
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A Prologis megkezdte első BIM módszerrel tervezett 

kelet-közép-európai logisztikai épülete fejlesztését  

 

- A 10 000 négyzetméteres spekulatív épületet a Prologis Park Budapest-Harbor területén már 

2019. március 1-től használatba vehetik az ügyfelek  

- A legkorszerűbb fenntarthatósági megoldásoknak köszönhetően az áramhasználat 45%-kal, 

a fűtésre fordított költség pedig 30%-kal csökken 

Budapest (2018. szeptember 10.)  

A Prologis, Inc., a világ vezető logisztikai ingatlanvállalata a mai napon bejelentette, hogy megkezdte egy 

új, 10 000 négyzetméteres spekulatív épület fejlesztését a Prologis Park Budapest-Harbor területén, 

Magyarországon. Az építkezés csupán hat hónappal a fejlesztés megkezdése után, várhatóan 2019 első 

negyedévében zárul. 

 

Az új, csúcsminőségű épület a Prologis első olyan logisztikai ingatlanja Kelet-Közép-Európában, amelyet 

BIM (Building Information Modeling) módszerrel terveztek. A BIM egy intelligens, 3D modellezésen 

alapuló tervezési rendszer, amely különböző eszközökkel és adatokkal segíti az építészek, mérnökök és a 

kivitelezést végző szakemberek munkájának hatékonyságát az épület és infrastruktúrájának tervezési, 

kivitelezési és üzemeltetési szakaszaiban. 

Az épületben kiépítésre kerülő magas hőszigetelésű falpanelek és tetőrétegrend, valamint 

energiahatékony sötétsugárzók együttesen 30 százalékkal csökkentik a fűtési költségeket. A további 

fenntartható megoldások, mint az energiatakarékos LED világítás és nagy felületű tetőbevilágítók, a 

legújabb világítási sztenderdekhez képest 45 százalékkal csökkentik az épület villamosenergia-

felhasználását. A víz, gáz és áramfogyasztás nyomon követését és optimalizálását okos mérőórák segítik. 

Mint minden Prologis fejlesztést, így az új épületet is BREEAM “Nagyon jó” akkreditációra terjesztik fel. 

„A helyszínen tapasztalható fokozott bérlői kereslet nyomán döntöttünk a 10 000 négyzetméteres bővítés 

mellett. A fejlesztéssel tovább növeljük szolgáltatási palettánkat új ügyfeleink felé” – mondta Kemenes 

László, a Prologis magyarországi ügyvezetője. „A Prologis számára a BIM az okos épületek és az 

adatkezelés meghatározó platformja. Alkalmazása növeli a felhasználói élményt és ösztönzi a szén-dioxid-

semleges energiafelhasználást, amely minden fejlesztésünk esetén kiemelt szempont.” 

 

A Prologis Park Budapest-Harbor Budapest XXII. kerületének déli határánál, a Duna nyugati oldalán 

helyezkedik el. A parkban 10, összesen 130 000 négyzetméter alapterületű épület található, további 27 

https://prologisceesearch.com/en/warehouse-parks/hungary/prologis-park-budapest-harbor/
https://prologisceesearch.com/en/warehouse-parks/hungary/prologis-park-budapest-harbor/
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000 négyzetméter fejlesztési potenciállal. A helyszín kiváló hozzáférést biztosít a nemzetközi kereskedelmi 

útvonalakhoz a 6-os főúton, valamint az M0 és M6 autópályákon keresztül. 

 

A Prologis a vezető ipari ingatlanszolgáltató Magyarországon, hét ipari parkban összesen 660 000 

négyzetméternyi logisztikai területtel rendelkezik (2018. június 30-i adatok alapján). 

A Prologisról 

A Prologis Inc. világszerte vezető az ipari ingatlanok területén és kiemelt figyelmet fordít a magas növekedési rátával 

és magas belépési korláttal rendelkező piacok iránt. 2018. június 30-i adatok szerint, valamint a DCT 2018. augusztus 

22-én történt felvásárlásával kiegészülve, a Prologis 19 országban, konszolidált alapon vagy konszolidálatlan 

vegyesvállalatokon keresztül összesen körülbelül 75 millió négyzetméter létesítményt és fejlesztési projektet birtokol 

részben vagy egészben. A Prologis körülbelül 5500, különféle piacokon tevékenykedő ügyfelének ad bérbe modern 

disztribúciós létesítményeket, elsősorban vállalatközi és kiskereskedelmi/online értékesítési területeken. 

Jövőbe tekintő kijelentések 

Az ebben a közleményben szereplő nem történelmi tényekről szóló kijelentések jövőbe tekintő kijelentések az 1933-

as Securities Act 27A kiegészített szekciója, valamint az 1934-es Securities Exchange Act 21E kiegészített szekciója 

értelmében. Ezek a jövőbe tekintő kijelentések a jelenlegi várakozások, becslések és projekciók alapján fogalmaznak 

meg állításokat arról az iparágról és piacról, ahol a Prologis működik, valamint a menedzsment elképzeléseiről és 

feltételezéseiről. Ezek a kijelentések olyan bizonytalanságokat foglalnak magukban, amelyek jelentősen 

befolyásolhatják a Prologis pénzügyi eredményeit. Az olyan szavak, mint a „várhatóan”, „szándékunk szerint”, „terveink 

szerint”, „hisszük”, „próbáljuk”, „becsüljük”, beleértve ezek variációit és szinonimáit, azonosíthatóvá teszik ezeket a 

jövőbe tekintő kijelentéseket, amelyek nem tényszerűek. Az összes általunk várt jövőbeli működési teljesítményről, 

eseményről vagy fejlesztésről szóló kijelentés – többek közt a bérleti díjakról és a kihasználtság növekedéséről, a 

fejlesztési tevékenységről, az új beruházásokról és kivezetésekről, a működési helyszíneink általános kondícióiról, az 

adósságunkról és a pénzügyi helyzetünkről, az új befektetési alapok létrehozásáról és a létező alapokban elérhető 

tőkéről – jövőbe tekintő kijelentések. Ezek a kijelentések nem jelentik a jövőbeni teljesítmény garanciáját, és 

kockázatokat, bizonytalanságokat és nehezen előre látható feltételezéseket tartalmaznak. Bár hisszük, hogy a 

kijelentések által tükrözött elvárások ésszerű következtetéseken alapulnak, nem tudunk biztosítékot adni, hogy 

elvárásaink teljesülnek, és ezért a tényleges eredmények és történések lényegesen eltérhetnek a kijelentések által 

előre jelzett vagy megfogalmazott tartalomtól. Néhány faktor, amely az eredményeket és a kimenetelt befolyásolhatja: 

(I) nemzeti, nemzetközi, regionális és lokális gazdasági körülmények, (II) pénzügyi piacok, kamatok és valuta 

árfolyamok változásai, (III) létesítményeink megnövekedett vagy váratlan konkurenciája,  (IV) felvásárlási, értékesítési 

és létesítményfejlesztési kockázatok, (V) ingatlanbefektetési tröszt státusz (“REIT”) és adóstruktúra fenntartása, (VI) 

pénzügyi eszközök és tőke elérhetősége, adósságszintünk és hitelbesorolásunk, (VII) befektetéseinkkel kapcsolatos 

kockázatok társbefektetői vállalkozásokban, illetve azon képességünk, hogy ilyeneket létrehozzunk (VIII) a nemzetközi 

üzletmenet kockázata, többek közt a valutakockázat, (IX) környezeti bizonytalanságok, többek közt a természeti 

katasztrófák kockázata, és (X) azok a további tényezők, amelyeket az egyesült államokbeli Securities and Exchange 

Commissionnél a Prologis által iktatott „Kockázati Tényezők” jelentések tartalmaznak. A Prologis nem vállal 

kötelezettséget az ebben a sajtóközleményben szereplő jövőbe tekintő kijelentések frissítésére. 
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