IPARI INGATLANPIAC
2022. első negyedév

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető
Fóruma (BIEF, BRF) - melynek tagjai: CBRE, Colliers,
Cushman & Wakeﬁeld, ESTON International, JLL
és a Robertson Hungary – ezúton teszi közzé a
2022 első negyedévére vonatkozó ipari/logisztikai
ingatlanpiaci adatait.

2022 első negyedévében a Prologis Park Sziget II.
DC1a, 11.460 négyzetméteres épületével bővült a
budapesti és a Budapest környéki agglomeráció
spekulatív állománya.

A negyedév végén a teljes modern ipari/
logisztikai állomány 2.812.510 négyzetmétert
tett ki. A BRF által végzett éves épület-méret
felülvizsgálat során 35.210 négyzetméterrel
változott az aktuális állomány volumene
pozitív irányba. Továbbá három korábban nem
nyilvántartott épület került a BRF által vizsgált
spekulatív állományba, amely összesen 31.980
négyzetmétert jelent.

A keresletet az előbérletek dominálták 43%-os
részaránnyal. Az új szerződések a kereslet 29%-át,
hosszabbítások a 18%-át, míg a bővülések a 10%-át
képviselték.
2022 első negyedévében a BRF összesen 19 bérleti
szerződést rögzített, 6.590 négyzetméteres átlagos
tranzakciómérettel. A tranzakciók közül öt mérete
meghaladta a 10.000 négyzetmétert. A szerződések
túlnyomó része továbbra is ’big-box’ logisztikai
parkokban köttetett, míg a városi-logisztikai
állomány esetében csupán kettő megállapodást
regisztrált a BRF a negyedév során, ami főleg a
kapacitáshiány miatt van.
A negyedév legnagyobb ügyletei előbérletek voltak:
egy 19.300 négyzetméter nagyságú a HelloParks Fót
FT1 épületében, illetve egy 18.030 négyzetméteres
a CTPark Budapest West BIA9-ben.

Az üresedési ráta 2022 első negyedévének végén
4,17%-on állt, ami 1 százalékponttal magasabb
az előző negyedévben mért értéknél és 1,6
százalékponttal magasabb egy évvel korábban
mért értéknél. A negyedév végén összesen
117.180 négyzetméter ipari-logisztikai terület
állt üresen, és hét épületben volt elérhető 5.000
négyzetméternél nagyobb szabad terület.
A nettó abszorpció 2022 első negyedévében
negatív tartományba került, azaz összességében
csökkent a kiadott területek volumene (-18.970).

Az első negyedévben a teljes bérlői kereslet 125.260
négyzetmétert tett ki, ami 53%-os növekedést
jelent az előző év azonos időszakában regisztrált
volumenhez képest. A szerződéshosszabbítások
nélküli nettó kereslet 102.410 négyzetmétert tett
ki, ami 130%-kal magasabb érték az előző év
azonos időszakában regisztrált volumenhez képest.
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Módszertani megjegyzés
A BRF által vizsgált ipari ingatlanok
Budapesten és Pest megyében találhatók,
1995 után, bérbeadás céljából épültek.
Hasznos területük minimum 2.000 m² a
városi logisztika és 5.000 m² logisztikai
parkok esetében. A tulajdonos által használt
területek nem tartoznak a vizsgált ipari
ingatlanállományba.
A BRF folytatja a Budapesten kívüli ipari
spekulatív
ingatlanállomány
felmérését.
Jelenleg 120 épületet azonosítottunk, ami
1.299.900 négyzetmétert tesz ki. Az azonosított
üres területek nagysága 50.750 négyzetméter,
3,9%-os üresedési rátát eredményezve.

II. PIACI TÉRKÉP
Jelentősebb ipari ingatlan fejlesztések
1. ProLogis Park Budapest - Gyál
2. BILK
3. ProLogis Park Budapest - Harbor
4. ProLogis Park Budapest - Sziget
5. Login Business Park
6. Euro Business Park
7. ProLogis Park Budapest M1
8. East Gate Business Park
9. Aerozone Logistics Park
10. CTPark Budapest West
11. Inpark Páty
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