
Elhelyezkedés
 Az M5-Gyál Business Park közi-
gazgatási területén  az M0 - M5 autópályák 
kapcsolódásánál található 10 percre a Liszt 
Ferenc repülőtértől. Tömegközlekedéssel 
is kiválóan megközelíthető a 3 -as metró 
Határ úti megállójától a 89-es busszal, 
illetve  vonattal a Kőbánya – Kispest vasút-
állomásról. 

Location
 M5 Business Park is located in Gyál 
at the junction of M0 – M5 highways 10 
minutes from the International Airport. 
For those using public transport the park is 
well served by 89 bus from the terminal of 
underground No. 3 and by rail from Kőbánya 
– Kispest station. 

Projekt információk
Leírás
 Az M5-Gyál Business Park logisztikai központ
több ütemben valósul meg. 2009 második negyedévében
befejeződött a fejlesztés első üteme, ami 35.000 m2

modern raktárterületet kínál azon vállalkozások számára,
akik előnyben részesítik az M5-MO autópálya és a
Nemzetközi Repülőtér közelségét. Az egyedi megrendelői
igények kielégítése is a fejlesztő célkitűzései közé
tartozik, így konkrét igénnyel jelentkező cégek esetében,
built– to – suit megoldásokat kínálunk. 

Helyszín
 Az M0 -M5 csomópontjában Gyálon
 A repülőtértől 10 km – re
 Vasúti kapcsolat
 10 percre a belvárostól
 89 busz a 3 – as metró végállomásától
 Vonattal Kőbánya – Kispest vasútállomásról

Fejlesztő
Autóker Logisztikai Kft.
2360 Gyál, Heltai Jenő út 73.
Tel: + 36-29-544-691
Fax: + 36-29-544-601
e-mail: office@businesspark.hu

Project Information 
Introduction
 M5 - Gyál Business Park will be carried out in more 
development phases. The first phase was completed in 
Q2 2009 offering 35,000 sqm modern warehouse space 
for companies those prefer the closeness of M0– M5 
highways and the International Airport. The goal of 
the developer is to content the special requirements of 
companies offering tailor made built to suit solutions 
based on a long term lease.

Location
 At the junction of M0 – M5 highways in Gyál
 10 km from International Airport
 Railway connection
 10 minutes from the inner city
 Bus 89 from the terminal of underground No. 3
 Rail from Kőbánya – Kispest station

Developer
Autóker Logisztikai Kft.
2360 Gyál, Heltai Jenő út 73.
Tel: + 36-29-544-691
Fax: + 36-29-544-601
e-mail: office@businesspark.hu

Technical parameters

site:         
warehouse area:
office area            
clear height:      
floor load:
grid:
docking gate:

reinforced concrete steel elements
sandwich elements
ESFR sprinkler system
office spaces on mezzanine 

Műszaki információk

telek területe:  
raktár terület:                               
iroda terület:                                     
belmagasság:                                           
padló teherbírás:         
kiosztás:                         
dokkolókapuk:                       

vasbeton tartószerkezet
szedvicspanel
ESFR sprinkler - tűzoltó rendszer
irodák galéria szinten

Kapcsolat
Contact

160.000 m2

56.751,7 m2

4.038,7 m2

10,6 m
5,1 t /m2

15,3 m X 26 m
2,75 m X 2,75 m
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M5 - GYÁL BUSINESS PARK 

  M5 Business Park 
 M5 - Gyál Business Park is an outstanding logistics 
development at the junction of M0 – M5 highways on a 
16 ha site. The development consists several phases and 
offers more than 60,000 sqm of modern logistics and 
office space. The logistics park provides modern and 
efficent warehouse space, ensuring wide range of logistics 
services and great flexibility.  
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Helyszínrajz
Siteplan

ütem
building

raktár
warehouse

iroda
office

összes
total area

I/1  4 262,0 m2  327,4 m2  4 589,4 m2

I/2  4 629,0 m2  362,0 m2  4 991,0 m2

I/3  4 711,3 m2  273,7 m2  4 985,0 m2

I/4  4 686,6 m2  329,9 m2  5 016,5 m2

I/5  4 664,0 m2  327,0 m2  4 991,0 m2

I/6  4 619,0 m2  453,6 m2  5 072,6 m2

I/7  3 070,0 m2  372,0 m2  3 442,0 m2

I/8  2 410,0 m2  266,1 m2  2 676,1 m2

I.  ∑  33 051,9 m2  2 711,7 m2  35 763,6 m2

II/1  3 994,2 m2  253,7 m2  4 247,9 m2

II/2  4 691,2 m2  253,1 m2  4 944,3 m2

II/3  4 424,2 m2  254,0 m2  4 678,2 m2

II/4  3 218,2 m2  253,9 m2  3 472,1 m2

II/5  4 369,3 m2  255,4 m2  4 624,7m2

II/6  2 788,8 m2  253,7 m2  3 042,5m2

II.  ∑ 23 485,9 m2  1 523,8 m2  25 009,7 m2

I.+II.  ∑ 56 537,8 m2  4335,5 m2  60 773,3 m2

Building I.
33 051,9 m2 warehouse

2 711,7 m2 office

Building II.
23 485,9 m2  warehouse

1 523,8 m2 office

Total area
56 537,8 m2 warehouse

4335,5 m2 office

I. ütem
33 051,9 m2 raktár
2 711,7 m2 iroda

II. ütem
23 485,9 m2  raktár
1 523,8 m2 iroda

Összes alapterület
56 537,8 m2 raktár
4 335,5 m2 iroda

M5 Business Park
 Az M5 - Gyál Business Park egy 16 hektáros telken 
épülő logisztikai beruházás az M5 – ös autópálya és az 
M0 körgyűrű csomópontjánál. A fejlesztés több ütemben 
valósul meg, összesen mintegy 60.000 m2-en kínál modern 
logisztikai raktár és iroda területeket. A logisztikai park 
hatékony és modern csarnokokat, széleskörű logisztikai 
szolgáltatásokat és nagyfokú rugalmasságot biztosít a 
betelepülő cégek számára.


