
Manapság a logisztikai típusú ingatlanfej-
lesztések reneszánszukat élik, és többek 
között a covidjárvány egyfajta utóhatása-
ként továbbra is jelentősen bővül a hazai 
állomány. Ez egyrészt nemzetgazdasági 
szempontból fontos, másrészt az eddigi 

„just-in-time” ellátási láncok (globális) 
akadozásával vélhetően a logisztikának 
és a készletek betárolásának is hangsú-
lyosabb szerepe lesz a közeljövőben. A 
környezettudatosság és a fenntarthatóság 
szempontjából épített környezetünk leg-
markánsabb negatív vetülete a terület-, az 
anyag- és az energiahasználathoz kötődik, 
ami érvényes a logisztikai fejlesztésekre 
is. Mit tehetünk már a tervezéskor egy zöl-
debb csarnok létrejöttéért?

—A logisztikai ingatlanfejlesztések sajnos jel-
lemzően zöldmezős beruházásként valósul-
nak meg, melyek így tovább növelik az európai 
viszonylatban már így is kimagaslóan nagyará-
nyú országos leburkoltságot, ami a biodiverzi-
tásra is negatív hatással van. Emiatt kiemelt 
odafigyelés szükséges már a terület kiválasz-
tásánál (barnamezős vagy előzőleg már beépí-
tett területek egyértelműen preferálandók), de 
ha mégis zöldmezős beruházás melletti döntés 
születik, akkor tisztában kell lennünk az ezzel 
együtt járó negatív vetületekkel. Kardinális 
fontossággal bírnak – ha csak részben is – a 
kiegyensúlyozó intézkedések. Ilyen az ökológi-
ailag ténylegesen értékes felületek megvédése 
vagy létrehozása (pl. gazdag flóra és fauna 

kialakítása kert- vagy tájépítész aktív bevonásával), az esővíz 100%-
ának hasznosítása (pl. öntözésre) vagy a jellemzően jelentős méretű bur-
kolt felületek esővíz-áteresztő képességének megteremtése. 

—A logisztikai fejlesztéseknél egyelőre kicsi az újrahasznosított vagy 
környezettudatos anyagok hányada, de nagy lehetőségek rejlenek a jel-
lemzően előregyártott elemekből és panelekből épülő csarnok típusú 
épületek (környezet)tudatosabb anyagfelhasználásában is. Ez kuta-
tás-fejlesztést igényelhet az anyaggyártók és a fejlesztők részéről is, de 
nemzetközi viszonylatban egyértelműen látható az a tendencia, hogy 
a kötött szén-dioxid (embodied carbon) és a zéró karbon fejlesztések 
témaköre a fókuszba került, és nemcsak a finanszírozók, hanem a befek-
tetők és a bérlők részéről is megkerülhetetlen elvárássá vált. Muszáj 
tehát már a tervezéskor odafigyelni a felhasznált anyagok életciklusára 
és a környezeti lábnyomára. A vas, a beton, az acél és az alumínium kör-
nyezeti terhelése sokkal nagyobb, mint a megújuló építőanyagoké, éppen 
ezért ezen a területen is szemléletváltásra kell felkészülni. 

—A hazánkban jelenleg épített és építés alatt álló logisztikai fejleszté-
sek egy részét már nemzetközi zöldépület-minősítési sztenderdek sze-
rint is minősítik, ezek közül egyértelműen az európai BREEAM-rendszer 
dominál. E rendszereknél a fentiekben már említett témakörök mellett 
az energiahatékonyságnak is nagyon fontos szerepe van, hisz nemcsak 
a beépített (kötött) karbonlábnyom, hanem a működési szén-dioxid-ki-
bocsátás (közel)nulla szinten tartása is kiemelt elvárás. A mai logisztikai 
fejlesztéseknél egyelőre még csak kismértékben találkozhatunk helyben 
telepített megújuló energiaforrásokkal, pedig a csarnokok hatalmas – és 
általában teljesen kihasználatlan – lapos tetőfelületei szinte adják magu-
kat az árnyékolásmentes napelemparkok telepítésére. Ha a logisztikai 
ingatlanberuházások miatt igen jelentős felületeket burkolunk le, akkor 
a kihasználatlan felületeket hasznosítsuk. Sokkal inkább ez lenne egy 
üdvözlendő irány, mintsem hogy új napelemparkokkal újabb zöldfelülete-
ket foglaljunk el.

—Az energiahatékonyság növelése pozitívan csapódik le a 
BREEAM-minősítés értékelése folyamán is, hisz minél energiahaté-
konyabb egy fejlesztés, annál több pontot eredményez a megfelelő 

BREEAM-követelmény alatt is. Viszont jelen-
leg egy BREEAM módszertani kiskapu miatt 
sok hazai logisztikai fejlesztés jelentősebb pont-
számra is szert tud tenni az energiahatékony-
sági kategóriában, hisz a hazai 7/2006 TNM-
rendelet alapján elvégzendő épületenergetikai 
számítás az alapja a BREEAM energiaérté-
kelésének is. Azonban a rendelet a tempe-
rált logisztikai csarnokok esetében kizárólag a 
fűtött (hűtött) irodai funkcióra írja elő az ener-
getikai számítást és a besorolást (tanúsítványt). 
Általában tehát egy ilyen logisztikai csarnok 
esetében a jellemzően sokkal kisebb alapterü-
letű irodai egység (kb. a teljes csarnok alapterü-
letének 1-5%-a) energiahatékonysága határozza 
meg az egész épületre vonatkoztatott energia-
számítást. Így fordulhat elő, hogy a BREEAM-
rendszerben kiemelkedően magas pontszámo-
kat tudnak elérni egyes logisztikai projektek az 
energia kategóriában. Ahhoz, hogy ezt az ano-
máliát fel lehessen oldani és az épületek tény-
leges energiahatékonyságát lehessen vizsgálni 
és pontozni, szükség lenne arra, hogy a TNM-
rendelet a logisztikai épületek vonatkozásá-
ban a temperált területeket is valamilyen módon 
vizsgálat alá vonja, és ezzel ösztönözze a fej-
lesztőket energetikai szempontból fenntartha-
tóbb épületek létrehozására.
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—Az előzőekben említett kiskaputól függetlenül mindenképpen kije-
lenthetjük, hogy kis odafigyeléssel a logisztikai fejlesztések nagy 
ökológiai lábnyoma akár jelentősebb mértékben is csökkenthető. 
Ehhez a területkiválasztástól a tervezésen és a kivitelezésen keresz-
tül a részletekig mindenre oda kell figyelni, és mindenképpen integ-
rálni szükséges a nemzetközi minősítési rendszerek által előírta-
kat. Persze ezen felül meg kell látni az e fejlesztésekben rejlő további 
lehetőségeket is, mint pl. a lapostetők kihasználását energiaterme-
lésre, a csarnokok körüli értékes zöldfelületek létrehozását, a terü-
let biodiverzitásának növelését, az épület működéséből fakadó 
szennyezések – mint például a gázkazánok működéséből fakadó nit-
rogén-oxid-kibocsátás, valamint a fény-, illetve zajszennyezés – csök-
kentését, vagy a környezettudatos anyaghasználatot. És még az 
alternatív és biztonságos megközelítési lehetőségekről vagy az 
emberi faktorról nem is beszéltünk.

—Szerencsére már itthon is elindult több olyan fejlesztés, amelyek a 
fentieket igyekeznek figyelembe venni és aktívan integrálni a terve-
zésbe és a kivitelezési folyamatokba. Számos olyan hazai fejlesztőt 
és üzemeltetőt találunk már, akik a nemzetközi zöld minősítési szten-
derdeknek való megfelelést alapvetően alkalmazzák az épületeiken. 
De természetesen ez még nem elég, tovább kell lépnünk, és a karbon-
mentes jövő érdekében számos további teendőnk van még ebben a 
szegmensben. A jó hír, hogy a tudás rendelkezésünkre áll, a technoló-
giák javarészt úgyszintén, és most már a finanszírozói és befektetői 
oldalon is jól láthatóan megjelent ez az irány (pl. EU taxonómiai köve-
telmények, ESG stb.). Tehát cselekednünk kell, többet kell tennünk 
ebben a szegmensben is, mert nem lehetetlen a karbonmentes logisz-
tikai jövő.
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