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Bevezető 

A tavalyi rekord nagyságú átadási volumen után idén is folytatódott a 

jelentősen erős fejlesztői aktivitás. A folyamatos fejlesztési hullám 

hatása mára már az üresedési ráta hirtelen elmozdulásában is 

megjelenik, ami a 2017-es szint fölé emelkedett. Emellett azonban a 

bérlői aktivitás továbbra is egészséges piaci keresletet képvisel, 

összehasonlítva az utóbbi 5 év I. félévi volumeneivel. A jelenlegi 

irodapiaci bérlői trendekkel ellentétben az előbérleti és BTS 

szerződések továbbra is népszerűek a raktári ingatlanpiacon, 2022 első 

félévében a 8 új fejlesztésből 5 épület bérbeadásra került átadásuk 

előtt. A stabil kereslet mellett a bérleti díjak növekedése figyelhető meg; 

míg eddig az 5 euró/m2/hó feletti nominális bérleti díjak elsősorban 

Budapest és agglomerációjának nyugati régiójában voltak 

tapasztalhatók, addig a közelmúltban a piac többi területén, több 

ingatlan is meghaladta ezt a bérleti díj szintet. A piac összességében 

pozitív teljesítménye és továbbra is ígéretes kilátásai mellett kihívást 

jelent a közelmúltban bekövetkezett geopolitikai konfliktus és annak 

tartós hatásai, melyek jelenleg még folyamatosan változó tényezőként 

tarthatóak számon. Az építési és finanszírozási költségek folyamatos 

és rendkívüli emelkedése várhatóan nyomást gyakorol a fejlesztőkre és 

a befektetőkre, a bérlők pedig már most szembesülnek az 

energiaválság és az infláció kihívásaival. Ugyanakkor az e-

kereskedelem tovább emelkedhet a hagyományos 

kiskereskedelemmel szembeni alacsonyabb költségek miatt, amely 

ellátási láncához szükséges logisztikai ingatlanok várhatóan így 

továbbra is népszerű eszközök maradnak. Az új ingatlanok fejlesztése 

és karbantartása a közelmúltban kialakult fenntarthatósági 

szabványok szerint mérséklő megoldás lehet a létesítményi a hirtelen 

megnövekedett költségek optimalizálására. 
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Fő piaci mutatók 
(H1 2022) 

Állomány 2.927.901 m2 

   Logisztikai parkok 2.564.640 m2 

   City logistisztika 363.261 m2 

Átadások 126.848 m2 

Kereslet 238.788 m2 

Üresedés 6,42% 

Nettó abszorpció 25.758 m2 

Átlagos bérleti díj EUR 4,75-5,25/m2/hónap 

Prime hozam 5,60% 

Átadások 

2022 első félévében összesen 

126.848 m2 új raktárterület került 

átadásra Budapesten és 

agglomerációjában, ami 20%-al 

kevesebb újonnan átadott 

területet takar a 2021 azonos 

időszakában történt átadásokhoz 

képest. Az idei év első 6 hónapja 

alatt így 5%-kal nőtt a teljes 

állomány. Az átadott ingatlanok 

közül 5 épület még befejezés 

előtt teljesen kiadásra került elő-

bérleti szerződések keretében. A 

legnagyobb átadás a 45.349 

négyzetméteres Hello Parks Fót 

volt, a legaktívabban bővülő régió 

Budapest déli agglomerációja 

volt (5 új épület, 52.030 m2). 
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Várható átadások 2022 H2 

Projekt Épület Lokáció Méret (m2) 

Airport City Logsitic Park  I. Vecsés 5.920 

CTPark Vecsés VCS3 Vecsés 32.685 

CTPark ECS1, ECS4 Ecser 41.800 

CTPark Budapest West BIA 4, 9 Biatorbágy  45.936 

LogiCube Park  A, B  Biatorbágy  7.460 

Hello Parks Páty Phase I. Páty 55.000 

INPARK Páty BTS building Páty 32.112 

IPD Késmárk   XV. Budapest 5.500 

LogStar Park Budapest M0-M3 A, B  XV. Budapest  14.428 

GLP Sziget Logistics Centre Phase III-A  Szigetszentmiklós 21.500 

ProLogis Park Budapest – Sziget II.  DC1B Szigetszentmiklós 13.788 

East Gate PRO  A1, B1 Fót 20.760 

Összesen 269.889 
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Várható fejlesztések 

Az év második felében közel 300.000 négyzetméter további raktárterület átadása várható, 

amellyel a tavalyi 343.916 négyzetméteres átadási volumene után az ipari és logisztikai 

ingatlanpiac rekordmértékű állománybővülésének újabb éve lesz 2022. A várható új 

bérelhető területek közel felét a piac nyugati régiójában (Biatorbágy, Páty) fejlesztik. 2022 

első félévének végére az alábbi fejlesztések mintegy 40%-a elő-bérleti szerződés keretében 

kiadásra került. 
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Kereslet 

A teljes bérbeadási tevékenység 

enyhén csökkent 2021 első 

félévéhez képest. 2022 első hat 

hónapjának 36 bérleti szerződése 

összesen 238.788 négyzetméter 

kiadott területet jelent, ami 6%-kal 

kevesebb, mint az előző év azonos 

időszakában rögzített volumen. A 

nettó bérbeadás a teljes kereslet 

70%-át tette ki, 2010 óta ez a 

legmagasabb részesedési arány, 

amit a nettó kereslet realizált. A 

szerződések nagy részét új 

megállapodások teszik ki, a 

második legnagyobb részesedést 

pedig az elő-bérleti tranzakciók 

realizálták. A legnagyobb ügylet a 

Syncreon által a Prologis Park 

Budapest Gyálban kötött 22.184 

m2-es elő-bérleti szerződés volt, a 

legnagyobb új tranzakció pedig a 

Lidl által a ProLogis Park Budapest 

Szigetben 18.617 m2-t. A 2022 első 

félévében rögzített 36 szerződés 

átlagos mérete 6.633 négyzetméter 

volt. 
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Üresedés, nettó abszorpció 

Az elmúlt években tapasztalt folyamatosan erős 

fejlesztési aktivitás hatása az üresedési ráta 

emelkedésében kezdett megmutatkozni. 2022. június 

végére a teljes állomány 6,4%-a volt üres, ami 245 

bázispontos növekedést jelent 2021 első félévéhez és 324 

bázispontos növekedést 2021 végéhez képest. 2021 és 

2022 első fele között az üres területek volumene 78.139 

négyzetméterről 187.851 négyzetméterre nőtt (+109.712 

m2). Ugyanakkor az átadások során nagy mennyiségű elő-

bérleti szerződésben kiadott területtel bővült a piac, így a 

nettó abszorpció pozitív. 2022 első 6 hónapjában a nettó 

felszívás 25.884 m2 volt, ami 88.791 m2-el kevesebb, mint 

2021 első félévében, és a korábbi I. féléves adatoknál is 

mérsékeltebb. 
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Bérleti díj, hozam  

Az átlagos havi bérleti díjak 4,75-5,25 euró/m2/hó tartományban mozognak. A hozamok 

tovább csökkentek az előző évhez képest, 2022 első félévének végén valamivel 5,60% 

alatti szinten keltek el a prime ipari és logisztikai ingatlanok. A piacon azonban továbbra 

is korlátozott számban regisztráltak nagyobb volumenű tranzakciókat. 

Előrejelzés 
 

A következő két évben egyértelműen további kínálatbővülés várható, azonban a 

fejlesztési aktivitás középtávon visszaeshet a megnövekedett építési, finanszírozási 

költségek és a gazdasági lassulás miatt. A kereslet várhatóan továbbra is erős marad, 

amelyet az olyan rugalmas szegmensek raktározási igényei támogatnak, mint az FMCG 

és az e-kereskedelem, valamint az elegendő termékkészlet biztosítása a közelmúltban 

tapasztalt ellátási lánc problémák után. Ugyanakkor a fogyasztás várható csökkenése 

hatással lehet ezekre a területekre is. A növekvő közlekedési költségek versenyelőnyt 

jelentenek a jó elhelyezkedésű, jó infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkező 

ingatlanoknak, míg a zöld megoldásokkal rendelkező új fejlesztések vonzóbbá válhatnak 

az optimalizált közmű- és fenntartási költségek miatt. A prime bérleti díjak várhatóan 

tovább emelkednek, a prime hozam emelkedése 2022-ben még nem valószínű. 

ESTON International Ltd. 
copyright © 2022. All rights reserved. 

1123 Budapest, Alkotás str. 55-61. 
www.eston.hu 

I&L Market Riport H1 2022 | Budapest 

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 H1 2022

%
EUR/m2/hónap

Átlagos bérleti díj, hozam

Rents Yield (%)


