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Igen. 

De nehéz megmondani, hogy mennyivel. 

 

„Van-e valaki, aki többet vizsgálta a dohányzás 
káros hatását, mint az amerikai dohányipar 
szakértői? Szerintük a dohányzás nem árt.” 

Roy Munson (Kingpin - Tökös tekés 1996) 

 

Sok az elfogult  és/vagy nem adatokon alapuló 
vélekedés. 



1. Miért nem egyszerű megmondani a zöld 
minősítés prémiumát? 

2. Milyen eredményeket mondtak a 
vizsgálatok? 

3. Miért érnek többet a zöld irodák? 



„zöld” 

 

és 

 

újabb, 

nagyobb, 

más a lokációja, 

magasabb kategóriájú, 

kisebb üresedésű. 



Alaposabb kutatásokat amerikai és brit 
adatokon találtam (van Hollandiára és Tokióra is). 

De neves európai szerzők, egyetemek 
részvételével. Azt mondják, hogy ha elég 
meggyőzőek az eredmények, akkor máshol is 
hihetőek. RICS kutatási projekt is zajlott a 
témakörben 2-3 éve. 

Ha csak az átlagok eltérését nézi valaki, akkor azt 
látja, hogy a zöld bizonyítványos irodákban 
(Energy Star, LEED), 35-40%-kal magasabb a zöld 
irodák ára. 



Energy Star és LEED minősítés prémiumát vizsgálták. 

 A zöld irodák átlagosan 25 évvel fiatalabbak, mint a 
nem zöld bizonyítványos irodák. 

 A zöld irodák nagyobb alapterületűek. 

 A zöld irodáknak gyakrabban van olyan szerződésük, 
ami nettó bérleti díjról szól, azaz a bérlő gyakrabban 
fizeti direktbe a rezsit. 

 A zöld minősítésű irodáknak 79%-a A kategóriás, míg 
a többi között csak 35%. 



Több ezer bérleti és tranzakciós adat alapján. 

400 méteres sugarú kört néztek a vizsgált irodák 
körül. 

 

 

 



A zöld irodáknak alacsonyabb kiadatlan 
arányuk (kisebb a vacancy). 

 Tranzakciós áraknál 15-25%-os prémiumot 
találtak. 

Az Energy Star árában (és bérleti díjában) 
magasabb a prémium, mint a LEED esetében. 

A kimutatható prémium alacsonyabb a csúcs 
lokációkban. 

 



BREEAM minősítés prémiumát vizsgálták. 

A BREEAM minősítést szerzett irodák bérleti 
díja 21%-os prémiumot tartalmaz. 

A tranzakciós ár esetében 18%-os prémiumot 
számoltak ki. 

A prémium magasabbnak tűnik az 
amerikainál. 

A nagyobb kínálat csökkenti a prémiumot: 
ha több zöld épület van a környéken, akkor 
kisebb a prémium). 



értéknövelő 
tényezők 

rezsitakarékosság 

biztosítási jelleg 

dolgozói 

elégedettség 

tartósság 

imidzs 

építése 



Akkor fog tovább emelkedni a prémium, ha  

a bérlők számára a zöld tulajdonságok 
értékesebbek lesznek; 

a korábbinál vártnál nagyobb mértékben 
emelkednek az energiaárak; 

a szabályozók jobban „büntetik” a 
szennyezést; 

a dolgozók még inkább szeretik a zöld 
környezetet választani. 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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