
2018. során négy logisztikai parkban adtak át új 
területeket, összesen 127 ezer négyzetméteren. 
A legnagyobb beruházás az Üllő Airport Logistics 
Centerben valósult meg, ahol az Auchan számára,  
két ütemben, összesen közel 92 ezer négyzet-
méternyi új raktárcsarnokot és irodát avattak.   
A fejlesztések éves volumene 8%-kal haladta meg 
az egy évvel korábbit.

Ipari/logisztikai ingatlanpiaci mutatók 2018

Állomány 2 177 880 m2

Logisztikai parkok 1 979 118 m2

City logisztika 198 762 m2

Átadás 126 997 m2

Kereslet 377 953 m2

Üresedés 2,38%

Nettó abszorpció 153 416 m2

Jellemző bérleti díjak EUR 4,3 - 4,5

Jellemző hozamok 7,3%

A már elindított fejlesztések alapján 2019-ben nem változik számottevően az átadások mennyisége.  
Hat logisztikai parkban összesen 130 ezer négyzetméter átadása tervezett, a területek nagy részére már  
van aláírt bérleti szerződés. A legnagyobb mértékű bővülés a CTPark West-ben várható (41 ezer 
négyzetméter két csarnokban).

Az év során 378 ezer négyzetméter területre kötöttek bérleti megállapodást; ez az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva jelentős (csaknem 40%-os) visszaesést jelent. A tranzakciós volumen különösen alacsony volt 
a második negyedévben (59,7e m2); Az év további negyedéves keresleti adatai ennél kedvezőbbek voltak. 
A keresleten belül az előbérleti szerződések aránya 19%-ról 8%-ra esett, míg a bővülések mind arányukat, 
mind abszolút értéküket tekintve nőttek (3%-ról 12%-ra, és 20 ezerről 47 ezer négyzetméterre). 
(A legnagyobb bérleti szerződés egy a Goodman Gyál Logisztikai Központban aláírt bérlet-hosszabbítás  
volt 21.700 m2). 
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Üresedés Bérleti díjak, hozamok
Az üres területek aránya sosem volt olyan alacsony 
mint 2018 végén, amikor a teljes állomány 
mindössze 2,38%-a állt kihasználatlanul. A bérlők 
mozgásterülete teljesen beszűkült: a meglévő 
logisztikai parkokból mindössze három kínál 
négyezer négyzetméternél nagyobb, egybefüggő 
területet.
A mért adatok szerint nettó abszorpció ismét pozitív 
volt; a bérlők által használt területek 2018-ban  
153 ezer négyzetméterrel bővültek. 

A bérleti díjak emelkedésének dinamikája nőtt 
2018-ban. A modern ipari/logisztikai csarnokok 
kiajánlási díja egyre ritkábban esik 4,5-4,8 EUR/m2 alá. 
A befektetők hozamelvárása az előző év végéhez 
képest nem változott számottevően, jelenleg 7,4% 
körül van.
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A rendkívül alacsony mértékű üresedés, az építőipari kapacitás hiánya, valamint a kivitelezési költségek 
emelkedése miatt a bérleti díjak erősödő emelkedése prognosztizálható, ami a fejlesztőket új projektek 
elindítására ösztönzi. Várakozásaink szerint a kereslet 2019-ben megerősödik, és az előbérleti szerződések 
volumene nőni fog. A logisztikai ingatlanok kínálatának bővülését az újonnan piacra lépő szolgáltatók, 
valamint a már jelen lévő bérlők területi bővülésének igénye mozgatja. Az ingatlan piac más területein folyó 
beruházási boom (lakások, irodák) a raktározási tevékenységet a városhatár felé szorítja, ezért a city logisztikai 
létesítményekre vonatkozóan továbbra is erős keresletre számítunk. A logisztikai piacon a befektetési  
hozamok szinten maradását prognosztizáljuk.
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