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FIGYELEMFELHÍVÁS 

 

Jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a Tpt. 21. § (1) bekezdése és a Prospektus Rendelet, 

valamint az a Prospektus Végrehajtási Rendelet alapján elkészített tájékoztatónak, azt a Felügyelet nem vizsgálta 

meg és nem látta el jóváhagyásával, továbbá a Piacműködtető az Információs Dokumentum jóváhagyása során az 

abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő alátámasztottságát és 

pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi 

felelősség. Ebből a szempontból a Kötvényekbe történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az 

esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll a Felügyelet, mint illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott 

tájékoztató. 

 

Jelen Információs Dokumentum az XBond Üzletszabályzat szerinti információs dokumentumnak minősül. 

 

A Kötvények Magyarországon, a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra vonatkozó 

nyilvános ajánlattétel útján a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés (a) és (c) pontjával összhangban, a BÉT által 

üzemeltetett Aukciós Kereskedési Rendszeren (MMTS1 kereskedési rendszer) keresztül lebonyolított kompetitív 

Aukciós eljárás keretében kerültek forgalomba hozatalra és kibocsátásra, ezért a Kötvények forgalomba hozatala a 

Prospektus Rendelet alapján mentesül a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól. 

 

Jelen Információs Dokumentum tartalmáért kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó által 

kibocsátott Kötvények a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősül. A Kötvényekbe befektetni 

kívánó személyeknek saját maguknak kell felmérniük, hogy alkalmas-e számukra a Kötvényekbe történő 

befektetés. A kockázati tényezők részletes kifejtése a jelen Információs Dokumentum 3. fejezetében (’Kockázati 

tényezők és kockázatkezelés’) található és a Kibocsátó működésének pénzügyi áttekintésével kapcsolatos pénzügyi 

információkat tartalmazó fejezetek további részleteket tartalmaznak. 

 

A Kötvény nem került és a jövőben sem kerül nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült Államok az 

értékpapírokra vonatkozó ajánlattétel közlésének feltételeivel kapcsolatos szövetségi és állami szintű szabályai 

szerint, és nem kerül sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az 

Amerikai Egyesült Államokba vagy az Amerikai Egyesült Államokban. 

 

Az OTP Bank Nyrt. sem Forgalmazóként, sem pedig Fizető Bankként nem vizsgálta az Információs 

Dokumentumban található adatok és információk valódiságát, pontosságát, teljességét, helytálló voltát, valamint a 

jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfelelését, továbbá azt, hogy az Információs 

Dokumentumban található adatok és információk nem félrevezetőek. Ennek megfelelően az OTP Bank Nyrt. sem 

Forgalmazóként, sem Fizető Bankként nem vállal semmilyen felelősséget az Információs Dokumentumban 

feltüntetett adatok és információk valódiságáért, pontosságáért, teljességéért, helytálló voltáért, valamint a 

jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfeleléséért, továbbá azért, hogy az Információs 

Dokumentumban található adatok és információk nem félrevezetőek. 

 

A jelen Információs Dokumentum nem tekinthető a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Információs 

Dokumentum dátumát követően a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a 

Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, továbbá arra, hogy bármely, az 

Információs Dokumentumban foglalt információ az Információs Dokumentum dátumát követően is pontos lesz. 

 

Az Információs Dokumentumban szereplő stratégiai irányok a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és 

várakozásain alapulnak, és nem biztosított, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen a mostani 

várakozásoknak megfelelően alakulnak. 

 

A forgalomba hozatal során a Kibocsátón kívül senki sem jogosult a Kibocsátóra vonatkozó információkat vagy 

adatokat szolgáltatni. A jelen Információs Dokumentumban nem szereplő adatok a Kibocsátótól származó 

megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek. Az Információs Dokumentumot olyan személyek, akik erre nem 

jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. 
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A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a forgalomba hozatallal 

kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak, illetve 

kijelentésnek. 

 

A jelen Információs Dokumentum, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen 

hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. A Befektetőnek saját magának kell értékelnie a jelen Információs 

Dokumentumban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a 

Kötvényekbe történő befektetésről. 
 

A jelen Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel jelölt, az Információs Dokumentum meghatározott 

részében külön nem definiált kifejezések a jelen Információs Dokumentum 16. fejezetében (Fogalom-

meghatározások) meghatározott jelentéssel bírnak. 
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1 FELELŐS SZEMÉLYEK ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

Az Információs Dokumentumban szereplő információkért a Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-09-270180 

cégjegyzékszámon) vállal felelősséget. 

 

 

A Kibocsátó kijelenti, hogy a jelen Információs Dokumentumban szereplő információk az elvárható gondosság 

mellett, a lehető legjobb tudása szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon tények, körülmények és 

információk bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az Információs Dokumentumban feltüntetett információkból 

levonható fontos következtetéseket. A jelen Információs Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat és 

állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a 

Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.  

 

A Kibocsátót az Információs Dokumentum közzétételétől számított 5 évig terheli a fenti felelősség, amely 

érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. 

 

 

Budapest, 2022. április 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság 

Képviseli: Dúl Zita 

Beosztás: ügyvezető 

Képviseli: Fodor Tamás 

Beosztás: ügyvezető 
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2 KÖNYVVIZSGÁLÓK 

 

A Kibocsátó megbízott és cégnyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálója a legutolsó, 2020. pénzügyi évben 

az alábbi könyvvizsgáló szervezet: 

 

A megbízott könyvvizsgáló adatai 

 

Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 

Könyvvizsgálatért felelős 

személy: 
Bertalan Zsuzsanna 

Anyja neve: Horváth Zsuzsanna 

Lakcím: 1194 Budapest, Hárs utca 17. 

Kamarai nyilvántartási szám: 005611 

 

 

3 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS 

 

3.1 A PIACRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

 

3.1.1 Makrogazdasági tényezők  

 

A Kibocsátó tevékenysége és eredményessége kitett a globális makrogazdasági környezet, illetve 

a magyarországi piaci, gazdasági környezet alakulásának. A gazdasági növekedés, 

munkanélküliség, az országkockázat, az infláció, valamint az államháztartási hiány alakulása 

alapvető hatást gyakorol az üzleti környezetre. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen 

alakulása negatívan hathat a Kibocsátó eredményességére, és ezáltal működésének 

jövedelmezőségére.  

 

Ilyen, kedvezőtlen makrogazdasági hatással járhat a koronavírus járvány (COVID-19), továbbá az 

arra tekintettel, vagy azzal összefüggésben meghozott nemzetközi, kormányzati, hatósági, vagy 

egyéb intézkedések, valamint a piaci folyamatok és fogyasztói magatartások ezzel kapcsolatos 

változása. A COVID-19 világjárvány továbbra is hátrányos kihatással van a regionális és globális 

gazdaságokra és a pénzpiacokra, és ez kedvezőtlenül érinti Magyarországot is. A COVID-19 

világjárványra adott válaszként a világ több mint 80 országa reagált különféle, a COVID-19 

világjárvány további terjedésének a megakadályozását célzó intézkedésekkel, ideértve egyebek 

mellett a vállalkozások és az állami intézmények tevékenységét illetve működését átmenetileg 

korlátozó intézkedések elrendelését, a nagy tömegek összegyűlésére alkalmas helyszíneknek 

(ideértve az iskolákat, a sportlétesítményeket, bárokat és éttermeket is) a bezárását, az önkéntes 

otthoni karantén elrendelését, a határellenőrzéseket, valamint az utazási és egyéb korlátozásokat is. 

Ezen intézkedések globális és helyi szinten is fennakadásokat okoztak a rendes üzletmenetben, 

valamint hátrányos hatással voltak a globális ellátási láncokra, a globális termelésre, a turizmusra, 

a fogyasztói kiadásokra és az eszközárakra. A COVID-19 világjárvány jelentős felfordulást okozott 

a világpiacokon és negatív hatással volt a globális és a helyi szintű gazdasági aktivitásra is. A 

központi bankok és monetáris hatóságok a pénzügyi piacokon jelenleg is folyamatos intervenciós 

intézkedéseket alkalmaznak, továbbá a nemzeti kormányok is a nemzeti gazdaságaik ösztönzése 

céljából fiskális politikai lépéseket jelentettek be. A gazdaságok felépülése részben a kormányok 

által bevezetett korlátozások feloldásától, illetve könnyítésétől függ, azonban a felépülés 

gyorsaságát továbbra is számos bizonytalanság övezi. A jelen Információs Dokumentum 

dátumának az időpontjában a Kibocsátó még nem képes a COVID-19 világjárványnak – a 

Kibocsátó üzleti tevékenységét, pénzügyi helyzetét és a Kibocsátó működési tevékenységének az 

eredményességét érintő – negatív hatásai pontos felmérésére. A fentiek mellett a COVID-19 

világjárványnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére gyakorolt átfogó hatásai több pontosan előre 

nem látható tényezőtől is függenek, ideértve egyebek mellett a COVID-19 világjárvány 

időtartamát, súlyosságát, esetleges visszatérését és mértékét, valamint a COVID-19 világjárvány 

tekintetében meghozott kormányzati intézkedések átfogó jellegét is. 
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Nem zárható ki, hogy a COVID-19 világjárvány egy elhúzódó világgazdasági válságot vagy 

recessziót fog okozni, amely általában véve kihathat a magyarországi gazdaságra is, valamint azon 

országok gazdaságaira is, amelyekben a Kibocsátó a tevékenységét végzi.  

 

3.1.2 Szabályozás 

 

A gazdaságpolitika, ezen keresztül az infláció, az árfolyampolitika és a kamatkörnyezet alakulása 

erőteljesen befolyásolhatja a Kötvényekbe történő befektetések megtérülését. 

 

A gyakran változó magyar jogi szabályozási környezet is kockázatot jelent, a változások jelentős 

hatást gyakorolhatnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére. 

 

3.1.3 Technológiai kockázatok  

 

A Kibocsátó folyamatosan figyelemmel kíséri az innovatív technológiai megoldásokat, 

monitorozza azok fejlődését. A Kibocsátó törekszik megfelelni az új technológiai kihívásoknak, 

továbbá az ilyen technológiai fejlődés következtében megváltozott piaci, gazdasági környezetnek. 

Ugyanakkor nem biztosított, hogy a Kibocsátó a jövőben nem szenved el veszteséget vagy nem 

kerül versenyhátrányba annak következtében, hogy az ilyen új technológiai megoldásokat nem 

kellő időben, vagy megfelelően adaptálja. 

 

3.1.4 Adózás  

 

A Kibocsátóra vonatkozó jelenlegi adózási, járulék- és illetékfizetési szabályok a jövőben 

változhatnak, így különösen nem zárható ki, hogy a már meglévő adók mértéke növekedhet, illetve 

különadó kerülhet kivetésre az iparági szereplőkre, növelve ezzel a Kibocsátó adóterhelését. A 

vonatkozó adószabályok akár visszaható hatállyal is módosulhatnak, amelyek a Kibocsátó 

árbevételére és eredményességére is hatással lehetnek. 

 

3.1.5 Ingatlanpiaci környezet 

 

Az ingatlanok árai mind rövid, mind hosszú távon ingadozhatnak, amely folyamatokat a 

hozamkörnyezet, az illetékek, adók, valamint a jogszabályi környezet folyamatos változása tovább 

erősítheti. A hazai ingatlanpiac árainak alakulására jelentős hatást gyakorolnak a külföldi 

befektetők, akiknek az aktivitása fokozottan érzékeny a hazai és nemzetközi piaci folyamatokra.  

 

A 2020 elején kezdődött COVID-19 világjárványnak az ingatlanszektorra gyakorolt negatív hatását 

a különböző válságkezelési intézkedések miatt nem lehet egyelőre felmérni, az ebből eredő 

kockázatok is bizonytalan megítélésűek. A piaci környezet esetleges kedvezőtlen alakulása, a 

bérlők, illetve vevők magatartása, az esetlegesen felmerülő fizetési nehézségek mind negatívan 

hathatnak a Kibocsátó tevékenységének jövedelmezőségére, nem zárható ki, hogy a jelenlegi 

bizonytalan helyzetre tekintettel a Kibocsátó ezen hatások következtében veszteséget szenved el. 

 

3.2 A KIBOCSÁTÓRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

 

3.2.1 Bérlők nemfizetési kockázata 

 

Közvetlen vagy közvetett módon az ingatlanok (irodaházak) bérbeadása során a Kibocsátó kitett 

az ügyfelek (bérlők) nemfizetéséből származó kockázatnak. Amennyiben a Kibocsátó valamelyik 

jelentős vevője (bérlője) nem vagy késedelmesen fizet, úgy az jelentős veszteséget okozhat a 

Kibocsátó számára. 

 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

 

8 

 

3.2.2 Az ingatlanok földrajzi diverzifikációjának hiánya 

 

A Kibocsátó közvetlen, illetve közvetett tulajdonában álló ingatlanok, valamint a Kibocsátó által a 

BudaPart projekt megvalósulási helyszíne a fővárosi Lágymányosi-öbölben található. Ezáltal a 

Kibocsátó ingatlan portfóliója földrajzilag kevésbé diverzifikált. 

 

3.2.3 Ingatlanárak változásának kockázata 

 

Mivel a Kibocsátó tevékenységét az ingatlanpiacon fejti ki, nagy mértékben kitett az ingatlanpiaci 

folyamatoknak. Az ingatlanpiaci árak és hozamszintek változása miatt nem zárható ki, hogy a 

Kibocsátó közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló ingatlanjainak értékesítésére kedvezőtlen 

piaci környezetben, akár veszteség mellett kerül sor. Az ingatlanpiaci árak változása ezen 

túlmenően adott esetben a Loan-to-Value Mutató megsértését is eredményezheti. 

 

3.2.4 Kulcsfontosságú engedélyek és minősítések 

 

Amennyiben a Kibocsátó működéséhez szükséges tanúsítványokat, minősítéseket és engedélyeket 

visszavonnák vagy nem hosszabbítanák meg, úgy az jelentősen korlátozhatná a Kibocsátó 

tevékenységét, amely negatív hatást gyakorolhat a Kibocsátó működésének eredményességére. 

 

3.2.5 Hatósági kockázat 

 

Az adóhatóságon kívül számos más hatóság is jogosult a Kibocsátó szabályoknak megfelelő 

működését ellenőrizni. A Kibocsátó minden tőle elvárhatót elkövet a jogszabályi és hatósági 

előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében. Azonban nem zárható ki, hogy egy 

jövőbeli hatósági vizsgálat során a Kibocsátónál számottevő kiadást jelentő megállapítások 

történnek, vagy az eljáró hatóságok a Kibocsátót bizonyos szankciókkal (így például bírsággal) 

sújtják. 

 

3.2.6 Tulajdonosi szerkezet megváltozásából eredő kockázatok  

 

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó tulajdonosi körének kapcsolatrendszere jelentős szereppel bír az 

üzletszerzés során, a Kibocsátó tulajdonosi szerkezetében bekövetkező esetleges változások 

kihatással lehetnek a Kibocsátó üzletmenetére, továbbá hátrányos hatással lehetnek a Kibocsátó 

megfelelő működésére vonatkozóan. 

 

3.2.7 Adatkezelés kockázata 

 

A Kibocsátó nagyszámú személyes adatot kezelhet, mely tevékenységgel szemben a kapcsolódó 

törvényi szabályozás rendkívül szigorú követelményeket támaszt. A Kibocsátó minden tőle telhetőt 

elkövet az adatkezelés szabályainak minden tekintetben való megfelelés érdekében, de nem zárható 

ki, hogy az eljáró bíróság vagy hatóság hiányosságokat állapíthatnak meg a Kibocsátó 

gyakorlatával kapcsolatban és jogkövetkezményeket alkalmazhatnak, akár kártérítést ítélhetnek 

meg vagy bírságot szabhatnak ki. 

 

3.3 A KIBOCSÁTÓ FŐBB KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEI 

 

A Kibocsátó menedzsmentje tudomással bír a fenti kockázatokról és a fent meghatározott kockázatokat 

folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve a legjobb iparági gyakorlatokon alapuló belső kockázatkezelési 

eljárásokat tart fenn és alkalmaz. Ennek során figyelembe veszi a vállalati értékteremtés 

bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az 

azt fenyegető veszélyeket, továbbá olyan váratlan események előfordulását, amelyek potenciális veszélyt 

jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy a vállalati hírnév szempontjából.  
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A Kibocsátó a kockázatkezelése körében igyekszik üzleti partnereit gondosan megválogatni, ennek 

keretében valamennyi partnerével történő üzleti kapcsolat létesítést megelőzően, illetve az üzleti kapcsolat 

időtartama alatt is, rendszeres átvilágításokat, illetve kockázatkezelési eljárásokat végez. 

 

3.4 A KÖTVÉNYEKRE JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

 

3.4.1 Jogszabályváltozások  

 

A Kötvényekre a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Ennek megfelelően nem zárható ki, 

hogy a jelen Információs Dokumentum dátumát követően olyan jogszabályi változás következik 

be, amely hatással lehet a Kötvényekre vagy a kötvények másodpiacára. 

 

3.4.2 A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása  

 

A Kötvények nem minden befektető számára jelentenek megfelelő befektetési formát. Egyes 

befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján végezhetik, illetve 

ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. Így minden leendő befektetőnek 

elengedhetetlen mérlegelnie, hogy a Kötvények a számára megfelelő pénzügyi eszközt jelentenek-

e.  A befektetőknek ajánlott saját jogi tanácsadójukkal konzultálniuk és egyértelműen 

megbizonyosodniuk arról, hogy a Kötvényekbe történő befektetés megfelel a tevékenységeikre 

vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak. 

 

3.4.3 Adózási szabályok változása 

 

A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására a jelen Információs Dokumentum 

keltekor hatályos jogszabályok a jövőben megváltozhatnak. 

 

3.4.4 Likviditás és másodlagos piac hiánya 

 

A magyarországi vállalati kötvények piacára – különösen a tőzsdén kívüli piacra – a likviditás 

hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási 

kockázata. Nem garantálható, hogy a Kötvényeknek az XBond platformon megvalósuló forgalma 

a Kötvényeknek kellő likviditást képes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a Kötvénytulajdonos – 

feltéve, hogy a Kötvények iránt vevői oldalon ajánlat jelenik meg a rendszerben – a futamidő lejárta 

előtt esetlegesen csak árfolyamveszteséggel tudja eladni Kötvényét.  

 

A Forgalmazó a Kötvények tekintetében piaci stabilizációs kötelezettséget nem vállalt. 

 

3.4.5 Piaci hozamok elmozdulása 

 

A Kötvények piaci árfolyama számos különböző tényezőtől függ. A Kötvénytulajdonosnak 

kockázatot jelenthet a piaci árfolyamok kedvezőtlen alakulása, ugyanis általános piaci 

hozamemelkedés esetén a Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a Kötvénytulajdonos 

nem tartja meg lejáratig a Kötvényeket, úgy elképzelhető, hogy ilyen esetben veszteséget realizál. 

 

3.4.6 Devizaárfolyam kockázat 

 

Abban az esetben, ha a Kötvénytulajdonos a Kötvények devizanemétől eltérő devizában tartja 

nyilván befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a 

Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizája felértékelődik a Kötvény devizájához képest, akkor 

csökken a Kötvényeken a Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizájában kifejezett realizálható 

hozam, csökken a Kötvények tőkeösszegének a Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizájában 

kifejezett értéke, valamint csökken a Kötvényeknek a Kötvénytulajdonos nyilvántartási 

devizájában kifejezett piaci értéke. 
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3.4.7 Fix kamatozás kockázata 

 

A kibocsátott Kötvények fix kamatozásúak. A fix kamatozású Kötvényekbe történő befektetés azt 

a kockázatot hordozza, hogy a befektetést követően bekövetkezett piaci hozamváltozások 

kedvezőtlenül érinthetik a Kötvénytulajdonos befektetésének piaci értékét. Ezen kívül emelkedő 

infláció esetén a fix kamatfizetések reálértéke csökkenhet. 

 

3.4.8 Vagyoni biztosítás hiánya 

 

A Kötvényekre nem terjed ki a Befektető-védelmi Alap (vagy más hasonló biztosítás, így az 

Országos Betétbiztosítási Alap) védelme, ezért a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos 

esetleges nem teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni. 

 

3.4.9 A Kötvények biztosítatlansága 

 

A Kötvények eszközökkel nem biztosítottak, ezért a Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége esetén 

a Kötvénytulajdonosok egészben vagy részben elveszíthetik a befektetésük értékét. 

 

3.4.10 Hitelkockázati besorolás, illetve annak romlása 

 

A Kötvény hitelminősítése jelen Információs Dokumentum keltekor érvényes „B+”.  

Amennyiben a kibocsátott Kötvények hitelkockázati besorolása romlik, úgy a minősítésromlás 

vagy lehetséges minősítésromlás azt eredményezheti, hogy a Kibocsátó jövőbeni finanszírozási 

lehetősége és tőkeerőssége gyengül, illetve a finanszírozási költségek növekedhetnek, amelyek 

lényeges hátrányos hatással lehetnek a Kibocsátó pénzügyi helyzetére. A kibocsátott Kötvények 

hitelminősítésének romlása esetén a Kötvénytulajdonosok kockázatérzékenységére is figyelemmel 

előfordulhat, hogy a másodpiaci befektetői kedv csökken, amely a Kötvények likviditásában is 

megmutatkozhat. 

 

3.4.11 Kötelezettségvállalások megsértése 

 

A Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások megsértése a Kötvények idő előtti 

visszaváltási kötelezettségét eredményezhetik a Kibocsátó oldaláról, amely esetben nem biztosított, 

hogy a Kötvények visszaváltására kellő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a Kibocsátó oldalán. 

 

3.4.12 A Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató hiánya 

 

A Kötvényekkel kapcsolatosan készített jelen Információs Dokumentum nem minősül a Tpt. 21. § 

(1) bekezdése, a Prospektus Rendelet, valamint a Prospektus Végrehajtási Rendelet alapján 

elkészített tájékoztatónak. Ennek megfelelően a Kibocsátó a Tpt.-nek és a Kötvényrendeletnek 

megfelelő minden információt közöl az Információs Dokumentumban, azonban a közölt 

információk sem strukturáltságukban, sem mélységükben nem feltétlenül felelnek meg a Tpt. 21. 

§ (1) bekezdése, a Prospektus Rendelet, valamint a Prospektus Végrehajtási Rendelet alapján 

elkészítendő tájékoztatóban megjelentetendő információknak. Minden olyan információt, amely 

valamely Befektetővel személyesen folytatott megbeszélés keretében vagy bármely egyéb módon 

került a Kibocsátó részéről átadásra, a Kibocsátó valamennyi Befektetővel megismerteti. 
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4 KIBOCSÁTÓ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

4.1 CÉGINFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó cégneve: Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Kibocsátó rövidített neve: Kopaszi Gát Kft. 

A Kibocsátó székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em. 

A Kibocsátó telefonszáma: +36 20 956 0926 

A Kibocsátó elektronikus kézbesítési címe: dulz@budapart.hu  

A Kibocsátó honlapja: www.budapart.hu  

A Kibocsátó cégbejegyzésének időpontja: 2015. augusztus 26. 

A Kibocsátó cégjegyzékszáma és nyilvántartó 

bíróság: 
01-09-270180, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

A Kibocsátó tevékenységnek időtartama: határozatlan 

A Kibocsátó jogi formája: korlátolt felelősségű társaság 

A Kibocsátó működésére irányadó jog: magyar 

A Kibocsátó jegyzett tőkéje: 4.211.000,- EUR 

Hatályos létesítő okirat kelte: 2022. február 15. 

A Kibocsátó fő tevékenysége: 
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 

Üzleti év: január 1. - december 31. 

 

4.2 CÉGSTRUKTÚRA 

 

Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság (azaz a Kibocsátó) 

 

A Kibocsátót 2015-ben a BAY-PARK Korlátolt Felelősségű Társaság alapította 11.000,- EUR jegyzett 

tökével. 

 

A Kibocsátó jelenlegi jegyzett tőkéje 4.211.000,- EUR. A Kibocsátó tulajdonosi struktúrája a Kötvények 

kibocsátását követően a 2022. március 28., valamint 2022. március 31. napján aláírt üzletrész adásvételi 

szerződések eredményeképpen megváltoztatásra kerül az alábbiak szerint: a Sinus Investment Zrt. 15,75%, 

a DAM Invest Kft. 41,75%, a Market Asset Management Zrt. 16,50%, valamint a 4Z Investments Zrt. 26%-

os üzletrésszel rendelkezik. A tulajdonosváltozáshoz kapcsolódó üzletrész adásvételi szerződések hatályba 

lépése bizonyos feltételek bekövetkezésétől függ, amelyekre jelen Információs Dokumentum keltekor még 

nem került sor. 

 

A Kibocsátó nem minősül az Európai Tanács 3603/93/EK rendeletének 8. cikk (1) bekezdése, illetve az 

Európai Bizottság 2006/111/EK irányelvének 2. cikk (b) pontja szerinti közvállalkozásnak és sem közvetve, 

sem közvetlenül nem áll a Magyar Állam, vagy bármely egyéb állam vagy más regionális vagy helyi 

hatóság meghatározó befolyása alatt. 

 

A Kibocsátó telephellyel, illetve fiókteleppel nem rendelkezik. 

 

A Kibocsátó összesen 12 belföldi korlátolt felelősségű társaságban rendelkezik 100%-os részesedéssel. 11 

leányvállalat a Kibocsátó különböző projektjeinek megvalósítását szolgálja, míg 1 leányvállalat (BudaPart 

Asset Management Kft.) pedig a bérbeadáshoz kapcsolódó feladatokért felelős. A projektekhez kapcsolódó 

társaságok főbb ismérveit az alábbiakban mutatjuk be: 

 

▪ A BudaPart Albellus Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 

26. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-295057) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel 

mailto:dulz@budapart.hu
http://www.budapart.hu/
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rendelkezik, fő tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a BudaPart 

Albellus mint projekttársaságon keresztül valósította meg 2019 második negyedévében a Budapart 

Residential A (BRA) mindösszesen 162 lakásos beruházását. 2021. december 31-ig a lakások 100%-

a értékesítésre került. 

 

▪ A Bpart Gavia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09-295061) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, fő 

tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a Bpart Gavia mint 

projekttársaságon keresztül valósította meg 2020 első negyedévében a Budapart Residential B (BRB) 

mindösszesen 253 lakásos beruházását. 2021. december 31-ig a lakások mintegy 99%-a értékesítésre 

került. 

 

▪ A BudaPart Stellata Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 

1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-295059) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

fő tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a BudaPart Stellata mint 

projekttársaságon keresztül valósította meg 2019 második negyedévében a Budapart Residential C 

(BRC) mindösszesen 106 lakásos beruházását. 2021. december 31-ig a lakások 100%-a értékesítésre 

került. 

 

▪ A Bpart Tower Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. 

em.; cégjegyzékszám: 01-09-295060) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, fő 

tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a Bpart Tower mint 

projekttársaságon keresztül valósította meg 2020 első negyedévében a Budapart Residential D 

(BRD) mindösszesen 114 lakásos beruházását. 2021. december 31-ig a lakások 100%-a értékesítésre 

került. 

 

▪ A BudaPart Ballerus Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely:1117 Budapest, Dombóvári út 26. 

1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-320128) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

fő tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a BudaPart Ballerus mint 

projekttársaságon keresztül valósította meg 2021 második negyedévében a Budapart Residential E 

(BRE) mindösszesen 182 lakásos beruházását. 2021. december 31-ig a lakások mintegy 97%-a 

értékesítésre került. 

 

▪ A Bpart Aspius Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.; 

cégjegyzékszám: 01-09-304146) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, fő 

tevékenysége 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Kibocsátó a Bpart 

Aspius mint projekttársaságon keresztül valósította meg 2021 második negyedévében a Budapart 

City (BOE) 19,549 m2 összterületű irodaház létrehozására irányuló beruházását. 2021. december 31-

ig az irodaterület mintegy 53%-a került bérbeadásra. Legnagyobb bérlői: Bayer, MET, valamint a 

Corning. 

 

▪ A BudaPart Barbus Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 

1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-326946) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

fő tevékenysége 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Kibocsátó a 

BudaPart Barbus mint projekttársaságon keresztül valósítja meg előreláthatólag 2023 első 

negyedévére ütemezetett átadással a BudaPart Downtown (BOG2) szállodájának létrehozására 

irányuló beruházását. A szálloda mintegy 7500 négyzetméteren, várhatóan 198 szobával, 

étteremmel, 19 parkolóhellyel, konferenciatermekkel és fitneszteremmel rendelkezik majd. A 

szálloda üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést a Radisson Hotel csoporttal kötötték. 

 

▪ A BPart Lucius Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. 

em.; cégjegyzékszám: 01-09-326947) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, fő 

tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a BPart Lucius mint 

projekttársaságon keresztül valósítja meg az előreláthatólag 2024 első negyedév végén átadásra 

kerülő a BudaPart Residential L (BRL) mindösszesen 140 lakásos beruházását. 2021. december 31-

ig a lakások 37%-a értékesítésre került (a megkötött regisztrációs szerződések alapján). 
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▪ A BudaPart Silurus Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 

1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-326948) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

fő tevékenysége 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Kibocsátó a 

BudaPart Silurus mint projekttársaságon keresztül valósítja meg előreláthatólag 2023 első 

negyedévére ütemezetett átadással a BudaPart Downtown (BOG1) 8,565 m2 bérbeadható területű 

irodaház, valamint 177 parkolóhely létrehozására irányuló beruházását. 

 

▪ A BudaPart Carassius Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 

26. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-373642) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, fő tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a BudaPart 

Carassius mint projekttársaságon keresztül valósítja meg a tervek szerint 2023 év végéig a BudaPart 

Residential G (BRG) 180 lakásos projektet, a lakások értékesítése még nem kezdődött meg. 

 

▪ A BudaPart Tilia Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. 

em.; cégjegyzékszám: 01-09-373643) a Kibocsátó közvetlen 100%-os részesedéssel rendelkezik, fő 

tevékenysége 6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó a BudaPart Tilia mint 

projekttársaságon keresztül valósítja meg az előreláthatólag 2022 negyedik negyedévében átadásra 

kerülő a Budapart Residential F (BRF) mindösszesen 185 lakásos beruházását. 2021. december 31-

ig a lakások több mint 70%-a értékesítésre került. 

 

A Kibocsátó leányvállalatait, illetve a kapcsolódó cégstruktúrát a jelen Információs Dokumentum 1-2. sz. 

mellékletek alatt csatolt szervezeti ábrák mutatják be részletesen. 

 

4.3 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

A Kibocsátó belső szervezeti felépítését a jelen Információs Dokumentum 3. sz. melléklete alatt csatolt 

szervezeti ábra mutatja be. 

 

4.4 LÉNYEGES SZABADALMAK, LICENCEK, ELJÁRÁSOK 

 

A Kibocsátó nem rendelkezik lényeges szabadalommal, licenciával vagy gyártási eljárással. 

 

4.5 LÉNYEGES IPARI, KERESKEDELMI VAGY PÉNZÜGYI SZERZŐDÉSEK  

 

A Kibocsátó lényeges kereskedelmi, illetve pénzügyi szerződései az alábbiak: 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 

2016.12.23 
Település rendezési 

szerződés 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
településrendezési szerződés 

2018.04.23 
Település rendezési 

szerződés 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
településrendezési szerződés módosítás 

2020.09.28  Fejlesztési szerződés KAL-VILL Kft. C1 fázis elektromos kivitelezési munkái 

2021.07.16 Fejlesztési szerződés 
OKM Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 
IPB1 fázisban épülő út generálkivitelezése 

2021.01.04 
Tanácsadási szerződés -

lebonyolítói 
VL Mérnökiroda Kft. 

BRK Épület lebonyolítói és műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása 

2019.02.28 Tervezői szerződés S73 Tervező Iroda Kft. tájépítészeti tervezési feladatok 

2020.12.09 
Tanácsadási szerződés -

lebonyolítói 
Realiscon Kft. BRL lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátása 

2020.10.05 
Tanácsadási szerződés -

lebonyolítói 
VL Mérnökiroda Kft. 

BRG Épület lebonyolítói és műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása 
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2021.07.19 Közüzemi szerződés ELMŰ Hálózati Kft. BOIJ hálózati létesítési megállapodás 

2021.07.30 Fejlesztési szerződés 
Horváth Hálózatépítő 

Kft. 
ELMŰ 10kV kábelkiváltás 

2021.02.20 Fejlesztési szerződés 
OKM Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 
IPC1 fázis útépítés elmaradó munkák 

2021.11.30 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market BRK egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.11.30 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market BRG egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.04.21 
Tanácsadási szerződés-

lebonyolítói 
Spányi Partners Zrt. 

BOIJ beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri 

feladatok 

2020.12.17 Tervezői szerződés 
Óbuda Építész Stúdió 

Kft. 

BRK lakóépület megvalósításához szükséges 

generáltervezés 

2021.11.30 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market BRL egyedi projektfejlesztési szerződés 

2018.05.14 Fejlesztési szerződés  ELMŰ Hálózati Kft. 
4042/109 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon lévő 

ELMŰ Kelenföld 132/11 kv-o alállomás átépítése 

2020.10.09 Tervezői szerződés 
Óbuda Építész Stúdió 

Kft. 

BRG lakóépület megvalósításához szükséges 

generáltervezés 

2021.02.15 Fejlesztési szerződés 
OKM Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 
IPC1 Fázis útépítési vállalkozói szerződés 

2018.02.21 Tervezői szerződés 
Kasib Mérnöki 

Manager Iroda Kft. 

BudaPart Projekt C-G fázisok tervezési feladatainak 

ellátása (Közművek, Közlekedés, Opció) 

generáltervezési szerződés 

2021.12.14 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market BOD egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.11.30 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market BOIJ egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.02.05 Tervezői szerződés 
LEAN-TECH 

Mérnökiroda Kft. 

Generáltervezési szerződés a BudaPart Central 

(BO_IJ) irodaház tervezése tárgyában 

2021.11.30 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market BOH egyedi projektfejlesztési szerződés 

2020.01.15 Tervezői szerződés 3h építésziroda Kft. BOH épület generáltervezés 

2021.02.01 Fejlesztési szerződés  Market Építő ELMŰ Kelenföldi 132/11 kv-os alállomás átépítése 

2015.12.01 Banki hitel szerződés EXIM Bank bankhitel üzletrész vásárlásra 

2016.04.19 Tagi kölcsön szerződés Sinus Investment Zrt. tagi kölcsön 

 

A Kibocsátó egyes leányvállalatainak ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződései az alábbiak: 

 

▪ BudaPart Ballerus Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 

2019.09.01 Fejlesztési szerződés Kibocsátó 

infrastruktúra fejlesztés (vízvezeték, csapadékvíz-

vezeték, szennyvízvezeték, útépítési és tájépítészeti 

elemek) BRE 

 

▪ BudaPart Tilia Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

 

15 

 

2021.05.31 
Tanácsadási szerződés - 

jogi 

Dávid László és Társai 

Ügyvédi Iroda 
értékesítési szerződések megkötésének ügyvédi díja 

2021.03.01 
Tanácsadási szerződés -

lebonyolítói 
VL Mérnökiroda Kft. 

BRF Épület lebonyolítói és műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása 

2021.06.01 Fejlesztési szerződés Kibocsátó infrastruktúra fejlesztés 

2021.06.01 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.01.29 Fejlesztési szerződés Market Építő BRF épület tervezési és kivitelezési munkái 

2021.03.30 Banki hitel szerződés OTP Bank Nyrt. projekt finanszírozási szerződés 

 

▪ BPart Lucius Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 

2021.12.22 Fejlesztési szerződés Market Építő fővállalkozói szerződés BRL kivitelezés 

 

▪ BudaPart Silurus Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 

2020.10.01 
Tanácsadási szerződés -

lebonyolítói 
VL Mérnökiroda Kft. BOG műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatok 

2021.01.01 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.06.01 Fejlesztési szerződés Kibocsátó infrastruktúra fejlesztés 

2021.01.06 Fejlesztési szerződés Market Építő fővállalkozói szerződés Downtown irodaépület 

2021.07.28 
Közüzemi szerződés 

ELMŰ Hálózati Kft. hálózat létesítési megállapodás 

2021.12.17 Banki hitel szerződés Magyar Fejlesztési Bank projekt finanszírozási szerződés 

 

▪ BudaPart Barbus Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 

2020.10.01 
Tanácsadási szerződés - 

lebonyolítói 
VL Mérnökiroda Kft. 

BOG iroda és szállodaépület lebonyolítói, terv és 

műszaki ellenőri, valamint szakértői feladatok 

elvégzése 

2021.06.01 Fejlesztési szerződés Kibocsátó infrastruktúra fejlesztés 

2021.06.01 
Projekt menedzsment 

szerződés 
Property Market egyedi projektfejlesztési szerződés 

2021.01.06 Fejlesztési szerződés Market Építő fővállalkozói szerződés Radisson Hotel kivitelezés 

2021.07.28 Közüzemi szerződés ELMŰ Hálózati Kft. hálózat létesítési megállapodás 

2021.12.17 Banki hitel szerződés Magyar Fejlesztési Bank projekt finanszírozási szerződés 

2021.02.08 
Szálloda üzemeltetési 

szerződés 

Radisson Hospitality 

Belgium BV/SRL 
szálloda üzemeltetési szerződés 

 

▪ Bpart Aspius Korlátolt Felelősségű Társaság – szállítási szerződések 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner Szerződés tárgya 

2020.12.21 Fejlesztési szerződés SKILL TRADE Kft nagykonyhai gépek beszerzése, beüzemelése 

2019.09.01 Fejlesztési szerződés Kibocsátó 

infrastruktúra fejlesztés (vízvezeték, csapadékvíz-

vezeték, szennyvízvezeték, útépítési és tájépítészeti 

elemek) BOE 
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2018.10.25 
Tanácsadási szerződés -

lebonyolítói 
Spányi Partners Zrt. 

BOE projekt beruházás-lebonyolítói és műszaki 

ellenőri feladatok ellátása 

2021.05.06 Üzemeltetési szerződés 
Icon Real Estate 

Management Kft. 
üzemeltetési szerződés; éves díj 

2021.08.01 Üzemeltetési szerződés 
Eston Ingatlantanácsadó 

Zrt. 

City Irodaház property management tevékenység; éves 

díj 

2019.05.10 Fejlesztési szerződés Market Építő BOE tervezési és kivitelezési munkák 

2020.06.30 Banki hitel szerződés 
Magyar Fejlesztési Bank, 

Takarékbank 
projekt finanszírozási szerződés 

 

▪ Bpart Aspius Korlátolt Felelősségű Társaság – bérleti szerződések 

 
Szerződés 

kelte 
Szerződés típusa Szerződő partner neve Szerződés tárgya 

2020.03.13 Bérleti szerződés  Bayer Hungária Kft. 
3 122 m2 iroda, 73 db parkoló 

2021.06.03 Bérleti szerződés Bayer Hungária Kft. 

2020.12.15 Bérleti szerződés  Corning Hungary Kft 1 963 m2 iroda, 40 db parkoló 

2021.08.27 Bérleti szerződés  MET Services Kft 4 409 m2 iroda, 75 db parkoló 

2021.10.27 Bérleti szerződés  Kibocsátó 275 m2 iroda, 6 db parkoló 

 

A Leányvállalatok projekthiteleire alapvetően igaz, hogy a Leányvállalattól a Kibocsátó felé történő 

kifizetések alárendeltek a projekthiteleknek. 

 

4.6 ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA 

 

A Kibocsátó alkalmazottainak átlagos statisztikai létszáma 3 fő volt a 2020. évben. A Kibocsátó 

alkalmazottainak létszáma a jelen Információs Dokumentumban szereplő pénzügyi időszak végén szintén 

3 fő volt. 

 

5 A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE 

 

5.1 A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖREI, TERMÉKEI, SZOLGÁLTATÁSAINAK 

ISMERTETÉSE 

 

A Kibocsátó egy belföldi gazdasági társaság, amely közvetlen és közvetett módon értékesítési és bérbeadási 

céllal épített ingatlanokkal rendelkezik. A Kibocsátó tevékenysége a budapesti ingatlanpiacon, ezen belül 

is a lakás- illetve irodapiacon összpontosul. 

 

A Kibocsátó által végrehajtott valamennyi ingatlanfejlesztés – lakások és irodaházak – a fővárosban, 

Újbudán, a Kopaszi-gát szomszédságában épülő új városnegyedben helyezkedik el. 

 

A Kibocsátó főbb tevékenységei: 

 

A Kibocsátó főbb tevékenységei közé tartozik az ingatlanfejlesztés, a vagyonkezelés, valamint ingatlan-, 

és létesítménygazdálkodás. 

 

A Kibocsátó 2015-ben megvásárolta a fővárosban található Kopaszi-gát közelében, Lágymányosi öbölben 

fekvő területet, amely a Kibocsátó fő beruházásának, a BudaPart elnevezésű projekt megvalósításának 

helyszínéül szolgál. A Kibocsátó által a BudaPart projekt Budapest modern korszakának egyik legnagyobb, 

nemzetközi összehasonlításban is jelentős volumenű ingatlanfejlesztése. 

 

A BudaPart projekt megvalósítási helyszíne mintegy 54 hektár terület nagyságú. Ezen a területen a 

BudaPart projekt során összesen 15 lakóépület, 12 irodaépület és 1 szálloda kerül kialakításra. 

 

A BudaPart tökéletes találkozási pont csendes vízparttal, természetközeli és innovatív, városi 

infrastruktúrával, az egyéb fővárosi ingatlanprojektekhez képest a legnagyobb zöldfelülettel. Az épületek 
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közel vannak a Dunához, egyedülálló kilátással és a folyó melletti futó- és sétaútvonallal. A BudaPart új 

életteret kínál Újbudán, a Duna mellett, a Lágymányosi öböl túloldalán, a Kopaszi-gát néven ismert 

népszerű pihenő-, rekreációs és szórakozóhelyen. Rövidesen akár 25-30 ezer városlakónak biztosíthat 

lakhatást és munkát. 

 

A Kibocsátó tervei szerint a BudaPart projekt keretein belül közel 2.800 lakást, 215.000 négyzetméternyi 

irodaterületet és mintegy 19.000 négyzetméternyi kiskereskedelmi területet hoz létre. 

 

A BudaPart projekt fejlesztése jelenleg folyamatban van, ugyanakkor ezidáig már több lakó- és egy 

irodaház is elkészült. Az egyes fejlesztések elindítása folyamatos, a teljes fejlesztési projekt várhatóan 

2028-ra fejeződik be. A BudaPart projekt lakóépületeinek főbb paramétereit az alábbi táblázatba foglaltuk 

össze: 

 

 
  

A BudaPart projekt az elmúlt években számos díjat nyert. E díjakat az alábbiakban foglaltuk össze: 

 

▪ Média Építészeti Díj - Jövőt építők, a közösség fenntartható terei 2.0 (2018) 

▪ European Property Awards - Vegyes funkciós kategóriában a legjobb európai fejlesztés (2018) 

▪ Portfolio Lakás Konferencia - A 100 lakásosnál nagyobb budai projekt (2018) 

▪ Office of the Year Awards - Planned Residential Project of the Year 2018 (2019) 

▪ Construction & Investment Journal (CIJ) Awards Hungary 2019 - Legjobb lakóingatlan fejlesztés 

(Best Residential Development) (2019) 

▪ Construction & Investment Journal (CIJ) Awards Hungary 2019 - Grand Prix (2019) 

▪ Év Irodája verseny – Az Év Tervezett Kereskedelmi Projektje 2019 (2020) 

▪ OPAL 2019 Property Development kategória győztes (BRA, BRC) (2020) 

▪ CRE Lakóingatlan-fejlesztés, Property Market - Lakóingatlanfejlesztő (2020) 

▪ HOF Awards 2020 Best of the Best Residential Development (2020) 

▪ Portfolio Property Awards versenyen az „Év Lakóprojektje (100 lakás felett) (2020) 

▪ BigSEE Architecture Award (2021) 

 

5.2 A KIBOCSÁTÓ LEGFONTOSABB PIACAINAK BEMUTATÁSA, IDEÉRTVE A TELJES FORGALMAT 

TEVÉKENYSÉG KÖRÖNKÉNTI ÉS FÖLDRAJZI BONTÁSBAN, A KIBOCSÁTÓ VERSENYHELYZETE  

 

A Kibocsátó az ingatlanpiacon, azon belül pedig meghatározóan a lakás-, illetve mellette az irodapiacon 

képviselteti magát, ennek megfelelően az alábbiakban röviden bemutatásra kerül a hazai lakás-, valamint 

irodapiac. 

 

5.2.1 A hazai irodapiac bemutatása 

 
A Kibocsátó egyik célpiaca a fővárosi irodapiac. Általánosságban elmondható, hogy az irodapiac 

működése, növekedése, a bérlők viselkedése összefüggést mutat a főváros infrastrukturális adottságaival, 

fejlődésével, valamint a városnak a gazdaságban betöltött szerepével. Budapest több szempontból is 

előnyös helyzetben van a régióban, így alkalmas lehet arra, hogy a jövőbeli új irodaigényeket kielégítse. 

 

A budapesti irodapiac a kereslet és az építkezések ütemes növekedésével az utóbbi években dinamikus 

fejlődésen esett át, mind a meglévő bérlők terjeszkedésének, mind az új piaci szereplők megjelenésének 
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köszönhetően. Hazánkban a 2008-as elhúzódó válságot követően az irodapiac újra erősödni kezdett, amely 

stabil és erős növekedés az utóbbi évekre szintén jellemző maradt, melyet jól mutat a tény, hogy a fővárosi 

irodapiacon az üres területek aránya rekordalacsony szintre csökkent. A budapesti modern irodaállomány 

a 2018-as évben meghaladta a 3.500.000 négyzetméternyi irodaterületet, a kínálat csak 2018-ban több mint 

230.000 négyzetméterrel bővült. A kínálat 2019-ben 70.500 négyzetméterrel bővült, míg 2020 első 

félévében 107.000 új irodaterületet adtak át. A folyamatban lévő fejlesztések és várakozások alapján 2021-

ben 300.000 négyzetméterrel és 2022-ben további 191.500 négyzetméterrel bővülhet. Piaci információk 

alapján a folyamatban lévő fejlesztések jelentős bérbeadottsággal rendelkeznek, a 2020-ban átadandó 

irodaterületek esetében 70%-os, a 2021-ben átadásra kerülő irodaterületek esetében 52%-os, míg a 2022-

ben átadásra kerülő irodaterületek tekintetében 54%-os a bérbeadottság. 

 

A COVID-19 világjárvány okozta gazdasági hatások ugyanakkor változásokat idéztek elő az irodapiacon 

is. A 2020-as év első negyedéves piaci adatai között ez a változás alig észlelhető, a bruttó kereslet ekkor 

mintegy 80,000 négyzetmétert tett ki a fővárosban, amely a 2019. év ugyanezen időszakához mérten 

stagnálásként értékelhető.  

 

A 2020. második- és harmadik negyedéves irodapiaci adatai már jól tükrözik a COVID-19 világjárvány 

okozta hatásokat, a harmadik negyedévben a bruttó kereslet 79.350 négyzetmétert tett ki, amely az előző 

év ezen időszakához képest visszaesésként értékelhető. A tranzakciók területén szintén a korábbi 

trendekhez képest bizonyos mértékű megtorpanás volt tapasztalható, ugyanakkor számos 

szerződéshosszabbítás, új szerződés, bővülés és saját tulajdonba vételi tranzakció is megfigyelhető a 

legutóbbi, harmadik negyedévre vonatkozó adatok alapján.  

 

A COVID-19 világjárvány okozta negatív hatások ellenére az elkövetkezendő években a régió irodapiaca 

további növekedés előtt áll, az előrejelzések alapján ugyanis a jelenlegi rendelkezésre álló irodaállomány 

nem lesz képes kielégíteni a bérlők részéről jelentkező igényt. A jelenlegi statisztikák alapján az irodabérlők 

meghatározó száma nem a mai modern irodaházakban bérel irodát, ugyanakkor a gazdasági helyzet 

fokozatos javulásával egyre többen engedhetik majd meg maguknak a költözést új és korszerű 

irodaházakba, amely a kereslet folyamatos növekedését fogja jelenteni. A további növekedési tendenciát 

támasztja alá a képzett munkaerő egyre szűkösebb forrássá válása is, hiszen a cégeknek vonzó 

munkakörnyezetet kell teremteniük, meglévő munkaerejét hatékonyan kell dolgoztatnia: az irodáknak 

szolgálniuk kell mind az egyéni, mind a csoportos produktivitást egyszerre, a magas kategóriás 

irodaállomány megújulása tehát elengedhetetlen. 

 

A jövőbeli növekedést támasztja alá az a tény is, hogy az átlagos nyugat-európai fővárosok 

irodaállományában közel ötször annyi terület jut egy főre, mint jelenleg Közép-Európában, ideértve 

Budapestet is. Amennyiben a későbbiekben a főváros irodaállományának növekedése, a piac bővülése 

lelassul, eléri a nyugat-európai szintet, az nem fogja egyúttal a fejlesztési tevékenység azonos ütemű 

lassulását eredményezni: a fokozatosan növekvő igények alapján a piacon kiemelkedő jelentőségűvé fog 

válni a már meglévő épületek minőségi cseréje, újrafejlesztése a korszerű követelményeknek megfelelően. 

 
5.2.2 A hazai lakáspiac bemutatása  

 

A magyar építőipart 2017 és 2019 között erős és gyors növekedési pálya jellemezte, amelyet elsősorban az 

állami megrendelések és a háztartások rendelkezésre álló jövedelmek növekedése, valamint az alacsony 

kamatszint ösztönzött. A COVID-19 világjárvány okozta visszaesést követően (amely 2020 harmadik 

negyedévében volt a legnagyobb hatással az iparra) az építőipari termelés 2021 januárjára már 18,4%-os 

növekedést mutatott, megközelítve a válság előtti szintet. 

 

2019 első félévéig az eladási árak az azt megelőző 5 év során 128%-kal emelkedtek, ami éves átlagban 

18%-os növekedést jelent. A COVID-19 járvány idején a lakások átlagos értékesítési árai nem változtak, 

2020 első és második negyedévében 947 ezer forint/négyzetméter volt, amely érték 2021 első 

negyedévében elérte a 972 ezer forint/négyzetmétert.  

 

2018-ban a Magyarországon eladott lakások összesen 22%-a a fővárosban összpontosult. 
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A hazánkban bevezetett piaci és beruházásélénkítő intézkedések további ösztönzőként hatnak mind a 

keresleti, mind a kínálati oldalra. Ezen intézkedések közé tartoznak (i) az új lakásépítési programok (pl. az 

áfa 5%-ra csökkentése az új építésű lakások vásárlására vonatkozó áfa- és illetékmentesség mellett), (ii) 

számos vissza nem térítendő támogatás (például CSOK-program; jelzáloghitel-törlesztési támogatás), (iii) 

támogatott hitelprogram új lakások vásárlására/építésére, valamint (iv) az MNB Zöld Otthon programja, 

amely alacsony fix összegű finanszírozást biztosít környezetbarát új lakások esetén. 

 

2019-re az új építési szerződések értéke Magyarországon 23,3%-kal nőtt az előző évhez képest, és az év 

végére elérte a 3.435 milliárd forintot. 2020-ra ez az érték a koronavírusjárvány ellenére további 5,6%-kal 

nőtt, és elérte a 3.629 milliárd forintot. 

 

5.2.3 Budapest mint kiemelkedő lokáció a lakáspiacon 

 

A Kibocsátó célpiaca a fővárosi ingatlanpiac. Az ingatlanpiac működése, növekedése, a vevők és a bérlők 

viselkedése összefüggést mutat a főváros infrastrukturális adottságaival, fejlődésével, valamint a városnak 

a gazdaságban betöltött szerepével. Budapest több szempontból is előnyös helyzetben van a régióban, így 

alkalmas lehet arra, hogy a jövőbeli új lakásokkal kapcsolatos igényeket is kielégíthesse. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a fővároson kívül elhelyezkedő új lakások áraihoz képest a 

négyzetméterárak jelentősen magasabbak Budapesten. Az MNB 2020. novemberi jelentése alapján 2020 

harmadik negyedévében a budapesti 5. kerületben 2,3 millió forint volt az átlagos négyzetméterár, a 12. 

kerületben 2 millió forint, míg az 1. és 2. kerületben 1,5 millió forint felett. Ugyanebben az időszakban 

Budapest 11. kerületében (azaz a BudaPart projekt helyszínen) 1 és 1,5 millió forint között volt az átlagos 

négyzetméterár. 
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A főváros kiemelt szerepét támasztja alá továbbá, hogy az új építésű lakások megépítését célzó beruházások 

több mint 65%-a a 8., 9., 11. és 13. kerületekben történt 2020-ban. 

 

A 2019-es év első félévéig a bérleti díjak az azt megelőző 5 év során 23%-kal emelkedtek, ami éves átlagban 

4%-os növekedést jelent. A COVID-19 járványt követően a lakások bérleti díjai csökkentek, amely 

eredményeképpen a 2019 első félévi 4.257 Ft/m2 -es csúcsról 2021 első negyedévében 3.131 Ft/m2 -re 

csökkentek. 
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5.2.4 A Kibocsátó versenyhelyzete 

 

A Kibocsátó meghatározó szerepet tölt be az ingatlanfejlesztés hazai piacán. Az építés alatt álló 

négyzetméterek alapján a Kibocsátó az egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cég Magyarországon. 

 

 
 

5.3 STRATÉGIAI PARTNEREK ÉS A VELÜK TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

A Kibocsátó jelentős stratégiai partnerei a Kibocsátóval az egyes ingatlanfejlesztési projektek 

megvalósítási fázisai során együttműködő felek. 

 

A Kibocsátó projektjeinek megvalósítására egy-egy adott projekttársaságon (leányvállalatain) keresztül 

kerül sor. Az egyes részfeladatok és szakaszok ilyen formában történő megszervezése, a teljes vertikális 

integráció biztosítja, hogy a Kibocsátó valamennyi projektje vonatkozásában a magas színvonal biztosításra 

kerüljön. Az egyes megvalósítási fázisokat, illetve a Kibocsátó stratégiai partnereit az alábbiakban foglaltuk 

össze. 

 

Tervezés 

 

Az ingatlanfejlesztési beruházás folyamatának kezdetén, a tervezési feladatok ellátásához a Kibocsátó 

független tervezőirodákkal dolgozik együtt a tervek előkészítése és megalkotása céljából. A Kibocsátó a 

tervezési szolgáltatások igénybevétele alatt együttműködött, illetve együttműködik többek között a Vikár 

és Lukács Kft.-vel, a Közti Zrt.-vel, az FBI. Kft.-vel, a Studio A4 Iroda Kft.-vel és az Óbuda Építész Stúdió 

Kft.-vel. 

 

Építés 

 

Az egyes ingatlanok építéséért a Kibocsátó stratégiai partnere, valamint kisebbségi közvetett tulajdonosa a 

Market Építő felel. A Market Építő magas építészeti minőség mellett látja el a Kibocsátó projektjeinek 

építésével kapcsolatos valamennyi teendőt és feladatot. 
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Értékesítés, projekt előkészítés 

 

A Kibocsátó projektjei során felmerülő valamennyi menedzsment feladatot, az értékesítéshez és lízinghez 

köthető tevékenységet, valamint a rendezvények szervezését a Property Market mint a Kibocsátó kapcsolt 

vállalkozása végzi. 

 

Property, facility és park menedzsment (ingatlan-, létesítmény- és parkgazdálkodás) 

 

A tervek szerint az ingatlan-, létesítmény- és parkgazdálkodást a jövőben önálló leányvállalatokhoz kerül 

a jövőben kiszervezésre. E feladatokat jelenleg a Kibocsátó látja el. 

 

5.4 A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI STRATÉGIÁJA 

 

A Kibocsátó üzleti stratégiája keretében elsősorban a BudaPart új városnegyed fejlesztési koncepció 

megvalósítására törekszik, amely fejlesztési területen a Kibocsátó stratégiája szerint irodaház, lakóingatlan, 

szálloda és kereskedelmi egységek kialakítására kerül sor. A Kibocsátó a BudaPart projekt megvalósítása 

során elkötelezett a fenntarthatósági szempontok mellett, mivel elsődleges célja, hogy a modern kornak 

megfelelő ingatlanberuházásokat hajtson végre. E vonatkozásban a Kibocsátó kiemeli, hogy a Kötvények 

kibocsátását megelőzően zöld kötvény keretrendszert (Green Finance Framework) készíttetett. A 

keretrendszer szerint a Kibocsátó működése során fontos szerepet játszanak az olyan elvek mint a 

környezettudatos üzleti modell alkalmazása, a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalás, a 

fenntarthatóság és a fogyasztóközpontúság. A keretrendszer a Kötvények szempontjából azért is 

hangsúlyos, mert a Kötvényekből származó bevételeket az e keretrendszerben meghatározott elvek 

figyelembevételével tervezi felhasználni.  

 

A megközelítőleg tíz éves, maximum hat fázisban megvalósuló beruházás alatt összesen 15 lakó-és 12 

irodaház, valamint egy hotel fejlesztése valósulhat meg, így várhatóan közel 3000 lakás, 250.000 

négyzetméter iroda-, és nagyságrendileg 15.000 négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, ahol mintegy 

25-30.000 városlakó élhet és dolgozhat a közeljövőben. 

 

A Kopaszi-gát szomszédságában épülő BudaPart több mint lakó-és irodaházfejlesztés: az épületek 

utcaszintjén üzletek alakulnak ki, így folyamatosan bővülnek az elérhető szolgáltatások és a rekreációs 

lehetőségek. A dél-budai városnegyedben többek között éttermek, kávézók, fitnesz terem, banki 

szolgáltató, szupermarket, gyógyszertár, óvodák és orvosi rendelők is megvalósulnak, mindemellett készül 

kutyafuttató, rekortán futópályák, sportpályák, játszóterek és napozóstrand is, így a kikapcsolódás széles 

skáláját megtalálhatják a budapartiak és az ide látogatók. 

 

6 A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A KIBOCSÁTÓ ELMÚLT EGY ÉVÉNEK 

PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL 

 

Az Információs Dokumentum jelen fejezetében rögzített, a Kibocsátóra vonatkozó pénzügyi információkat 

a pénzügyi beszámolókkal, valamint az Információs Dokumentum „Kockázati tényezők és 

kockázatkezelés” című fejezetében bemutatott kockázati tényezőkkel együtt ajánlott figyelembe venni. A 

jelen fejezet együtt értelmezendő továbbá az Információs Dokumentum „A Kibocsátó üzleti tevékenysége” 

című fejezetében foglalt információkkal. 

 

A Kibocsátóval kapcsolatos pénzügyi információkat az alábbiakban mutatjuk be, a 2020. évi éves 

beszámoló alapján. 

 

EUR 2020. december 31. 2019. december 31. 

   

ESZKÖZÖK     

Befektetett eszközök 113.603.221 107.841.105 

Immateriális javak 6.296 12.997 

Tárgyi eszközök 52.507.577 49.917.903 
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Befektetett pénzügyi eszközök 61.089.348 57.910.205 

Forgóeszközök 20.288.429 7.771.386 

Készletek 566.849 1.991.502 

Követelések 1.608.400 2.609.804 

Értékpapírok 2.075.700 0 

Pénzeszközök 16.037.480 3.170.080 

Aktív időbeli elhatárolások 986.393 624.862 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 134.878.043 116.237.353 

   

FORRÁSOK   

Saját tőke 34.157.124 34.448.300 

Jegyzett tőke 4.211.000 4.211.000 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 

Tőketartalék 23.082.320 23.082.320 

Eredménytartalék 6.551.640 10.993.813 

Lekötött tartalék 603.339 705.157 

Értékelési tartalék 0 0 

Adózott eredmény -291.175 -4.543.990 

Céltartalékok 1.430.261 0 

Kötelezettségek 97.936.472 80.654.259 

Hátrasorolt kötelezettségek 47.944.998 44.318.507 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 31.623.345 31.623.345 

Rövid lejáratú kötelezettségek 18.368.129 4.712.407 

Passzív időbeli elhatárolások 1.354.186 1.134.794 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 134.878.043 116.237.353 

 

A Kibocsátó eszközei között jelentős hányadot képeznek a befektetett eszközök, azon belül is a befektetett 

pénzügyi eszközök és a tárgyi eszközök. A Kibocsátó befektetett pénzügyi eszközei között a 

leányvállalatokban fennálló részesedések kerülnek szerepeltetésre. 

 

A Kibocsátó tartósan adott kölcsönei a projektcégekben folyamatban lévő ingatlan fejlesztések 

finanszírozását szolgálják. 

 

A Kibocsátó követelései között meghatározó a kapcsolt vállalkozásokkal szemben kimutatott követelések 

összege. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések mellett a Kibocsátó vevő-, valamint egyéb 

követeléseket is szerepeltetett könyveiben. 

 

A Kibocsátó saját tőkéje 2020-ban 34.157.124 euró volt, amely kis mértékben tér el a korábbi 2019-es év 

adatától. A Kibocsátó lekötött tartalék jogcímen 2018-ban képzett fejlesztési tartalékot szerepeltet az évek 

során fejlesztési tartalék terhére megvalósult beruházások értékével korrigálva. 

 

Hátrasorolt kötelezettségek között a Kibocsátó tulajdonosa (Sinus Investment Zrt.) által korábbi 

tulajdonostól (Constellation Hungary S.A.) átvállalt, önerő, illetve infrastruktúra fejlesztés és 

projektelőkészítés céljából rendelkezésre bocsájtott, hosszú lejáratú hitel mögé sorolt hosszú lejáratú 

kölcsön szerepel 47.944.998 euró értékben. 

 

A Kibocsátó a fordulónapon 31.623.345 euró hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkezett, mely hosszú 

lejáratú, Eximbank Zrt.-től jogelődök által felvett bankhitel. 

 

A Kibocsátó rövid lejáratú kötelezettségei között meghatározó összegben szerepelnek a leányvállalati 

kölcsönök, amelyek összege együttesen 16.885.205 euró. 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

 

24 

 

 

EUR 2020. december 31. 2019. december 31. 

   

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5.130.198 2.701.523 

Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 

Értékesítés nettó árbevétele 5.130.198 2.701.523 

Saját termelésű készletek állományváltozása -1.426.471 0 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 

Aktivált saját teljesítmények értéke -1.426.471 0 

Egyéb bevételek 1.558 854.828 

Anyagköltség 207.741 264.950 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 3.592.131 3.614.931 

Egyéb szolgáltatások értéke 20.973 27.257 

Eladott áruk beszerzési értéke 18.108 515 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 134.263 139.139 

Anyagjellegű ráfordítások 3.973.216 4.046.792 

Bérköltség 27.307 21.764 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 221 4.028 

Bérjárulékok 5.338 6.259 

Személyi jellegű ráfordítások 32.866 32.051 

Értékcsökkenési leírás 200.884 180.281 

Egyéb ráfordítások 1.929.387 280.038 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -2.431.068 -982.811 

Pénzügyi műveletek bevételei 9.588.837 2.219.085 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 7.448.944 5.780.264 

Pénzügyi műveletek eredménye 2.139.893 -3.561.179 

Adózás előtti eredmény -291.175 -4.543.990 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

Adózott eredmény -291.175 -4.543.990 

 

A Kibocsátó árbevétele jelentős növekedést mutatott a 2020-as évben, a 2019. évi 2.701.523 euróról 

5.130.198 euróra emelkedett. 

 

A Kibocsátó üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye -2.431.068 euró volt. Az egyéb ráfordítások 

jelentős összegű növekedését az okozta, hogy a Kibocsátó 2020-ban 1.430.261 euró céltartalékot képzett a 

BudaPart Auratus Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrész értékesítéshez kapcsolódóan. A 

céltartalék bérleti díj bevétel kompenzációhoz kötődő várható kötelezettség. 

 

A Kibocsátó a 2020-as évben pénzügyi műveletekből 2.139.893 euró nyereséget realizált, amely részesedés 

értékesítés nyereségéből, valamint kapott, járó kamatokból tevődött össze jellemzően. 

 

A Kibocsátónak 2020-ban társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, adózás előtti csökkentő 

eredmény volt többek között a bejelentett részesedés nyeresége, értékcsökkenés és tárgyi eszközök 

kivezetési értéke. 

 

A Kibocsátó továbbá az IFRS-ek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolót is készít. 
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Konszolidált eredménykimutatás 

                

 

EUR 
2020. december 

31. 
 

2019. december 

31. 

    

Bérleti díj bevétel 1.299.989 
 

1.011.131 

Szolgáltatási díj bevétel 668.174 
 

118.659 

Bérlemények egyedi kialakítási díja 918.916 
 

- 

Szolgáltatási díjak költsége -456.258 
 

-291.672 

Ingatlan működtetési költségek -929.419 
 

-485.331 

Bérlemények egyedi kialakításának költsége -563.941 
 

- 

Nettó bérleti díj 937.461 
 

352.787 

 
   

Kulcsrakész ingatlanok eladásából származó bevétel 72.252.602 
 

43.147.620 

Eladott Infrastruktúrafejlesztésből származó bevétel 2.600.579 
 

- 

Eladott kulcsrakész ingatlanok bekerülési értéke -52.727.403 
 

-33.629.255 

Eladott Infrastruktúrafejlesztés bekerülési értéke -2.007.490 
 

- 

Egyéb ingatlanfejlesztési bevételek és költségek 69.985 
 

-453.312 

Kulcsrakész ingatlanok és ingatlanfejlesztések 

eladásának nyeresége 

20.188.273 
 

9.065.053 

 
   

Adminisztrációs költség -5.392.222 
 

-2.608.415 

Befektetési célú ingatlanok valós érték változása 43.125.874 
 

- 

Marketing költség -137.632 
 

-454.246 

 
   

Működési nyereség/(veszteség) 58.721.754 
 

6.355.179 

 
   

Leányvállalat eladásából származó nyereség 6.157.277 
 

- 

Pénzügyi bevétel 200.173 
 

79.846 

Pénzügyi ráfordítás -7.840.609 
 

-5.490.388 

Pénzügyi nyereség/(veszteség) -1.483.159 
 

-5.410.542 

 
   

Adózás előtti eredmény 57.238.595 
 

944.637 

Jövedelemadók -4.199.016 
 

-522.759 

Adózott eredmény 53.039.579 
 

421.878 

Anyavállalati tulajdonosok része az eredményből 45.866.824 
 

421.878 

Kisebbségi tulajdonos része az eredményből 7.172.755 
 

- 

 

 

A Kibocsátó összességében a 2020-as évben dinamikus növekedést produkált a 2019-es évhez hasonlítva.  
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A működési nyereség a 2020-as évben meghaladta az 58 millió eurót, amely meghatározó az előző évi 

mintegy 6,4 millió eurós működési nyereséghez képest. A befektetési célú ingatlanok valós érték változása 

összege szintén meghaladta a 2019-es értéket, ez az összeg 2020-ban elérte a 43 millió eurót. 

 

A Kibocsátó Kulcsrakész ingatlanok és ingatlanfejlesztések eladásának nyeresége 2020-ban 122%-kal nőtt 

a 2019-es értékhez képest.  

 

A Kibocsátó adózás előtti eredményének volumene szintén növekedő tendenciát mutat, míg a 2019-es 

évben ez az összeg több mint 940 ezer euró volt, addig ez az összeg 2020-ban meghaladta az 57 millió 

eurót. A Kibocsátó adózott eredménye 2019-ben mintegy 421 ezer euró volt, ez az összeg 2020-ban 

meghaladta az 53 millió eurót. 

 

Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás 

           

 

EUR 2020.         

december 31. 
 2019.        

december 31.  
Immateriális javak 2.630 

 

4.983 

 
Telkek 27.553.907 

 

22.746.269 

 
Gépek és berendezések 237.974 

 

226.194 

 
Befektetési célú ingatlanok 102.251.626 

 

89.747.928 

 
Halasztott adó követelés 1.311.929 

 

887.090 

 
Befektetett eszközök összesen 131.358.066 

 

113.612.464 

 
Készletek 35.088.913 

 

67.557.001 

 
Vevők 307.141 

 

149.692 

 
Adókövetelések 68.643 

 

152.627 

 
Egyéb követelések 4.390.466 

 

23.763.421 

 
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 29.591.315 

 

28.453.565 

 
Forgóeszközök 69.446.478 

 

120.076.306 

 
Értékesítésre tartott eszközök 64.721.826 

 

- 

 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 265.526.370 

 

233.688.770 

 

 

    

Jegyzett tőke 4.211.000 
 

4.211.000 
 

Tőketartalék 23.082.320 
 

23.082.320 
 

Beszámolási pénznemre történő átszámítás miatti 

átváltási különbözet 

-550.077 
 

384.164 
 

Átértékelési tartalék 8.765.851 
 

4.712.115 
 

Egyéb tartalékok 603.339 
 

705.157 
 

Eredménytartalék 13.352.916 
 

12.165.951 
 

Adózott nyereség/(veszteség) 45.866.824 
 

421.878 
 

Az anyavállalat tulajdonosainak  

része a saját tőkéből 

95.332.173 
 

45.682.585 
 

Külső tulajdonos része a saját tőkéből 8.824.525 
 

- 
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SAJÁT TŐKE 104.156.698 
 

45.682.585 
 

Hitelek és kölcsönök 80.585.128 
 

104.583.728 
 

Halasztott adó kötelezettség 3.884.214 
 

995.238 
 

Céltartalékok 775.938 
 

242.403 
 

Bérlők kauciója 404.010 
 

210.153 
 

Egyéb kötelezettségek 102.669 
 

174.734 
 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 85.751.959 
 

106.206.256 
 

Hitelek 9.988.893 
 

35.548.047 
 

Vevőkkel szembeni szerződéses kötelezettségek 11.170.939 
 

27.947.567 
 

Céltartalékok 856.642 
 

363.644 
 

Szállítók 8.358.884 
 

16.383.951 
 

Adófizetési kötelezettségek 1.994.422 
 

1.04.638 
 

Egyéb kötelezettségek 406.751 
 

507.082 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek 32.776.531 
 

81.799.929 
 

Értékesítésre tartott eszközökkel  

kapcsolatos kötelezettség 

42.841.182 
 

- 
 

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 161.369.672 
 

188.006.185 
 

SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

ÖSSZESEN 

265.526.370 
 

233.688.770 
 

 

A Kibocsátó eszközei között a befektetett eszközök meghatározó aránya a jellemző, azon belül is a 

befektetési célú ingatlanok értéke jelentős, mintegy 40%-át képezi a Kibocsátó eszközeinek a 2020-as évek 

adatai alapján. A befektetési célú ingatlanok volumene 2020-ban 15%-kal emelkedett a 2019-es vonatkozó 

összeghez képest. 

 

A Kibocsátó saját tőkéje jelentősen megnövekedett, a 2019. évi 45.682.585 euró összegről 2020-ban 

104.156.698 euróra emelkedett.  

 

A Kibocsátó kötelezettségei 2020-ban jelentősen csökkentek: a hosszú lejáratú kötelezettségek volumene 

a 2019. évi 106.206.256 euró összegről 85.751.959 euróra összegre csökkent. 

 

A rövid lejáratú kötelezettségek 2020-ban a 2019. évi 81.799.929 euró összegről 32.776.531 euróra 

csökkentek. A Kibocsátó kötelezettségei összességében a 2019. évi 188.006.185 euróról 161.369.672 

euróra csökkentek 2020-ban, amely több mint 14%-os változást jelent. 

 

A konszolidált cash flow kimutatást az Információs Dokumentum 5. számú mellékletét képező beszámoló 

5. pontja tartalmazza. 

 

A Kibocsátó EU-s vagy állami támogatásban nem részesült. 

 

A Kibocsátó folyamatban lévő és jövőbeli beruházása a BudaPart projekt fejlesztése. A teljes fejlesztési 

projekt várhatóan 2028-ra fejeződik be. 
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7 TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK, MUNKAVÁLLALÓK 

 

A jelen pontban bemutatott információk a Kibocsátónak a Kötvénykibocsátás időpontjában hatályos 

társasági szerződésében foglalt rendelkezéseken alapulnak. 

 

A Kibocsátó irányítását két ügyvezető látja el, Dúl Zita és Fodor Tamás. A Kibocsátónál felügyelőbizottság 

nem működik. 

 

7.1 A KIBOCSÁTÓ TULAJDONOSAI  

 

Sinus Investment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

  

Jogviszony kezdete: 2016.09.30. 

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 

 

 

Garancsi István, vezérigazgató 

 

4Z Investments Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

  

Jogviszony kezdete: 2020.12.22. 

 

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 

 

Komondi Zsolt, vezérigazgató 

 Market Asset Management 

Zrt. 

 

  

Jogviszony kezdete: 2020.06.04. 

 

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 

 

Makra Sándor, vezérigazgató 

 

A 2022. március 28., valamint 2022. március 31. napján aláírt üzletrész adásvételi szerződések alapján a 

Kibocsátó tulajdonosai a következők lesznek. A tulajdonosváltozáshoz kapcsolódó üzletrész adásvételi 

szerződések hatályba lépése bizonyos feltételek bekövetkezésétől függ, amelyekre jelen Információs 

Dokumentum keltekor még nem került sor. 

 

Sinus Investment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

  

Jogviszony kezdete: 2016.09.30. 

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 

 

 

Garancsi István, vezérigazgató 

 

4Z Investments Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

  

Jogviszony kezdete: 2020.12.22. 

 

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 

 

Komondi Zsolt, vezérigazgató 

 Market Asset Management 

Zrt. 
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Jogviszony kezdete: 2020.06.04. 

 

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 

 

Makra Sándor, vezérigazgató 

 

DAM Invest Kft.  

  

Társaság ügyvezetését ellátó 

személy: 
Hall Krisztián, ügyvezető 

 

A Kibocsátó Tényleges Tulajdonosai az Információs Összeállítás keltének napján, valamint a jelen 

Információs Dokumentum keltének napján is: Garancsi István, Scheer Sándor és Hernádi Zsolt 

magánszemélyek. 

 

A Kibocsátó tagjai nem rendelkeznek a tulajdoni részesedésüktől eltérő szavazati jogokkal. 

 

A Kibocsátó tulajdonosi struktúráját a jelen Információs Dokumentum 1. sz. melléklete mutatja be. 

 

7.2 A KIBOCSÁTÓ ÜGYVEZETÉSÉT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK 

 

Dúl Zita 

 

 

Ügyvezetői jogviszony kezdete: 2021.04.30. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Cégjegyzési joga: együttes 

Ügyvezetői jogállása: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

Szakmai életrajz: 

Tanulmányait a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Karán folytatta, ahol üzleti gazdaságtant tanult, 

majd a Számviteli Főiskolán adószakértő végzettséget szerzett. 

 

1993 és 1996 között az Intercooperation Rt.-nél, majd 1996 és 

2001 között a Coty Hungary Kft.-nél kontrollerként dolgozott. 

2001 és 2003 között a Pénzügyminisztérium adóosztályán 

szenior tanácsadói, míg 2003 és 2016 között a CD Hungary Zrt.-

nél pénzügyi igazgatói feladatokat látott el. 

 

2017 óta a Kibocsátó pénzügyi igazgatója. 

 

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az 

ingatlanokkal kapcsolatos számviteli kezelése és adózása 

területén, valamint több mint 15 éves vezetői tapasztalatra tett 

szert karrierje során. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

Fodor Tamás 

 

 

Ügyvezetői jogviszony kezdete: 2021.04.30. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Cégjegyzési joga: együttes 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

 

30 

 

Ügyvezetői jogállása: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

Szakmai életrajz: 

Tanulmányait a budapesti Műszaki Egyetemen folytatta, ahol 

építőmérnöki végzettséget szerzett. 

 

2006 és 2015 között a Wallis Ingatlan Zrt., valamint a WING 

Zrt. iroda- és szállodafejlesztésekért felelős projekt 

menedzsereként dolgozott. 2015 és 2018 között a Kiemelt 

Kormányzati Beruházások Központjában projektigazgatói 

feladatokat látott el. 

 

2018-tól a Kibocsátó irodai, szállodai és környezetvédelmi 

fejlesztési menedzsere, építési igazgatója. 

 

Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal a magyar 

ingatlanfejlesztési piacon, valamint több mint 6 éves vezetői 

tapasztalattal rendelkezik. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

8 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó legutolsó elfogadott, 2020. évre vonatkozó éves beszámolóját a vonatkozó kiegészítő 

melléklettel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést jelen Információs Dokumentum 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A Kibocsátó legutolsó elfogadott, 2020. üzleti évre vonatkozó (i) az IFRS-ek szerint összeállított 

konszolidált (összevont) éves beszámolót, (ii) kiegészítő melléklettel, valamint (iii) a könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt jelen Információs Dokumentum 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A Kibocsátó a legutolsó auditált pénzügyi beszámolója óta nem tett közzé negyedéves, vagy féléves 

időszakra vonatkozó pénzügyi információkat. 

 

9 A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ 

BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK  

 

A jelen Információs Dokumentum keltének napján a Kibocsátó nem érintett a saját tőkéjét 10%-át 

meghaladó értékre vonatkozó, folyamatban lévő bírósági, választottbírósági vagy egyéb hatósági 

eljárásban. 

 

10 LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK 

 

A Kibocsátónak nincs tudomása – a Kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött és a 4.5 pontban 

bemutatott szerződéseken kívüli – olyan lényeges szerződésről, amely értelmében a Kibocsátót olyan 

kötelezettség terheli, illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, amelyek jelentőséggel bírnak a Kibocsátó 

megítélése vagy a Kötvények értékelése szempontjából. 

 

11 INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL 

 

A Kötvények kibocsátási értékének összege a BudaPart ingatlanfejlesztés finanszírozására kerül 

felhasználásra, amely projekt eleget tesz a Green Finance Framework-ben foglaltaknak, tehát „Zöld 

projekt”. A Kibocsátó által a BudaPart városnegyed fejlesztési projekt megvalósítása során az Eximbank 

Zrt. és a Sinus Investment Zrt. által nyújtott és zálogjoggal biztosított források is felhasználásra kerültek, a 

Kötvények össznévértékének legfeljebb 50%-a ezek refinanszírozására kerül felhasználásra, azzal, hogy az 
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Eximbank Zrt. által nyújtott és a kibocsátás napján fennálló pénzügyi kötelezettség teljes mértékében, míg 

a Sinus Investment Zrt. által nyújtott és a kibocsátás napján fennálló kötelezettség csak részlegesen kerül 

refinanszírozásra a Kötvény forrásából. 

  

A fentiekkel összhangban a Kibocsátó a kibocsátásból származó forrást saját tőkeként vagy hitelként is a 

Leányvállalatok rendelkezésére bocsáthatja. 

 

12 EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó kijelenti, hogy a jelen Információs Dokumentumban szereplő információk az elvárható 

gondosság mellett, a lehető legjobb ismeretei szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon 

körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos 

következtetéseket.  

 

A Kibocsátó vonatkozásában nincsenek olyan további, kulcsfontosságúnak ítélt információk, amelyek a 

jelen Információs Dokumentumban más helyeken rögzített információkon kívül feltüntetendők. 
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13 A KÖTVÉNYFELTÉTELEK 

 

Az alábbi szöveg a Kibocsátó által „KOPASZI 2032 Kötvény” elnevezésű (rövidített név: KOP2032), 

HU0000361308 ISIN kóddal ellátott Kötvényeinek a feltételeit (Kötvényfeltételek) tartalmazza. A 

Kötvényfeltételek az Okirat (meghatározását lásd az alábbiakban) részét képezik. 

 

13.1 JOGSZABÁLYI ALAP, FELHATALMAZÁS 

 

A Kötvények a Tpt. 12/B. §-a, valamint a Kötvényrendelet, továbbá a Ptk. alapján kerültek kibocsátásra és 

ezen jogszabályok értelmében hitelviszonyt megtestesítő, névre szóló értékpapírok. A Kötvények NKP 

keretében történő nyilvános forgalomba hozataláról és kibocsátásáról a Kibocsátó a 2022. január 19. napján 

meghozott 3/2022 (I.19.) sz. taggyűlési határozattal döntött. A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra 

vagy azzal egyenértékű kereskedési helyszínre történő bevezetését nem tervezi.  

 

13.2 A KIBOCSÁTÁS, ILLETVE FORGALOMBA HOZATAL HELYE 

 

Magyarország 

 

13.3 ÖSSZNÉVÉRTÉK 

 

HUF 34.450.000.000, azaz harmincnégymilliárd-négyszázötvenmillió forint 

 

13.4 FUTAMIDŐ 

 

10 év (2022. január 31. napjától 2032. január 31. napjáig) 

 

13.5 ISIN AZONOSÍTÓ 

 

HU0000361308 

 

13.6 KÖTVÉNY PÉNZNEME 

 

Magyar forint (HUF) 

 

13.7 NÉVÉRTÉK KÖTVÉNYENKÉNT 
 

HUF 50.000.000, azaz ötvenmillió forint 

 

13.8 KÖTVÉNYEK DARABSZÁMA 
 

689 darab 

 

13.9 A KÖTVÉNYEK TÍPUSA 
 

Névre szóló kötvények, melyek a Kibocsátó közvetlen, nem alárendelt, nem biztosított kötelezettségeit 

testesítik meg. 

 

13.10 A KÖTVÉNYEK MEGJELENÉSI FORMÁJA 
 

Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló, a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okirat 

(„Okirat”). 
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13.11 KÖZPONTI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETŐ 

 

KELER Központi Értéktár Zrt. 

Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

 

13.12 JÓVÁÍRÁS 

 

A Befektetők által megadott értékpapír-számlavezetők által vezetett értékpapírszámlán. 

 

13.13 SOROZATOK 

 

A jelen Információs Dokumentum alapján kibocsátott Kötvények teljes mennyisége azonos jogokat és 

kötelezettségeket megtestesítő értékpapírok, azok egy sorozatot alkotnak. 

 

13.14 A FORGALOMBA HOZATAL TÍPUSA 

 

A Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a), c) és d) pontjának is megfelelő nyilvános ajánlattétellel 

történő nyilvános forgalomba hozatal (mely a Prospektus Rendelet alapján mentes a tájékoztató készítési 

kötelezettség alól). 

 

13.15 KIBOCSÁTÁS NAPJA 

 

2022. január 31. 

 

13.16 LEJÁRATI NAP 

 

2032. január 31. 

 

13.17 KAMATSZÁMÍTÁSI KEZDŐNAP 

 

2022. január 31. 

 

13.18 KAMATOZÁS MÓDJA 

 

Fix kamatozás. 

 

13.19 KAMATLÁB 

 

Évi 5,75%. 

 

13.20 KAMATFIZETÉSI NAPOK 

 

A Kötvények 2022. január 31. napjától (a Kamatszámítás Kezdőnapja, ezt a napot is beleértve) kamatoznak. 

A Kamatösszeg a Kötvények futamideje alatt utólag fizetendő minden év január 31. napján, valamint 

lejáratkor. Az első Kamatfizetési Nap 2023. január 31. Az utolsó Kamatfizetési Nap 2032. január 31, ami 

egyben a Lejárati Nap is. 

 

13.21 KAMATBÁZIS 

 

Tényleges/tényleges (ISMA) 
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13.22 KAMATBÁZIS MEGÁLLAPÍTÁSI NAPOK 

 

Minden év január 31. napja. Az egy évre eső kamatbázis megállapítási napok száma 1. 

 

13.23 A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSE (AMORTIZÁCIÓ) 

 

Minden darab kintlévő Kötvény után HUF 5.000.000 résztörlesztés, azaz Amortizációs Összeg fizetendő 

a következő 5 kamatfizetési napon, azaz 

 

▪ 2027. január 31-én HUF 5.000.000; 

▪ 2028. január 31-én HUF 5.000.000; 

▪ 2029. január 31-én HUF 5.000.000; 

▪ 2030. január 31-én HUF 5.000.000; 

▪ 2031. január 31-én HUF 5.000.000; 

 

és HUF 25.000.000 a Lejárati Napon, azaz 2032. január 31-én, ami egyben a kintlévő Kötvény 

végtörlesztését, azaz a Végső Amortizációs Összegét is jelenti. 

 

13.24 FIX KAMATÖSSZEGEK 

 

A Kötvény futamideje alatt az alábbi Kamatfizetési Napokon a következő fix kamatösszegek fizetendők 

minden egyes Kötvény után HUF 50.000.000 névértékre vetítve: 

 

▪ 2023. január 31. HUF 2.875.000; 

▪ 2024. január 31. HUF 2.875.000; 

▪ 2025. január 31. HUF 2.875.000; 

▪ 2026. január 31. HUF 2.875.000; 

▪ 2027. január 31. HUF 2.875.000. 

 

A Kötvény futamidejének utolsó öt évében az alábbi Kamatfizetési Napokon a következő fix 

kamatösszegek fizetendők minden egyes Kötvény Amortizációs Összeggel csökkentett névértéke után: 

▪ 2028. január 31. HUF 2.587.500; 

▪ 2029. január 31. HUF 2.300.000; 

▪ 2030. január 31. HUF 2.012.500; 

▪ 2031. január 31. HUF 1.725.000; 

▪ 2032. január 31. HUF 1.437.500. 

 

13.25 KAMATFIZETÉSI IDŐSZAK 

 
A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is beleértve) kezdődő időszak, amely az első Kamatfizetési 

Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget és minden következő időszak, amely a Kamatfizetési Napon 

(ezt a napot is beleértve) kezdődik és az azt követő Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér 

véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárati Nap. 

 

13.26 MUNKANAP SZABÁLY 

 
Amennyiben bármely Kötvény alapján teljesítendő kifizetés esedékes időpontja nem Munkanapra esik, a 

kifizetést az esedékességi időpontot követő Munkanapon kell a Kötvénytulajdonos részére teljesíteni és a 

Kötvénytulajdonos nem tarthat igényt az ilyen késedelem miatt felmerülő kamatra vagy egyéb más 

kifizetésre. 
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13.27 MUNKANAP 

 
Minden olyan nap, amikor a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten forint 

kifizetéseket, illetve elszámolásokat hajtanak végre, ha az ilyen nap a Kibocsátónál és a Fizető Banknál is 

Munkanapnak számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre. 

 

13.28 A LEJÁRATI NAP ELŐTTI VISSZAVÁSÁRLÁS A KIBOCSÁTÓ DÖNTÉSE ALAPJÁN 

 
A Kibocsátó erre irányuló döntése esetén a Kötvények egészét, vagy egy részét a Lejárati Nap előtt 

másodpiaci műveletek során visszavásárolhatja, azzal, hogy a Kötvénytulajdonosokat – a 13.33 pont 

kivételével – nem terheli eladási kötelezettség. 

 

A Kötvények egy részének a Lejárati Nap előtti visszavásárlása esetén a Kibocsátó vállalja, hogy legalább 

olyan arányban vásárol vissza a Kötvényekből az MNB-től, mint amilyen arányban az MNB a 

Kötvénysorozatból Kötvénnyel rendelkezik a visszavásárlás időpontjában. 

 

A visszavásárlási ár meghatározása, a Kötvénytulajdonosok előzetes megkeresését követően – a 13.33 pont 

kivételével – a Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet. 

 

13.29 A LEJÁRATI NAP ELŐTTI VISSZAVÁLTÁS A KIBOCSÁTÓ DÖNTÉSE ALAPJÁN 

 
Nem alkalmazandó. 

 

13.30 A KIBOCSÁTÓT A LEJÁRATI NAPOT MEGELŐZŐEN TERHELŐ VISSZAVÁLTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

Amennyiben a lenti a) – k) pontokban meghatározott esetek bármelyike, illetve az azokban vállalt 

kötelezettségek megszegése bekövetkezik (i) a Kibocsátó a jelen Kötvényfeltételekben írtak szerint 

haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezéstől számított 3 Munkanapon belül értesíti a 

Kötvénytulajdonosokat, (ii) a Kötvények lejártnak tekintendők, és a Kibocsátó köteles a Kötvények 

mindegyikét a bekövetkezéstől számított 60 napon belül visszaváltani, kivéve, ha e 60 napos határidőn 

belül valamennyi Kötvénytulajdonos egyhangúlag írásban eltekint a Kötvények visszaváltásától (amely 

esetben a Kötvény nem válik lejárttá).: 

 

a) Fizetési késedelem: a Kibocsátó bármely Kötvényre vonatkozóan esedékes kamatösszeg vagy 

Amortizációs Összeg fizetése tekintetében több mint 30 napos késedelembe esik; vagy 

 

b) Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés: a fizetésképtelenségre vonatkozó mindenkori 

jogszabályok szerint a Kibocsátó felszámolási eljárás, végelszámolás vagy hasonló eljárás alá 

vonása érdekében a Kibocsátó társasági intézkedést tesz, vagy a bíróság a Kibocsátó 

fizetésképtelenségét jogerősen megállapította, vagy a Kibocsátó végelszámolás megindításáról 

dönt; vagy 

 

c) Cross default: a Kibocsátó bármely, általa nem vitatott 180 napot meghaladó időtartamú 

jogviszonyból eredő esedékes pénzügyi kötelezettségének, bármely hitelezője, vagy hitelezői 

irányában, egy adott időpontban számítva, összesen 1.000.000.000 HUF vagy annak megfelelő 

összeget meghaladóan nem tesz eleget és ezen összeg vonatkozásában a késedelem a 30 napot 

meghaladja; vagy 

 

d) Alábbi pari passu kötelezettség megsértése: a Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező 

kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötvény 

vagy egyéb hitelműveletből eredő kötelezettségeivel (ide nem értve a Sinus Investment Zrt.-vel 

szemben fennálló, valamint bármely Leányvállalattal fennálló vagy a jövőben keletkező 

hitelműveleteit) legalább azonos (megkülönböztetés nélküli, ún. „pari passu” besorolású) 

kielégítési rangsorban vannak; vagy 
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e) Rating romlás: (i) ha a Kötvény hitelminősítése B+ alá romlik, de nem romlik B- alá, és a 

leminősítés közzétételét követő két éven belül a Kötvény nem kap B+ vagy annál magasabb 

hitelminősítést, vagy (ii) a Kötvény minősítése a futamidő alatt bármikor CCC besorolásra vagy az 

alá romlik; vagy 

 

f) Negative pledge elv megsértése: a Kibocsátó bármely, legalább összesen 1.000.000.000 HUF 

vagy annak megfelelő összegű pénzügyi kötelezettségének biztosítására terhet alapít vagy terhet 

enged jelenlegi vagy jövőbeli eszközein vagy bevételein, kivéve, ha e teheralapításhoz, illetve 

teherengedéshez a Kötvénytulajdonosok előzetesen hozzájárultak; vagy 

 

g) A Sinus Investment Zrt.-vel szembeni kötelezettség biztosítatlanná válásának elmaradása: a 

Kibocsátó a Kibocsátás Napját követő 60 napon belül nem gondoskodik a Sinus Investment Zrt.-

vel szembeni kötelezettségek biztosítékául szolgáló ingatlan jelzálogjog törlésére irányuló kérelem 

ingatlan-nyilvántartási törlésre alkalmas formában, tartalommal és mellékletekkel biztosítéknyújtó 

által az illetékes földhivatal felé történő benyújtásáról, valamint a Sinus Investment Zrt.-vel 

szembeni kötelezettség biztosítékainak megszüntetéséről; vagy 

 

h) Change of control: a Kibocsátó az Információs Összeállítás (és jelen Információs Dokumentum) 

keltének napján irányadó az Információs Összeállítás (és jelen Információs Dokumentum) 7.1 

pontjában hivatkozott Tényleges Tulajdonosai vagy örököseik vagy közülük bármely személy(ek) 

együttes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (amennyiben a tulajdoni hányad a 

szavazati jogtól eltér, úgy a szavazati joga) a Kibocsátóban nem haladja meg az 50%-ot, kivéve, ha 

e változáshoz a Kötvénytulajdonosok előzetesen hozzájárultak; vagy 

 

i) Osztalékpolitika: (i) a Kibocsátó tulajdonosai egy adott pénzügyi év tekintetében osztalék vagy 

osztalékelőleg kifizetéséről határoznak és ezen osztalék(előleg)-kifizetés a Kibocsátó tárgyévi  

adózott eredménye (osztalékelőleg esetében a közbenső beszámolóban levezetett adózott 

eredmény) 90%-ának megfelelő összeget meghaladja, kivéve, ha ezen osztalék(előleg) kifizetéshez 

a Kötvénytulajdonosok előzetesen hozzájárultak, azzal, hogy a Kötvénytulajdonosi hozzájárulás 

előfeltétele azon hitelminősítői vélemény Kötvénytulajdonosok rendelkezésére bocsátása, amely 

szerint a tervezett osztalék(előleg) kifizetés nem eredményezi a Kötvény hitelminősítésének 

romlását; vagy (ii) a Kibocsátó tulajdonosai egy adott pénzügyi év tekintetében osztalék vagy 

osztalékelőleg kifizetéséről határoznak, annak ellenére, hogy a határozat meghozatalakor a 

Kötvény vonatkozásában kiadott és publikált hitelminősítés B+ alá romlott; vagy 

 

j) Loan-to-Value Mutató megsértése: a Kibocsátó Loan-to-Value Mutatója meghaladja a 13.33 

pontban meghatározott maximális mértéket (figyelembe véve a 13.33 pontban meghatározott 

orvoslási szabályokat is); vagy 

 

k) A Leányvállalatok szerződésszegése: bármely Leányvállalat az általa nem vitatott 180 napot 

meghaladó időtartamú jogviszonyból eredő esedékes pénzügyi kötelezettségének, bármely 

hitelezője, vagy hitelezői irányában, egy adott időpontban számítva, összesen 1.000.000.000 HUF 

vagy annak megfelelő összeget meghaladóan nem tesz eleget, ezen összeg vonatkozásában a 

késedelem a 30 napot meghaladja és az alapul fekvő szerződés hitelező általi felmondására e 

szerződésszegésre hivatkozással kerül sor. 

 

A fenti f), h) és i) pontok vonatkozásában a Kötvénytulajdonosok hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni, amennyiben az egyetértő (támogató) Kötvénytulajdonosok által birtokolt Kötvények 

össznévértéke eléri a kibocsátott Kötvények teljes névértékének 75%-át. 

 

A Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a visszaváltás napjáig (ezt a napot nem beleértve) 

felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvények visszaváltás napjáig már megfizetett 

tőkeösszegével csökkentett névértékének megfizetése mellett váltja vissza. Ezen összeg Kötvénytulajdonos 

részére történő kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető Bankon keresztül történik. A kifizetés 

egyidejű feltétele, hogy az adott Kötvénytulajdonos a visszaváltásra kerülő Kötvényeit a Kibocsátó által 

megjelölt értékpapír-számlára transzferálja. A visszaváltási összeg kifizetésére és a visszaváltásra kerülő 
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Kötvények Kibocsátó részére történő transzferálására egyidejűleg, egymásra tekintettel a KELER 

mindenkor hatályos szabályzataiban meghatározott DVP tranzakció szabályai szerint kerül sor. 

 

13.31 LOAN-TO-VALUE MUTATÓ 

 
A Loan-to-Value Mutató nem haladhatja meg a 60%-ot.  

 

A Loan-to-Value Mutató az alábbiak szerint kerül kiszámításra: 

 

▪ a kiszámítás fordulónapján a Kibocsátó Teljes Nettó Konszolidált Adósságállománya a kiszámítás 

fordulónapjára vonatkozó IFRS-ek szerint készített konszolidált beszámoló alapján számítva; 

osztva 

 

▪ a kiszámítás fordulónapján a Kibocsátó és a Leányvállalatai tulajdonában álló ingatlanoknak a 

kiszámítás fordulónapjára vonatkozó IFRS-ek szerint készített konszolidált beszámolóban szereplő 

eszközértéke (ideértve telekingatlanok, befektetési célú vagy értékesítésre vagy bérbeadásra szánt 

ingatlanokat és a folyamatban lévő beruházásokat egyaránt, függetlenül attól, hogy az adott IFRS-

ek szerint készített konszolidált beszámolóban e tétel milyen mérlegsoron kerül kimutatásra).  

 

A Loan-to-Value Mutató évente, minden év április 30-áig kerül kiszámításra, a kiszámítás fordulónapjára 

(azaz december 31-ére), azzal az eltéréssel, hogy a 2021. december 31-ére kiszámításra kerülő Loan-to-

Value Mutató kiszámítási (határ)ideje 2022. július 31-e A Loan-to-Value Mutató első alkalommal 2022. 

július 31-én kerül kiszámításra 2021. december 31-ére vonatkozóan.  

 

Amennyiben a Loan-to-Value Mutató meghaladja a 60%-ot, úgy a Kibocsátónak 1 éves reparációs időszaka 

van (a következő beszámoló közzétételéig), amely keretében a Kötvények tekintetében olyan mértékű 

visszavásárlási joga nyílik meg, amellyel reparálható a Teljes Nettó Konszolidált Adósságállománya olyan 

szintre, amely mellett a Loan-to-Value Mutató 60% lett volna az utolsó beszámoló adatai alapján. 

Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények visszavásárlásával kívánja helyreállítani a kötelezettségállományt, 

úgy a Kötvénytulajdonosokkal külön ármegállapodás keretében bilaterális alapon állapodik meg a 

visszavásárlási vételárban. A visszavásárlások során Kibocsátó köteles olyan mértékben visszavásárolni, 

hogy az MNB részaránya a visszavásárlás előtt és utáni állapotban megegyezzen. 

 

13.32 A KIBOCSÁTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSA 

 

A Kötvények kibocsátási értékének összege a BudaPart ingatlanfejlesztés finanszírozására kerül 

felhasználásra, amely projekt eleget tesz a Green Finance Framework-ben foglaltaknak, tehát „Zöld 

projekt”. A Kibocsátó által a BudaPart városnegyed fejlesztési projekt megvalósítása során az Eximbank 

Zrt. és a Sinus Investment Zrt. által nyújtott és zálogjoggal biztosított források is felhasználásra kerültek, a 

Kötvények össznévértékének legfeljebb 50%-a ezek refinanszírozására kerül felhasználásra, azzal, hogy az 

Eximbank Zrt. által nyújtott és a kibocsátás napján fennálló pénzügyi kötelezettség teljes mértékében, míg 

a Sinus Investment Zrt. által nyújtott és a kibocsátás napján fennálló kötelezettség csak részlegesen kerül 

refinanszírozása a Kötvény forrásából. 

  

A fentiekkel összhangban a Kibocsátó a kibocsátásból származó forrást saját tőkeként vagy hitelként is a 

Leányvállalatok rendelkezésére bocsáthatja. 

 

A Kötvény kibocsátását, illetve a fentiek szerinti refinanszírozást követően az Eximbank Zrt., valamint a 

Sinus Investment Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó biztosítékok töröltetése érdekében a 

Kibocsátó intézkedik. E vállalás teljesítésüléséről a Kibocsátó a teljesülést követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 3 Munkanapon belül tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat a 13.38. pont szerint. 

 

13.33 A KÖTVÉNYEN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZETE 

 

A Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona szolgál fedezetül a 

Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére. 
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13.34 FORGALMAZÁS KERESKEDÉSI HELYSZÍNEN 

 

A Kibocsátó vállalja, hogy a Kötvényeket a Lejárati Napig az XBond piacon forgalomban tartja. 

 

A Kötvények XBond piacra történő bevezetésével összefüggésben a Kibocsátó vállalja, hogy legalább egy 

árjegyző a Kötvények teljes futamidejére az XBond multilaterális kereskedési rendszerben a Lejárati Napig 

kötelező érvényű árjegyzést végez, amelynek keretében: 

 

▪ az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és 

eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart,  

▪ az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100 ezer eurónak 

megfelelő forintösszeget vagy legalább 1 darab értékpapírra vonatkozik,  

▪ a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 

számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot. 

 

13.35 KÖTVÉNYTULAJDONOSOK TÁJÉKOZTATÁSA 

 

A Kötvényeknek a BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetését 

követően a Kibocsátó a BÉT XBond multilaterális kereskedési rendszer működtetésére vonatkozó 

mindenkori szabályzata szerint is tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, a jogszabályok és a szabályzat által 

meghatározott közzétételi helyeken. 

 

A fenti tájékoztatás mellett, azon Kötvénytulajdonosokat, amelyeknek a kapcsolattartási adatait (ideértve 

az e-mailt) a Kibocsátó ismeri, a Kibocsátó a vonatkozó jogszabályi előírások által lehetővé tett módon és 

mértékben haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül közvetlenül is értesíti minden olyan 

eseményről, amely veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényen alapuló kötelezettségeinek teljesítését. Ezen 

tájékoztatásban a Kibocsátó a vonatkozó jogszabályi előírások által lehetővé tett módon és mértékben 

ismerteti legalább az (i) az adott eseményt, (ii) arra a Kibocsátó által megtett vagy megtételre kerülő 

intézkedéseket, valamint (iii) ezen intézkedések várható időigényét. 

 

Kibocsátó vállalja továbbá, hogy amennyiben a menedzsmentjében és/vagy a kibocsátásért felelős 

kapcsolattartó személyében változás áll be, arról a Kötvénytulajdonosokat írásban tájékoztatja. 

 

Minden, a Kötvényekkel kapcsolatos értesítés érvényesnek, hatályosnak és a Kötvénytulajdonosokkal 

közöltnek tekintendő, ha azt a Kibocsátó vagy megbízásából a Fizető Bank a Kötvénytulajdonosok 

Kibocsátó felé bejelentett vagy cégjegyzék szerinti székhelyére postán, ajánlott küldeményként juttatja el. 

 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos NKP Terméktájékoztató II. 11. g) pont harmadik 

alpontja alapján a Kötvény BÉT által működtetett kereskedési helyszínre való regisztrációtól kezdve éves 

és féléves jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet szerinti 

tartalommal, amelyet egyidejűleg közvetlenül is megküld azon Kötvénytulajdonosok részére, amelyek 

elérhetőségét ismeri (az MNB esetében: nkp@mnb.hu). 

 

A hitelminősítés felülvizsgálatát és annak eredményét a Kibocsátó haladéktalanul és teljes körűen 

közzéteszi, amelyet egyidejűleg közvetlenül is megküld azon Kötvénytulajdonosok részére, amelyek 

elérhetőségét ismeri (az MNB esetében: nkp@mnb.hu). 

 

A Kötvénytulajdonosoktól származó értesítéseket vagy nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, írásban, magyar 

nyelven kell elkészíteni és – eltérő rendelkezés hiányában – a Kibocsátó részére, ajánlott postai küldemény 

személyes kézbesítés útján vagy elektronikus úton, a Kibocsátó mindenkori székhelyére, valamint a 

Kibocsátó jelen Információs Dokumentumban megjelölt elektronikus elérhetőségére, illetve a Kibocsátó 

mindenkori kapcsolattartójának elektronikus elérhetőségére – megküldeni, amely értesítéshez vagy 

nyilatkozathoz csatolásra került a KELER vagy a vonatkozó Értékpapír-számlavezető által kiállított 

tulajdonosi igazolás, amely igazolás legalább a Kötvénytulajdonos tulajdonosi jogcímet igazolja 

mailto:nkp@mnb.hu
mailto:nkp@mnb.hu
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(„tulajdonosi igazolás”). Nem a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban tett értesítésekkel 

kapcsolatban a Kibocsátót felelősség nem terheli. 

 

13.36 ÉRTESÍTÉS A KAMAT- ÉS TŐKEFIZETÉS ÖSSZEGÉRŐL 

 

A Kibocsátó a Kötvények alapján kamatfizetés és tőketörlesztés jogcímén fizetendő összegeket a Fizető 

Bank útján, a hatályos adószabályok szerint adólevonás nélkül teljesíti. 

 

Minden olyan pénzösszeget, amelyet a Kibocsátó átutal a Fizető Banknak a Kötvényeken alapuló 

tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettség teljesítése céljából, és amelyet azok esedékességétől számított 

egy év elteltéig a Kötvénytulajdonosok részére a Fizető Bank kifizetni nem tudott, a Fizető Bank az egyéves 

határidő elteltét követő banki napon visszautal a Kibocsátóhoz, és ezt követően az ilyen pénzösszegek 

kifizetését közvetlenül a Kibocsátónál kell kezdeményezni. 

 

13.37 A KÖTVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOSULTSÁGOK 

 

A Kötvény alapján a Kötvény által jogosított személy részére a Kibocsátó köteles a jelen Információs 

Dokumentumban és a Kötvényben meghatározott módon és időben, az ott írt feltételek szerint megfizetni 

a Kötvény után esedékessé vált kamatot, valamint a Kötvény tőkeösszegét (a Kötvény névértékének 

megfelelő összeget) és az esetleges késedelmi kamatot. 

 

A Kötvény tulajdonosa jogosult a Kötvényeket értékesíteni a Kötvény átruházására vonatkozó esetleges 

korlátozások figyelembevétele mellett, valamint a Kötvényeket megterhelni. A Kötvény átruházásával a 

Kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új Kötvénytulajdonosra. 

 

A Kötvény átváltás útján, vagy az általa megtestesített jog gyakorlásával nem ad jogot más értékpapír vagy 

egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére. 

 

13.38 KÉSEDELMI KAMAT 

 

A Kötvények a Lejárati Naptól kezdve nem kamatoznak. Amennyiben a Kibocsátó a Kötvény alapján 

esedékessé vált tőke-, illetve kamatkifizetést nem fizette meg határidőben, úgy az esedékességkor meg nem 

fizetett tőkerész, illetve kamatösszeg után a Kötvény tulajdonosa a Ptk. 6:155 §-ában meghatározottak 

szerint számított mértékű késedelmi kamatra jogosult az esedékesség napja (ezt a napot nem beleértve) és 

az esedékességkor meg nem fizetett összeg megfizetésének napja (ezt a napot is beleértve) közötti 

időszakra. 

 

13.39 ADÓZÁS 

 

A Kibocsátó és a Fizető Bank a Kötvények kibocsátása, másodlagos forgalma és beváltása, illetve a 

Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítése során a kifizetés időpontjában hatályos magyar 

adójogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. 

 

Sem a Kibocsátó, sem a Fizető Bank nem vállal semmilyen felelősséget a Kötvények vonatkozásában a 

Kötvénytulajdonosokra háruló adófizetési kötelezettségek teljesítéséért. A Kötvények megvásárlásával, 

tartásával és értékesítésével kapcsolatos adózási kérdések tekintetében a befektetők nem hagyatkozhatnak 

a jelen Információs Dokumentumra, a Kibocsátó és a Forgalmazó javasolják, hogy a befektetők 

konzultáljanak adótanácsadójukkal a Kötvényekkel összefüggő befektetési döntés meghozatala előtt. 

 

13.40 ELÉVÜLÉS 

 

A jelen Információs Dokumentum elfogadásakor hatályos magyar jogszabályok értelmében a Kötvényen 

alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. 
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13.41 IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG 

 

A Kötvényekre, valamint a Kötvényekre vonatkozó feltételek értelmezése tekintetében a magyar jog 

irányadó. 

 

A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kötvénytulajdonosok között a Kötvényekkel kapcsolatban keletkező vagy 

abból származó bármely jogvita eldöntésére az általános hatásköri szabályoknak megfelelően a hatáskörrel 

rendelkező magyar bíróság rendelkezik illetékességgel. 

 

14 MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK 

 

A Kötvények XBond-ra történő regisztrációját követően, a Kibocsátó mindenkor hatályos létesítő okirata, 

valamint a Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk a Kibocsátó saját honlapján 

(www.budapart.hu), a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon és a BÉT honlapján (www.bet.hu) keresztül 

tekinthetők meg, elektronikus formában. 

 

A dokumentumok papír alapon a 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em. alatt található irodában 

tekinthetők meg Munkanapokon 10-14 óra között. 

  

http://www.budapart.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
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15 NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS 

NYILATKOZATOK 

 

A Kibocsátó az Információs Összeállítás kelte napján az NKP vonatkozásában az alábbi nyilatkozatokat 

tette, amely nyilatkozatokat elektronikus aláírással ellátva bocsátott az Aukcióra meghívott befektetők 

részére.  
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16 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 

A jelen Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések az alábbi jelentésekkel bírnak: 

 

„4Z Investments Zrt.” 

jelenti a 4Z Investments Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhelye: 1123 Budapest, 

Alkotás utca 53. F. ép. II. em.; cégjegyzékszáma: 

01-10-049140); 

„Amortizáció” 
a Kötvények törlesztése (amortizációja) az 

Információs Dokumentum 13.23 pontja szerint; 

„Amortizációs Összeg” 
az Információs Dokumentum 13.23 pontjában 

meghatározott amortizációs összeg; 

„Árjegyző” jelenti az OTP Bank Nyrt.-t; 

„Aukció” 
jelenti a Kötvények aukcióját, amelyre 2022. 

január 27. napján került sor; 

„Aukciós Kereskedési Rendszer” 

jelenti a BÉT által üzemeltetett MMTS1 

Kereskedési Rendszer részét képező ún. aukciós 

modult; 

„Befektető-védelmi Alap” 
jelenti a Tpt. 210. § (1) bekezdésében 

meghatározott Befektető-védelmi Alapot; 

„BÉT” vagy „Piacműködtető” 

jelenti a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 

Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. 

IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764) által 

működtetett Budapesti Értéktőzsdét. 

„DAM Invest Kft.” 

jelenti a DAM Invest Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhelye: 1011 Budapest, Ponty utca 

16. alagsor 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-397566) 

„EUR” jelenti az eurót; 

„Értékpapír-számlavezető” jelenti az értékpapír-számlavezető társaságokat; 

„Fizető Bank” jelenti az OTP Bank Nyrt.-t; 

„Forgalmazó” jelenti az OTP Bank Nyrt.-t; 

„Ft” vagy „forint” vagy „HUF” 
jelenti a forintot, amely Magyarország törvényes 

fizetőeszköze; 

„Green Finance Framework” 

jelenti a Kibocsátó által készíttetett 2021. 

november 3. napján kelt zöld kötvény 

keretrendszert (Green Finance Framework), amely 

dokumentum, illetve a kapcsolódó Second 

Opinion a jelen Információs Dokumentum 6. sz. 

mellékletét képezi; 

„Hitelminősítő” 

jelenti a Scope Ratings GmbH (székhely: 

Lennéstraße 5., 10785 Berlin, Németország) 

hitelminősítő társaságot, azzal, hogy az 

Információs Dokumentum kontextusában 

hitelminősítőnek minősül a későbbiek folyamán 
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bármely más az MNB által elfogadott 

hitelminősítő társaság is; 

„Információs Dokumentum” 

jelenti a jelen, XBond Üzletszabályzat által előírt 

követelmények szerint készített információs 

dokumentumot; 

„Információs Összeállítás” 

jelenti a Kötvények forgalomba hozatala céljából 

a Kötvényrendelet 8. § (1) bekezdése szerint 

készített, 2022. január 25. napján kelt információs 

összeállítást; 

„Kamatfizetési Nap(ok)” 
az Információs Dokumentum 13.20 pontjában 

meghatározott nap, illetve napok; 

„Kamatszámítási Kezdőnap” 
az Információs Dokumentum 13.17 pontjában 

meghatározott időpont; 

„KELER” 

jelenti a KELER Központi Értéktár Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1074 

Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 

Cg.01-10-042346); 

„Késedelmi Kamat” 
jelenti Információs Dokumentum 13.38 pontjában 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot; 

„Kibocsátó” 

jelenti a jelen Információs Dokumentum 

vonatkozásában a Kopaszi Gát Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (székhelye: 1117 

Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-270180; LEI kód: 

23300084984M07576C53); 

„Kötvény” vagy „Kötvények” 

jelenti a jelen Információs Dokumentumban 

szereplő feltételek szerint forgalomba hozott, a 

Kibocsátó fizetési kötelezettségét (hitelviszonyt) 

megtestesítő értékpapírokat; 

„Kötvényfeltételek” 

jelenti a Kötvény feltételeit az Információs 

Dokumentum 13. fejezetében meghatározottak 

szerint; 

„Kötvényrendelet” 
jelenti a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) 

Korm. rendeletet; 

„Kötvénytulajdonos” 
jelenti azt a személyt, akinek az 

értékpapírszámláján a Kötvényt nyilvántartják; 

„Munkanap Szabály” 
jelenti az Információs Dokumentum a 13.26 

pontjában meghatározott kamatfizetési szabályt;  

„Leányvállalat(ok)” 
jelenti a Kibocsátó mindenkori Számviteli 

Törvény szerinti leányvállalatát, leányvállalatait; 

„Lejárati Nap” 
az Információs Dokumentum 13.16 pontjában 

meghatározott időpont; 

„Loan-to-Value Mutató” 
jelenti az Információs Dokumentum 13.31 

pontjában meghatározott mutatószámot; 

„Market Asset Management Zrt.” 

jelenti a Market Asset Management Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1123 

Budapest, Alkotás utca 55-61.; cégjegyzékszáma: 

01-10-140644); 
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„Market Építő” 

jelenti a Market Építő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhelye: 1037 Budapest, 

Bojtár utca 51.; cégjegyzékszáma: 01-10-046383); 

„MNB” vagy „Felügyelet” jelenti a Magyar Nemzeti Bankot; 

„Munkanap” 
jelenti az Információs Dokumentum 13.27 

pontjában meghatározott napot; 

„NKP” 

jelenti az MNB által 2019. július 1. napján 

elindított kötvényvásárlási programot (Növekedési 

Kötvényprogram); 

„NKP Terméktájékoztató” 

jelenti az MNB által az NKP vonatkozásában 

közzétett 2022. január 7. napjától hatályos 

terméktájékoztatót; 

„OTP Bank Nyrt.” 

jelenti az OTP Bank Nyrt.-t (székhelye: 1051 

Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszáma: 01-10-

041585); 

„Pmt.” 

jelenti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvényt; 

„Prospektus Rendelet” 

az értékpapírokra vonatkozó nyilvános 

ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a 

szabályozott piacra történő bevezetésekor 

közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. 

június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet; 

„Prospektus Végrehajtási Rendelet” 

az Európai Bizottság (EU) 2019/980 

felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 

14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó 

nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a 

szabályozott piacra történő bevezetésekor 

közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, 

ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő 

kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről; 

„Property Market” 

jelenti a Property Market Ingatlanfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1117 

Budapest, Dombóvári út 27. B. lház. 7. em.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-206694); 

„Ptk.” 
jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényt; 

„Sinus Investment Zrt.” 

jelenti a Sinus Investment Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhelye: 1023 Budapest, 

Vérhalom utca 12-16. I. ép; cégjegyzékszáma: 01-

10-048594); 

„Számviteli Törvény” jelenti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt; 

„Teljes Nettó Konszolidált 

Adósságállománya” 

jelenti bármely, (i) a Kibocsátó és/vagy 

Leányvállalatai által megkötött kölcsönszerződés 

vagy hitelkeret-szerződés alapján fennálló tőke- és 
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kamattartozás, valamint (ii) a Kibocsátó és/vagy 

Leányvállalatai által kibocsátott hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírból származó tőke- és 

kamattartozás összegét, mindkét esetben kiszűrve 

a Kibocsátó és Leányvállalatai közötti vagy a 

Leányvállalatok egymás közötti ügyleteit, (iii) 

csökkentve a Kibocsátó és Leányvállalatai 

pénzeszközei összegével, valamint (iv) 

csökkentve a visszavásárolt Kötvények alapján 

fennálló tőke- és kamattartozással; 

„Tényleges Tulajdonos(ok)” 
jelenti a Pmt. szerinti tényleges tulajdonost, 

tényleges tulajdonosokat; 

„Tpt.” 
jelenti a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvényt; 

„Végső Amortizációs Összeg” 
az Információs Dokumentum 13.23 pontjában 

meghatározott végső amortizációs összeg; 

„XBond” 

jelenti a BÉT által működtetett multilaterális 

kereskedési rendszert, amely harmadik felek 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra irányuló, 

vételi és eladási szándékát hozza össze 

megkülönböztetésmentes módon, szerződést 

eredményezve; 

„XBond Üzletszabályzat” 
jelenti a BÉT vezérigazgatója által elfogadott 

XBond általános üzletszabályzatot. 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

48 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A KIBOCSÁTÓ CÉGSTRUKTÚRÁJÁNAK BEMUTATÁSA AZ INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM KELTÉNEK NAPJÁN 

 

 

 
 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

49 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A KIBOCSÁTÓ LEÁNYVÁLLALATAI 

 

 

 

 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

50 

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

SZERVEZETI ÁBRA 

 

 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

51 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KIBOCSÁTÓ 2020. ÉVI AUDITÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 
  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

52 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

53 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

54 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

55 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

56 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

57 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

58 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

59 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

60 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

61 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

62 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

63 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

64 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

65 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

66 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

67 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

68 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

69 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

70 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

71 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

72 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

73 

 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

74 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

75 

 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KIBOCSÁTÓ KONSZOLIDÁLT 2020. ÉVI AUDITÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

76 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

77 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

78 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

79 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

80 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

81 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

82 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

83 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

84 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

85 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

86 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

87 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

88 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

89 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

90 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

91 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

92 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

93 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

94 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

95 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

96 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

97 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

98 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

99 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

100 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

101 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

102 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

103 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

104 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

105 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

106 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

107 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

108 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

109 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

110 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

111 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

112 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

113 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

114 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

115 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

116 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

117 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

118 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

119 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

120 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

121 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

122 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

123 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

124 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

125 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

126 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

127 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

128 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

129 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

130 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

131 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

132 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

133 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

134 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

135 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

136 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

137 

 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

138 

 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

GREEN FINANCE FRAMEWORK ÉS SECOND OPINION 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

139 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

140 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

141 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

142 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

143 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

144 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

145 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

146 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

147 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

148 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

149 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

150 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

151 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

152 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

153 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

154 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

155 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

156 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

157 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

158 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

159 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

160 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

161 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

162 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

163 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

164 

 



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

165 

 

 

  



Kopaszi Gát Korlátolt Felelősségű Társaság – Információs Dokumentum 

166 

 

 

 

 


		2022-04-22T14:26:07+0200
	Fodor Tamás


		2022-04-22T14:11:19+0200
	Dul Zita




