lakás 2017 díját a Sasad Liget 

V. üteme a Biggeorge fejlesztésében kapta. 

A legjobb fejlesztők Pesten 

A pesti oldalon a nagyobb átlagos projektméretek miatt a 110 lakásosnál kisebbek és a 110 

vagy annál több lakásos beruházások kerültek egy kategóriába. A 110 lakásosnál kisebbek 

kategóriájában a K40 - Triholding, a Magnolia Ház - ETERNITY Investments, a Marina Bay 

Residence - Autoker Holding és az Új Bokréta Ház - Apollo Invest fejlesztése közül a győztes 

a Marina Bay Residence az Autoker Holding fejlesztésében lett. 

A 110 lakásos vagy annál nagyobb projektek kategóriájában a Dagály Residence - Biggeorge, 

a Grand'or by Cordia - Cordia, a Lenhossék Garden II. ütem - Pesti Házak és a Metrodom 

Panoráma - Metrodom fejlesztései közül a legtöbb szavazatot és a Portfolio Lakás 2017 díját a 

Metrodom Panoráma, a Metrodom fejlesztésében kapta. 

A lakáspiac szakértője díj 

A legjobb fejlesztők mellett a Portfolio kiosztotta a Lakáspiac szakértője díjat is, melyet idén 

Dr. Nagy Gyula, az FHB Jelzálogbank Nyrt. főosztályvezetője, az FHB partner-

refinanszírozásának és az FHB Lakásárindex projektjének vezetője vehetett át. 

 


