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Veszélyben a kereskedelmi ingatlanok piaca? Az MNB 

kereskedelmiingatlan-piaci jelentése 

 

A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) Kereskedelmiingatlan-piaci jelentés 

című kiadványa féléves rendszerességgel elemzi az érintett terület 
folyamatait. A kiadványban bemutatásra kerülnek a kereskedelmi 
ingatlanok piacát befolyásoló makrogazdasági tényezők, a különböző 

piaci szegmenseket jellemző, kereslet- és kínálatoldali tendenciák, az 
ingatlanok bérleti és befektetési piacának vonatkozásában egyaránt. A 

kereskedelmi ingatlanok piaca kiemelt fontosságú, a gazdaság minden 
területét áthatja és az emberek mindennapi életében is szerepet játszik, 
így alább adjuk közre az MNB jelentés legfontosabb megállapításait 

(„Vezetői összefoglaló”). 

 
Az MNB jelentés vezetői összefoglalója 

 

[1]  „2021 második negyedévében a hazai GDP 17,9 százalékkal bővült éves 
bázison, így a gazdasági teljesítmény már meghaladta a koronavírus-válság 
előtti szintjét. A kereskedelmiingatlan-piac szempontjából releváns 

ágazatok teljesítménye javult, ugyanakkor a növekedés ingatlanpiacra 
gyakorolt pozitív hatása elmarad a korábbi ciklusokban tapasztaltaktól, ami 

részben a járvány közvetlen hatása (a turizmus tartós visszaesése), részben 
pedig az általa felgyorsított trendekből (az otthoni munka és az e-
kereskedelem térnyerése) adódó bizonytalanságnak tulajdonítható. 

Előretekintve, a gazdaság további bővülésének kedvező hatása mellett a 
kereskedelmiingatlan-piacra ható tényezők vonatkozásában kockázatot 

jelenthet a járvány kibontakozó negyedik hulláma. 

[2] 2021 első félévében a budapesti irodapiacon 0,7 százalékponttal 9,8 
százalékra, az ipar-logisztikai piacon pedig 2 százalékponttal 4 százalékra 

emelkedett a kihasználatlansági ráta. Míg az irodapiacon a mutató 
emelkedésének fő oka a lecsökkent kereslet, addig az ipar-logisztika 

szegmensben főként a bővülő kínálat említhető. 

[3] A kiskereskedelmi szegmensben a fogyasztás és látogatottság élénkülésével 

a kihasználatlansági mutató stagnált. Az iroda- és ipar-logisztikai piacokon 
várható jelentős átadási volumenek miatt folytatódhat a kihasználatlansági 
ráták emelkedése, ezen szintek azonban – különösen utóbbi szegmensben 

– még nem jelentenek túlzott piaci kockázatot. Az átlagos bérleti díjak 
csökkenése egyik szegmensben sem volt jellemző, előretekintve viszont az 

ipar-logisztikai ingatlanok bérleti díjai kapcsán merülhet fel a korrekció 
lehetősége. 

[4] A kínálat bővülése másrészről Magyarország nemzetközi logisztikai 

versenyképességét is javítja, ami az új kereslet növelésén keresztül 
stabilizáló tényező lehet a bérleti díjak tekintetében. A hazai szállodák 

forgalma a járvány hullámainak enyhülésével javult, de a szektor a 2019-
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es átlagos havi forgalmat még idén júliusban sem érte el. Az elmúlt években 
elindult élénk szállodafejlesztési aktivitás közel 3 ezer új szobával növeli a 
kínálatot a következő másfél évben, míg egyes elemzések a nemzetközi 

turizmus járvány előtti szintjének elérését 2024-re várják. 

[5] 2021 első félévében a hazai kereskedelmi ingatlanok befektetési forgalma 

15 százalékkal nőtt éves alapon, és 0,6 milliárd eurós forgalmat ért el. 
Ennek jelentős részét (58 százalékát) néhány nagy összegű tranzakció adta, 
78 százaléka pedig hazai befektetőkhöz kötődött. 

[6] Elkölthető likviditás továbbra is rendelkezésre áll a piacon, a befektetői 
érdeklődés is jelen van, de az árkeresés és az egyes szegmensek kilátásai 

miatt óvatosak a vásárlók. A mérsékeltebb befektetési kereslet mellett 
azonban az eladó ingatlanok kínálata is csökkent, ami a hozamok 
csökkenését eredményezi. Előretekintve, a több országban már elindított 

monetáris szigorítási ciklus is szűkítheti az ingatlanbefektetések által kínált 
hozamfelárakat. 

[7] A hazaihoz hasonlóan, a régió befektetési piacát is mérsékelt aktivitás és az 
irodapiaci hozamok visszatérő csökkenése jellemezte. 2021 első félévében 
a hazai nyilvános ingatlanalapok befektetési aktivitása alacsony volt, 

mindemellett likviditási helyzetük stabil, szektorszinten a likvideszközeik 
vagyonon belüli aránya biztonságosnak tekinthető. 

[8] A hitelintézetek kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleinek 
állománya 2021. június végére 18 százalékkal nőtt éves alapon. 2021 első 

félévében a hitelintézetek 22 százalékkal több kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitelt folyósítottak, mint egy évvel korábban, miközben a 
forinthitelek projekthitel-állományon belüli aránya korábban nem látott 

szintre, 21 százalékra emelkedett, az NHP Hajrá hatására. A bankok az 
üzleti célú ingatlanhitelek feltételein érdemben nem változtattak az első 

félévben, amivel párhuzamosan megnövekedett hitelkeresletet érzékeltek. 
A Hitelezési felmérésre adott válaszok alapján, az intézmények 2021 
második felére a hitelezési feltételek enyhítését helyezték kilátásba, 

azonban az iparág-specifikus kockázatok miatt az óvatosság továbbra is 
fontos szempont marad. 

[9] A hitelintézetek moratóriumra jogosult kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel-állományának 46 százaléka – ezen belül a szállodát finanszírozó 
hitelek 80 százaléka – vett részt a programban 2021. június végén, ami 

magasabb a teljes vállalati hitelállományra vonatkozó aránynál. A 
kockázatosabb szálloda és kiskereskedelmi szegmenshez kapcsolódó, 

moratóriumban lévő projekthitel-állomány 270 milliárd forintot tesz ki 
ugyanakkor e hitelek között magasabb a további moratóriumra jogosult 
szerződések aránya. A kereskedelmiingatlan-piacról eredő potenciális 

kockázatokat a bankrendszer képes lesz kezelni, tőkeellátottsága megfelelő 
szintű” – írja a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) által 2021. októberében 

közzétett Kereskedelmiingatlan-piaci jelentése. 
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