
  EUR 329.03 -0.34  USD 295.92 -0.70  BUX 42 291 -184.30  OTP 13 890 -0.5%  MOL 2 920 -0.1%  RICHTER 5 265 -0.7%  
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Több százezer négyzetméternyi iroda árasztja el
Budapestet a következő években

Portfolio

Európa legjelentősebb ingatlanos eseményén járunk, a müncheni Expo Realon, ahol 2000 kiállító és körülbelül 40 ezer látógató gyűlik
össze október 7. és 9. között. A rendezvény második napján a Budapest-standon többek között a vidéki nagyvárosok mutatták be a
folyamatban lévő fejlesztéseiket, de Budapest legnépszerűbb befektetési területeiről is szó volt, köztük az iroda- és a szállodapiac
kilátásairól.
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Budapesten kívül is van élet

A magyar vidéki fejlesztések és ingatlanberuházások egyik legnagyobb előnye, hogy bőven van lehetőség a szabad területekből
válogatni, illetve a munkaerő is sok esetben könnyebben elérhető a fővároson kívüli területeken. Az Expo Real Budapest-standjánál több
magyar nagyváros is bemutatkozott a nemzetközi befektetőknek, köztük Debrecen, Kecskemét és Szeged is ismertette a folyamatban
lévő fejlesztéseit.

PROPERTY INVESTMENT FORUM 2019

Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac
legfontosabb szakmai eseményét, a Property Investment Forumot.

INFÓ JELENTKEZÉS

A hotelpiac lehet az új csillag a hazai piacon

Azzal a legtöbben egyetértettek, hogy Magyarországon az erős irodapiaci aktivitás mellett a hotelpiac lehet az új favorit. Lente Dávid, a
HIPA tanácsadója elmondta, hogy Budapesten ezeken kívül a komplex, egyszerre több funkciót ellátó fejlesztések is egyre
népszerűbbek. A fővárosi irodapiacon a teljes modern állomány körülbelül 3,65 millió négyzetméter, ennek 15 százalékát teszik ki a
jelenleg építés alatt álló irodaházak, amelyeknek a befejezése a mostani valamivel több mint 6%-os üresedési ráta felfelé mozdulását
idézheti elő. Borbély Zoltán, az Atenor országmenedzsere, felhívta rá a �gyelmet, hogy azért érdemes a folyamatban lévő
fejlesztéseknek minél gyorsabban a piacra kerülnie, mert a 6% körüli üresedés sok bérlőt elijeszthet attól, hogy az országba jöjjön.
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A szállodapiac is aktív időszak előtt áll, a folyamatban lévő mintegy 3300 szállodai szoba a lakáspiacra is kihatással lehet. Botos Bálint,
a Forestay Development ügyvezető partnere elmondta, hogy 40 ezer szobával rendelkezik jelenleg Budapest, aminek csak a fele hotel, a
másik részét az Airbnb lakások teszik ki, ami miatt az elkészülő több ezer szállodai szoba hosszú távon a lakáspiacra is nagy hatással
lehet.

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK

2019. 10. 07. Az ország nagy lehetőségei, amiket megérné kihasználnunk
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Botos Bálint

Forestay Group, Managing Partner

Tovább

Bálint több mint 10 évnyi ingatlanfejlesztési és portfóliókezelési tapasztalattal
rendelkezik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett
közgazdász diplomát vidék-és városfejlesztés…

Címkék: ingatlan iroda, irodapiac, hotelfejlesztés, expo real, szállodapiac

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20191007/az-orszag-nagy-lehetosegei-amiket-megerne-kihasznalnunk-403125
https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/botos-balint/5805
https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/botos-balint/5805
https://www.portfolio.hu/cimke/ingatlan%20iroda
https://www.portfolio.hu/cimke/irodapiac
https://www.portfolio.hu/cimke/hotelfejleszt%C3%A9s
https://www.portfolio.hu/cimke/expo%20real
https://www.portfolio.hu/cimke/sz%C3%A1llodapiac


Logózott Céges Ajándékok

900 milliós raktárkészlet, házon belüli emblémázás
gyorsan, bemutatóterem, mintakollekció

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK

Uniós források

Irdatlan tempóban épül a szép új, készpénzmentes világ
Ázsiában a mobil�zetéseken hízik a szektor.

Gazdaság

Itt a várva várt hír Németországból: közel lehet a gazdasági fordulat
A negyedik negyedévre élénkülést vár az Ifo Intézet vezetője.

Üzlet

Ezért bukta el Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere címet
7 milliárd dollárt vesztett egyetlen éjszaka alatt.

Bank

Vadi új digitalizációs stratégiával rukkolt elő az MNB
24 konkrét intézkedést tartalmaz.

Üzlet

Lejjebb került a BUX
Az elmúlt napok jelentős emelkedése után pro�tot realizálhatnak a befektetők.

Üzlet

Miért szállt el az OTP?
De mi hajtja?

Befektetés

Inkább öreg autóba ül a magyar, csak saját legyen
Pedig vannak alternatívák.

Gazdaság

Friss adatok érkeztek: egyre kevesebb gyerek születik
Magyarországon
Nem javul a gyerekvállalási kedv, de van egy jó hír is.
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Cégtár LightCégtár Light Opten webshopOpten webshop Heti felszámolás listaHeti felszámolás lista

Heti csődlistaHeti csődlista Pályázati előminősítésPályázati előminősítés Cégtár MobilCégtár Mobil

NÉPSZERŰ

BANK

Tömegével függesztik fel a babaváró hitel törlesztését

ÜZLET

Nagy horderejű változásokat vezet be a kormány a
jogosítványoknál, igazolványoknál

INGATLAN

Máris itt a kormánydöntés, ami Karácsony Gergely
főpolgármestert érinti

GAZDASÁG

Idén jöhet az új rendszám a magyar utakon

GAZDASÁG GAZDASÁG

Most végre megtudhatod, hogy meddig élsz
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Ugrik a magyar államadósság, két nagy vitát is elbukott a
kormány
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O�ce Stage - Út a hatékony irodához
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Pusztító tűzvész elől menekülnek Kaliforniában
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Nincs veszélyben a Honvéd épülő stadionja

Kellemetlen hírt közölt Fucsovics Márton

Hetvennel a szembe sávban a BAH-csomópontnál - halálos baleset lett belőle

Veszélyekkel fenyeget a vasárnapi óraátállítás
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