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A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős 
beruházás megvalósításában vett részt, mint a 
projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellen-
őre. Partnereink neves ingatlanfejlesztő cégek, 
magánépíttetők. Jelentős része tevékenysé-
geinknek a magas igényszintű irodaházak 

létesítésében való közreműködés, amely a meg-
valósítás minden fokozatára kiterjed, úgymint a 
fejlesztési terület kiválasztása, a műszaki due 
diligence elkészítése, a tervezés és a kivitelezés 
során megbízóink képviselete.

Tevékenységünk



Magasan kvalifikált, több évtizedes tervezői, kivi-
telezői, tudományos tapasztalattal rendelkező 
mérnökök határozták el, hogy megalakítva a tár-
saságot az építésügy teljes keresztmetszetében 
vállalkozzanak nívós feladatok ellátására.
Munkatársaink a kiemelt műemlékek rekonst-
rukciójának tervezésén és kivitelezésén, magas 
igényszintű irodaházak, lakóépületek építésé-
nek irányításán, egyházi, egészségügyi, oktatási, 

Munkatársainak több évtizede végzett közös 
munkák során szerzett tapasztalatai garantálják 
a legkorszerűbb létesítmények megvalósításához 
igényelt magasszintű műszaki közreműködést.
Nemcsak új létesítmények, hanem műemléki 
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kereskedelmi létesítmények tervezésén és lebo-
nyolításán nyújtanak professzionális mérnöki 
szolgáltatást. Több saját fejlesztésű projektet 
is megvalósítottunk, jó gazdasági eredménnyel.
Több munkatársunk a Budapesti Műszaki- és 
Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, ezáltal 
a legkorszerűbb nemzetközi tapasztalatokkal 
segíti munkánkat.

felújítások során felmerülő szakmai kérdések 
megoldásához is professzionális közreműködést 
biztosítunk. Megbízóink megelégedettségének 
bizonyítéka, hogy ismételten cégünket keresik 
meg az új feladatokkal. 

A TársAság



REFERENCIÁK

A Pálffy Sándor által tervezett irodaház 13240 m2 bérbeadható területet tartalmaz.
Az épület műszaki ellenőrzését végeztük az IVG megbízásából. Az épület elnyerte
az Év Ingatlan Projektje 2005. és  a Legjobb Irodaház Fejlesztés 2005. díjakat.

Az Infopark legnagyobb méretű irodaháza 18500 m2 bérbeadható irodaterülettel Winkler 
Barnabás tervei alapján készült. Az épület elnyerte Budapest Építészeti Nívódíja 2007. 
kitüntetést, valamint a Legjobb Irodaház Fejlesztés 2007. díjat, valamint megkapta a  
Leed Silver minősítést. Az irodaépület műszaki ellenőri valamint projekt irányítási felada-
tait végeztük az IVG megbízásából.

A Kertész Építész Stúdió Marián Balázs tervei szerint épült 17000 m2 bérbeadható területet 
tartalmazó irodaház az Infopark fejlesztésének utolsó fázisaként készült el.
Ez az első megvalósult épület Magyarországon, mely megkapta a LEED Silver minősítést. 
Az épület műszaki ellenőri,és projektirányítási feladatait végeztük az IVG megbízásából.

A Dunaparton  elhelyezkedő irodaegyüttes két épülettömbből áll, összesen 9865 m2 

bérbeadható irodaterülettel. A Közraktár u. 30. sz. műemlék jellegű, ezt az átépítés meg-
őrizte, a 32. sz. új épület. Az épület a Kertész Építész Stúdió tervei alapján készült.
Az irodaház építkezés műszaki ellenőri és projekt irányítási feladatait végeztük.
Megbízónk az IVG Hungary Kft. volt.

InfopArk C épüleT

InfopArk D épüleT

InfopArk e épüleT

rIver pArk IroDAház

Az Interstat Kft. megbízása alapján az épület tervezését és a kivitelezés műszaki 
lebonyolítását végezték munkatársaink. Tervező dr. Czeglédi Ottó.
Az 1993-ban épült irodaházban 6060 m2 bérbeadható irodaterület van.

foTex székház
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A korábbi NDK követségi épület teljes rekonstrukciójával készült a modern irodaház, 
mely 5320 m2 bérbeadható irodaterületet tartalmaz. Tervezője Winkler Barnabás.
Az épület műszaki ellenőri feladatait láttuk el az IVG Hungary Kft. megbízásából.

A műemlék épület modern irodaházzá való kialakításának terveit a Kőnig és Wagner épí-
tésziroda készítette. A házban 5600 m2 irodaterület lett kialakítva. Az építkezés műszaki 
ellenőri feladatait láttuk el az IVG megbízásából.

A világörökségi környezetben álló épület műszaki átadása után a garanciális munkálatok 
műszaki ellenőri feladatait láttuk el az IVG megbízásából.

sTefánIA pArk IroDAház

AnDrássy úT 12.

AnDrássy úT 11.

A Hochtief iroda fejlesztése a Finta Stúdió tervei alapján épült, Az épület 32500 m2 
bérbeadható irodaterületet tartalmaz, földszintjén kereskedelmi, éttermi egységekkel.
A C2C Kft. a műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői feladatokat látta el.

CApITAlsquAre

A modern lakóház Zsuffa Zsolt és Kalmár László tervei szerint készült.
A kivitelezés lebonyolítását végeztük a Holdex-Immo Kft. megbízása alapján.

DobsInAI u. 18.



A többlakásos társasház Dienes János tervei szerint, munkatársaink 
műszaki ellenőrzésével készült.

A Gellért hegyen egy a második világháborúban részben lebombázott lakóház  
teljes felújítását és hozzáépítéssel való bővítését végeztük a Holdex-Immo Kft. megbízá-
sából. Tervező: dr. Czeglédi Ottó.

A Metrimpex Külkereskedelmi Vállalt megbízásából dr. Czeglédi Ottó tervei szerit mun-
katársaink  valósították meg a beruházás lebonyolítását.

ulászló u. 21.

MeTrIMpex székház

oroM u. 20.

A Soroksári úton a Greenaway Holdings cégcsoport részére a lakásokat és a földszinten 
irodákat, valamint kereskedelmi egységeket tartalmazó épület megvalósítását az ingat-
lan megvásárlástól az elkészült épület használatbavételéig a Pantheon Investments Kft. 
megbízása alapján munkatársaink végezték. Az épület tervezője dr. Czeglédi Ottó.

gIzellA pArk

A Budapest Építészeti Nívódíját elnyert épület kivitelezését az Interstat Kft. megbízása 
alapján a Lindner Kft-vel közösen végezték munkatársaink.
Az épület terveit Reimholz Péter készítette.

hApIMAg ApArTMAnház
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A meglévő régi épület felhasználásával munkatársaink lebonyolításában készült, 
Csarkó János tervei szerint.

A lakóház terveit dr. Czeglédi Ottó készítette. Az építkezés lebonyolítását végeztük a 
Holdex-Immo Kft. megbízásából.

vérTesTolnA vIDékI ház

fürj u. 34/A 

a hÁzaK DÍJaI

BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ 
2000.

BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ 
2005.

BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ 
2007.

LEGJOBB IRODAHÁZ FEJLESZTÉSI DÍJ
2005.

CIJ
2005, 2007

LEED SILVER
2011, 2012

A lakóépület tetőterének hasznosítását és több lakás felújítását végeztük 
Tervező dr. Czeglédi Ottó.

belgráD rkp. 26.
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