
Hogyan támogattuk a Kopaszi Gát Kft-t a folyamatban?

Támogattuk a beruházás összetettségéhez illeszkedő és megfelelő zöld projektcélok meghatározását,
valamint a zöld stratégia kialakítását, melyek a fejlesztés során már tetten érhetőek. A Kopaszi Gát
jövőben is tervezi a zöld pénzügyi eszközök használatát, amihez a zöld finanszírozási keretrendszer
teremt lehetőséget.

Háttér

Újbuda népszerű szabadtéri pihenő- és szabadidőközpontjával, a Kopaszigáttal szemben, a
Lágymányosi-öböl túloldalán új, modern városnegyed épül. A koncepció egy új generációs,
környezettudatos, fenntartható működésű város létrehozása (óvodákkal, üzletekkel, gyógyszertárral,
a város egyik legnagyobb zöld közparkjával stb.), ahol nagyszerű élni és dolgozni. A nagyszabású
ingatlanfejlesztési projekt koncepcióját a Property Market alkotta meg a dán Adepttel együtt. A 10
éves befektetés során 15 lakóépület, 12 irodaház és egy szálloda épül. A BudaPart projekt a
legnagyobb tömegközlekedés fejlesztési projekt is a főváros újkori történelmében.

Kopaszi Gát Kft.

„A Budapest történelmi jelentőségű 
városfejlesztési beruházására illeszkedő 
zöld stratégia és keretrendszer kidolgozása 
az MKB Consulting szakembereinek 
támogatásával valósult meg. Szakmai 
felkészültség, hatékonyság, pontosság 
jellemezte a közös munkát, melyet ezúton 
is köszönök az MKB Consulting csapatának.” 

Fodor Tamás, Kopaszi Gát Kft. Ügyvezető 
igazgató

Zöld finanszírozási keretrendszer és zöld stratégia kidolgozása

Feladat egyedisége: 

A feladat: 

A BudaPart Budapest újkori történetének egyik legnagyobb és legjelentősebb ingatlanfejlesztése, amely 25-30 000 ember
élettere és munkakörnyezete lesz a jövőben. Az MKB Consulting feladata volt, hogy támogassa a már megkezdett beruházás
zöld refinanszírozásának, valamint a jövőbeni fejlesztések finanszírozásának megvalósulását. A Kopaszi Gát fő zöld
irányelveivel összhangban az egyéni jólét, az életminőség javítása, a fenntarthatóság, valamint a beruházással járó
környezetterhelés csökkentése volt a fókuszban.

A közös munka eredményeként egyedi ingatlanfejlesztési megoldások születtek. Az építési területen betonüzemet hoztak
létre, valamint egy talajraktárt a kitermelt föld helyben raktározása, a karbonkibocsátás csökkentése érdekében. Cél, hogy
a beruházás V. ütemének végére az évi CO2 megtakarítás elérje a 20 tonnát.

MKB Consulting. Felelős partner a megújulásban



:
Feladat:  
A Zöld kötvény kibocsátáshoz, valamint a zöld hiteltermékek igénybevételéhez kapcsolódó 
Zöld Finanszírozási Keretrendszer kidolgozása.  

Hogyan támogattuk az AutoWallis-t a folyamatban?
Az MKB Consulting a zöld célok megfogalmazása és a zöld stratégiai 
szemlélet kialakítása mellett irányt mutatott a további fenntartható 
működéshez, melynek köszönhetően a társaság elindult ESG minősítés felé.  

Háttér
Az AutoWallis a Zöld Finanszírozási Keretrendszerben vállalta például, hogy 
fejleszti az e-mobilitást, így növeli a töltőpontok számát, gyorstöltőket telepít, 
saját és bérautó flottájában pedig növeli az elektromos vagy hibrid járművek 
számát. Ezek mellett olyan zöld beruházásokba kezd, melyek a Csoport 
jelenleg használt ingatlanjaiban további energiamegtakarítást eredményeznek, 
és működése során törekszik a megújuló energia minél nagyobb arányú 
előállítására és használatára. Az AutoWallis a keretrendszerrel megteremtette a 
Zöld Kötvények kibocsátásának és a zöld hitelek igénybevételének lehetőségét. 

A társaság megkezdte az ESG keretrendszerének kialakítását, amelyhez az 
MKB Consulting nyújt támogatást. 

AutoWallis Csoport

MKB Consulting. Felelős partner a megújulásban

„Rugalmas, hatékony és gyors 
volt az együttműködésünk, 
határidőre teljesült a megbízás, 
így hosszútávú partnerként 
tekintünk az MKB Consulting-ra.”
Székely Gábor, AutoWallis Nyrt., 
befektetési igazgató

Feladat egyedisége:

az első magyarországi autóipari zöld kötvény 
kibocsátása

Munka nagyságrendje: 

6,6 millárdos kötvénykibocsátás

Kihívások:

gyorsan és kellő mélységben 
feltérképezni az autóipar sajátosságait

az iparágra vonatkozó zöld projektcélok 
meghatározása



Hogyan támogattuk a Baromfi-Coop Kft-t a folyamatban?
Az MKB Consulting zöld finanszírozási tanácsadás keretében az összes 
projektcélhoz tartozó környezeti hatásérték azonosításában és annak 
számszerű megfogalmazásában támogatta a Baromfi-Coop Kft-t.

Háttér
Magyarország első élelmiszeripari vállalatának zöld kötvényét a Master Good 
csoport 100%-os tulajdonában lévő Baromfi-Coop Kft. bocsátotta ki. A zöld 
kötvényhez kapcsolódó beruházások 2021-2023 közötti időszakban zajlanak 
le, ennek eredményeképp a Baromfi-Coop Kft. jelentős megtakarítást ér majd 
el a víz- és energiafelhasználásban, csökkenti a hulladékmennyiséget – 
részben a melléktermékek újrahasznosítása révén – és visszafogja az 
ammóniakibocsátását is.
A menedzsment kiemelt küldetése a fenntartható baromfihús-termelés 
megvalósítása, a felhasznált természeti erőforrások maximális védelme. A 
cégcsoport valamennyi jövőbeli beruházása kapcsán szigorú környezetvédelmi 
célok teljesítését irányozza elő.

Baromfi-Coop Kft.

MKB Consulting. Felelős partner a megújulásban

REFERENCIA

Feladat egyedisége:

Magyarország első élelmiszeripari zöld 
kötvény kibocsátása

Munka nagyságrendje: 

23 milliárdos zöld kötvény kibocsátás

Kihívások:

átfogó fenntarthatósági és iparági 
ismereteket kívánt

komplex folyamat, 13 projektcélt 
összefoglaló környezeti hatásérték 
azonosítása és számszerűsítése 

:

Feladat:  
Zöld kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó zöld finanszírozási keretrendszer kidolgozása.



:
Feladat:  
Zöld kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó Zöld Kötvény Keretrendszer kidolgozása.  

Hogyan támogattuk az WING-et a folyamatban?
Az MKB Consulting a Zöld Kötvény Keretrendszer kidolgozása során az 
ingatlanfejlesztői iparági ismeretek és az elérhető zöld projektkategóriák 
egyesítését támogatta. 

Háttér
A nemzetközi és magyar fenntarthatósági kritériumoknak is megfelelő 
értékpapírokon keresztül bevont forrást a WING kizárólag környezetbarát 
projektek és eszközök finanszírozására használja fel. Így többek között 
vállalja, hogy az ebből a forrásból fejlesztendő új ingatlanok esetén 
minimum BREEAM „Very good” vagy LEED „Gold” környezetvédelmi 
minősítést céloz meg. Előbbi mellett a zöldkötvényekből befolyt összegből 
meglévő ingatlanjai felújítására is fordít azzal a céllal, hogy minimum 30 
százalékkal csökkentse azok üvegházhatású gázkibocsátását. Célja, hogy 
piaci szereplőként példát mutasson és a tevékenységével hozzájáruljon a 
környezettudatos ingatlanfejlesztési korszakváltáshoz Magyarországon.

WING

MKB Consulting. Felelős partner a megújulásban

„A Wing zöld kötvény kibocsátásának szakmai 
előkészítését és a minősítés megszerzését az 
MKB Consulting közreműködésével végezte. 
Az együttműködés gördülékenyen és 
hatékonyan zajlott, valamint az MKB 
Consulting szakértelmének és folyamatos 
támogatásának köszönhetően a minősítés a 
kapcsolódó keretrendszerrel összhangban, a 
szükséges határidőben állt a 
rendelkezésünkre.”

WING Zrt. 

Feladat egyedisége:

a cég magas elkötelezettsége a zöldítés 
mellett 

Munka nagyságrendje: 

25 milliárd forintos kötvénykibocsátás

Kihívások:

Kihívásokkal nem találkoztunk: az 
ingatlanfejlesztő cégek könnyebb helyzetben 
vannak, hiszen a zöldkötvény-kibocsátás 
kritériumai jobban egybevágnak az érvényben 
lévő jogszabályokkal és egy mai modern iroda-, 
vagy lakóépület bérlői, vásárlói elvárásaival. 


