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Előszó
2020 tavaszán Magyarországon is megjelent az új típusú koro-
navírus, ami miatt március közepétől kijárási korlátozást, 
illetve a kiskereskedelmet és vendéglátást érintő, szigorú 
járványügyi szabályokat rendeltek el. Az ingatlan szektoron 
belül a logisztikai ingatlanok piacát is érintette a járvány-
helyzet: az adatok alapján ez volt az egyetlen részpiac, 
melynek teljesítménye nőtt az előző év azonos időszakához 
mérten. Az ellátási láncok megerősítése iránti igény, az 
e-kereskedelem dinamikus bővülése és az új logisztikai meg-
rendelések egyaránt növelték a keresletet. A pandémia 
ugyanakkor korábban nem várt döntési helyzetek sorát hozta 
el a bérlők és a bérbeadók számára egyaránt, ennek köszön-
hetően a piaci tapasztalat és a szakmai tanácsadói munka 
felértékelődik.

Átadások
2020 első felében hat új logisztikai csarnokkal, összesen mint-
egy 104 ezer négyzetméterrel bővült a raktáringatlan piaci ál-
lomány. Ez az előző év azonos időszakához képest jelentős, 
csaknem négy és félszeres növekedést jelent. A legnagyobb 
új ingatlant a CTPark West-ben adták át (31.300 nm), bővült 
egyebek mellett az East Gate Business Park (17.800 nm), a 
Prologis Park Budapest Harbor (13.500 nm), és a Budapest 
Dock Szabadkikötő is (10.000 nm). A city logisztikai ingatla-
nok piacán nem történt változás. A teljes budapesti és főváros 
környéki modern logisztikai ingatlan kínálat meghaladja a 
2,35 millió négyzetmétert (logisztikai parkok és city logiszti-
kai létesítmények együtt).

Ingatlanpiaci mutatók

Átadások 104 152 m2

Állomány 2 351 107 m2

      Logisztikai parkok
      City logisztika

2 136 981 m2

214 126 m2

Kereslet 282 267 m2

Nettó piaci felszívás 84 853 m2

Jellemző bérleti díjak EUR 4,75-5,00

Jellemző hozamok 7,1%

Üresedés 2,59%
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Fejlesztések
A folyamatban lévő fejlesztések közül kettő átadása tervezett 
még az idén, összesen közel 50 ezer négyzetméternyi terület-
tel (CTPark East 37 ezer nm és InPark Páty 10.600 nm). 2021-
ben várhatóan további 100 ezer négyzetméter kerül piacra, 
ami biztosítja a szektor kiegyensúlyozott fejlődését.

Kereslet
A január-júniusi időszakban több mint 280 ezer négyzetméter 
területre kötöttek bérleti megállapodást; ez az egy évvel 
korábbihoz (191e nm) viszonyítva 48%-os emelkedést jelent. 
A tranzakciós volumen negyedéves eloszlása alapján az év 
közepére jelentősen erősödött a bérlői aktivitás; a 2020-as 
év második negyedévénél (203e nm) csak 2017 negyedik 
negyedévében adtak ki több területet (211e négyzetmétert). 
A bérbeadók visszajelzése alapján a bérlők nagyon aktívak, 
így az év során a kereslet további erősödése várható. 
Az üres területek továbbra is nehezen elérhetők, ennek meg-
felelően a keresleten belül a területbővítések aránya továb-
bra is alacsony (5%). A bérlet-hosszabbítások aránya az előző 
év azonos időszakához mérten csökkent (53%-ról 45%-ra). Az 
új szerződések a teljes kereslet 35%-át teszik ki, az előbérleti 
megállapodások részaránya 15%. A január-június időszakban 
regisztrált 41 tranzakcióból a legnagyobb méretű szerződést 
a Batta Parkban írták alá, 28.600 négyzetméterre (hosszab-
bítás). 

Üresedés
Az átlagos piaci üresedés a tavaly év végén mérthez képest 
enyhén emelkedett: 0,74 százalékponttal 2,59%-ra. A 
negyedéves adatok szerint a kihasználatlan területek arán-
ya az év első negyedévében emelkedett, míg a másodikban 
a nagy arányú kínálatbővülés ellenére csökkenni kezdett. A 
főbb részpiacok közül a logisztikai parkoknál mérhető alac-
sonyabb üresedés (2,37%), jelenleg nincs olyan logisztikai 
park a piacon, ahol a kihasználatlan raktárterület eléri az 5 
ezer négyzetmétert. A félév során a nettó abszorpció ismét 
pozitív volt; a bérlők által használt területek 2020 első hat 
havában mintegy 85 ezer négyzetméterrel bővültek.

Bérleti díjak, hozamok
A bérleti díjak stagnáltak 2020 közepéig, az átlagos havi díjak a 
4,8-5 euró/nm sávban mozognak. A befektetők hozamelvárá-
sa az előző év végéhez képest kis mértékben emelkedett, 
jelenleg 7% körül van.
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Nettó felszívás, üresedés

Tervezett átadások

Projekt Méret (m2)

BILK 10 300

Budapest Dock Szabadkikötő 12 900

CTPark East 37 000

CTPark South 36 400

CTPark West 30 300

InPark Páty 10 600

Park 22 18 400

Összesen 155 900
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Előrejelzés
A COVID-19 világjárvány a gazdaság legtöbb szektorában növeli a bizonytalanságot, ami megnehezíti az üzleti 
tervek kialakítását és megvalósítását. A kiskereskedelem vonatkozásában – elsősorban az FMCG-kereskedelem és 
az e-kereskedelem területén – jelentős többletigény lépett fel, ami a logisztikai ingatlanpiacon a jelenlegi alacsony 
kihasználtság mellett előbérleti szerződések megkötésére, vagy akár saját logisztikai létesítmények megvalósítására 
ösztönzi a piaci szereplőket. A regisztrált adatok alapján az év végéig továbbra is alacsony üresedést, erős bérlői 
keresletet és – az építési költségek alakulásának függvényében – emelkedő bérleti díjakat, ugyanakkor a befektetési 
hozamok esetén stagnálást várunk. 
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