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Előszó
2020 tavaszán Magyarországon is megjelent az új típusú
koronavírus, ami miatt március közepétől kijárási korlátozást, illetve a kiskereskedelmet és vendéglátást érintő, szigorú járványügyi szabályokat rendeltek el. Az ingatlan
szektoron belül az irodapiacot – más szegmensekhez
képest – mérsékelten érintette a járványhelyzet, de a
második negyedéves adatokban már tetten érhető a
halasztott, illetve elmaradt tárgyalások és ügyféltalálkozók,
illetve a bizonytalan iparági előrejelzések hatása. A bérlők
jelentős része távoli munkavégzésre állt át, és aktívan
kezdte megtervezni jövőbeni irodahasználatát. A „home
office” elterjedésével néhány bérlő várhatóan csökkenteni kívánja bérirodájának területét, de a személyes
védőtávolságok megtartása miatt még nincs egyértelmű
trend a méret-csökkentésre. A pandémia korábban nem
várt döntési helyzetek sorát hozta el a bérlők és a bérbeadók számára egyaránt, ennek köszönhetően a piaci
tapasztalat és a szakmai tanácsadói munka felértékelődik.
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Átadások
2020 első felében hét irodaházban mintegy 133 ezer négyzetméternyi új irodát adtak át, ez az előző év azonos időszakában
megvalósult fejlesztési volumen több mint négyszerese. Emlékeztetőül: 2019 első felében mindössze négy épületet adtak át
(32e nm), és az éves állománybővülés is épphogy meghaladta

Irodapiaci mutatók
Átadások

133 310 m2

Állomány

3 817 304 m2

a most regisztrált átadások felét. Az év végéig további 106 ezer

Bérirodák

négyzetméternyi iroda készülhet el, ami évtizedes fejlesztési re-

Tulajdonosi használatban
lévő irodák

kordot jelentene.
A fejlesztői tevékenység továbbra is a Váci úti irodafolyosóra és
a Dél-Buda részpiacra koncentrálódik, itt valósult meg az öszszes átadás közel 80%-a (46e nm és 60e nm). A két legnagyobb
új projekt az Agora Tower (Váci úti régió, 34.500 nm, 80%
telítettség) és a BudapestOne első fázisa (Dél-Buda, 27.400 nm,
100% telítettség).

Kereslet
Nettó piaci felszívás
Üresedés

3 204 913 m2
612 391 m2
243 371 m2
54 218 m2

7,3%
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Fejlesztések

Tranzakciók eloszlása
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A már elindított fejlesztéseket figyelembe véve, 2021 közepéig
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Az első hat hónap során az irodapiaci kereslet (168 ezer
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négyzetméter) jelentős, 38 százalékos visszaesést mutatott az

250 000

25,00%
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aránya a teljes keresleten belül is visszaesett, 73%-ról 51%-

150 000

ra. A keresleti visszaesés visszavezethető a COVID-19 világ-
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járvány okozta gazdasági visszaesésre és a piaci környezet
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bizonytalanságaira.
A keresleti visszaesés ellenére, az év első hat havában mért
nettó abszorpció 54 ezer négyzetméter volt, ami kedvező a
piac stabilitása szempontjából.
Az első félévben öt irodahasználati megállapodás vonatkozott 5 ezer négyzetméternél nagyobb területre, ebből kettő
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Iroda kereslet megoszlása (2020 H1)

előbérlet (8 ezer négyzetméter a BudapestOne második
ütemében és 7,5 ezer négyzetméter a Váci Greens E-ben)
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Agglomeráció

Belváros
2% 9%

Váci úti
folyosó

24%

terben), egy hosszabbítás és egy tulajdonosi használatba

Pest Központ

24%

vétel (6,3 ezer négyzetméter a Park Atriumban és 5 ezer
négyzetméter a Lánchíd Palotában).

Üresedés

19%

Dél Buda

Az átlagos piaci üresedés az előző év végéhez képest enyhe

17%
3%

Buda Központ

5%

Észak Buda

Nem Központi Pest

mértékben (1,6 százalékponttal) emelkedett. 2020 közepén
a teljes állomány 7,3%-a állt üresen, ez megegyezik a 2018
év végén mért üresedéssel. Öt részpiacon stagnálást – egy

Üres irodaterületek megoszlása
a teljes állományon belül (2020 H1)

százalékpontnál kisebb elmozdulást – mértünk, számottevő
volt ugyanakkor a Központi Pesti és a Nem-központi Pesti

Belváros

Agglomeráció

7%

16%

régiók üresen álló területeinek bővülése, ami jelentősebb

16%

kiköltözésekre vezethető vissza (az érintett bérlők más részpiacra tették át szákhelyüket). Folyamatban van néhány további, korábban kiürített székházingatlan modernizálása is, ezek

Váci úti
folyosó

21%
13%

az épületek jelenleg bővítik az üres területek állományát, de
a felújítást követően várhatóan kiadásra kerülnek. A legalacsonyabb üresedés jelenleg az Észak-Budai alpiacon mérhető,
itt az irodák 2,8%-a áll kihasználatlanul.
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Bérleti díjak, hozamok
Az általános üresedési ráta emelkedése és a bérlőket is érintő gazdasági bizonytalanságok hatására a bérleti díjak növekedése
lelassult, egyedül az új építésű irodaházaknál mértünk jelentősebb drágulást. A kialakult helyzet ellenére, a bérleti díjak csökkentése nem vált általánossá, de a bérlői kedvezmények terén nagyobb rugalmasság tapasztalható. Az azonnal költözhető
területek szűkösségére tekintettel a szektor továbbra is erős bérbeadói piacként jellemezhető. A teljes budapesti irodapiacon
általánosnak mondható a 13-14 EUR/nm díj intervallum „A” kategóriás ingatlanokra jellemző átlag bérleti díj 15-17 EUR/nm
körüli, az új irodáknál e feletti.
Az irodabefektetési tranzakciók hozamszintje stabil volt az első félév során; az év közepén az 5,5-5,75% volt a jellemző, kiemelt
lokációkon a prémium termékek 5% alatti hozammal kerülnek eladásra.

Tervezett irodaátadások - 2020 H2
Részpiac

Épület

Méret (m2)

CBD

Irányi Palace

3500

Előzetesen bérbe adva
0%

CBD

Szervita Square

8 449

94%

Dél-Buda

Alphagon

4 693

0%

Központi Buda

Buda Palota

9 850

100%

Központi Buda

Csalogány 43

3 250

0%

Nem-központi Pest

Gizella Loft

8 500

71%

Váci út

AGORA Hub

32 600

92%

Váci út

Nordic Light Trio

13 285

100%

Váci út

Váci Greens E
CBD összesen

22 462

2%

11 949

67%

Dél-Buda összesen

4 693

0%

Központi Buda összesen

13 100

75%

Nem-központi Pest összesen

8 500

71%

Váci út összesen

68 347

64%

2020 II. félév tervezett összesen

106 589

63%

Előrejelzés
A budapesti irodapiac lendületes fejlődésben volt a járványhelyzet kezdetén, a szektor fundamentumai erősek. Adataink szerint
a fejlesztői aktivitás tovább erősödött az év első felében, és a folyamatban lévő beruházásoknál sem jelentettek be csúszásokat.
A gazdasági visszaesés – és még inkább a bizonytalanságok – miatt érezhetően csökkent az irodapiaci kereslet, ami visszatükröződik a pozitív nettó felszívás mellett is emelkedő üresedésben. A fejlesztések dinamikus bővülését, és a járványhelyzet
őszi-téli időszakra várható romlását figyelembe véve, az év végéig az üresedés további emelkedése prognosztizálható. Számításaink szerint, a fejlesztések terv szerinti befejezésével az átlagos üresedés 9% fölé is emelkedhet; ugyanakkor, ha néhány átadás
átütemezésre kerül, akkor az üres területek aránya várhatóan 8% alatt marad.
A bérleti díjak vonatkozásában nem várunk jelentős változást. Tapasztalataink szerint díjcsökkentés az alacsonyabb besorolású
irodaházak esetén látható, és jellemzően bővülő bérbeadói hozzájárulásban nyilvánul meg.
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