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KÖSZÖNTŐ.

Tisztelt Olvasó!

Alapításunktól kezdve nagy hangsúlyt fektetünk a professzionális működésre. Az Infogroup márkanév és 
szlogenünk – „Ingatlanfejlesztés felsőfokon” – a korrekt együttműködést, a hosszútávú értékteremtést és 
felelősségvállalást szimbolizálja. Több mint 30 éves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött büszkék vagyunk 
arra, hogy mára hazánk jelentős, családi tulajdonú ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjává váltunk. 
Cégcsoportunk fókuszában az ipari-logisztikai fejlesztések állnak, de mindemellett irodaház- és hotelfej-
lesztéssel, illetve saját tulajdonú ingatlanjaink vagyonkezelésével és üzemeltetésével is foglalkozunk. Az 
általunk fejlesztett vagy vásárolt ingatlanokat hosszú távon saját tulajdonban tartjuk, hiszen a tulajdonosi 
szemlélet érvényesítése és a magas bérlői elégedettség kiemelt fontossággal bír stratégiai szemléletünkben.

A fosszilis tüzelőanyagoktól való erős függőség és a magas energiaárak miatt az ingatlanszektor szereplő-
inek fenntarthatóságon alapuló működése kulcsfontosságú már most is az épületek jövőálló energiaellá-
tásának a megvalósításában. Köztudott, hogy a globális szén-dioxid kibocsátás csökkentésében jelentős 
szerep jut az épületek fenntartható működtetésének, ezért személyes felelősséget érzünk, hogy a cégünk 
portfolióját is eszerint üzemeltessük.

A klímaprobléma erősödésével a környezettudatosság és az ESG szemlélet egyre erősebb teret nyer a 
szabályozásokban is, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy felelős vállalatvezetőként mi is 
eleget tegyünk ezeknek. Mindemellett arra is felkészülünk, hogy a modern kor befektetői a profit mellett 
a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt helyeznek. Szívesebben finanszíroznak olyan vállalatot és olyan 
ingatlanfejlesztést, ahol egyértelműen kirajzolódnak a teljesítendő fenntarthatósági célok.

Társadalmi felelősségvállalásunk, szociális érzékenységünk és ehhez igazodó támogatási stratégiánk szer-
ves része a mindennapjainknak, emellett kiemelt figyelmet fordítunk a fenntartható, zöld megoldásokra, 
ingatlanjaink energetikai jellemzőire. Következő kötvénykibocsátásunk esetében pedig egyértelműen 
zöld finanszírozásban gondolkodunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Karcagi Ipari Park területén található 
hulladékhasznosító üzem modern, EU-s igényeket kiszolgáló Hulladékipari Központként üzemel, ezzel is 
hathatósan hozzájárulva a hazai hulladékhasznosításhoz.

Ingatlanportfóliónk mérete és tevékenységünk miatt számos partnerrel, ügyféllel, bérlővel állunk köz-
vetlen üzleti együttműködésben, éppen emiatt kiemelt szerepünket abban is látjuk, hogy példamutató 
magatartásunkkal a velünk kapcsolatban álló stakeholdereinken keresztül is eleget tegyünk korunk fenn-
tarthatósági elvárásainak.

Többek között ezt a nemes célt tűztük fenntarthatósági zászlónkra. Tartson velünk, és ismerje meg cég-
csoportunk ESG szemléletének főbb sarokpontjait!

Üdvözlettel: 

dr. Székely István
ügyvezető igazgató

az Infogroup alapítója

Székely Ádám
ügyvezető igazgató

az Infogroup második 
generációs tulajdonosa
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ÁTTEKINTÉS: TÉNYEK ÉS ADATOK AZ INFOGROUPRÓL

Első EGS jelentésünkben publikált információk az Infogroup cégcsoport tevékenységére vonatkoznak. 
Az elemzési időszak elsődlegesen a 2021. évi naptári év, a közölt adatok azok jellegétől függően éves 
szintűek vagy a 2021. december 31-i állapotot tükrözik. A fejlődési trendek bemutatása és az olvasók 
átfogó tájékoztatása céljából, a kiemelt témáknál és egyéb indokolt esetben, a 2021. év előtti és utáni 
információkat egyaránt megjelenítjük.

2023-ban, a következő ESG jelentésünk kiadásakor továbbra is figyelembe vesszük a mindenkori sza-
bályozói környezetet, a későbbiekben alkalmazandó sztenderdeket, hogy majd azoknak is megfelelve 
mutathassuk be tevékenységünket.

Fő tevékenységünk

Irodaház fejlesztés  
és beruházás

OFF

Ipari park fejlesztés és
ipari telkek értékesítése

IND
Logisztikai csarnok

fejlesztés és bérbeadás

LOG

Ingatlan  
befektetések

INV
Built to Suit

BTS

Ingatlanüzemeltetés
PM

30+ év 
piaci tapasztalat

JELENTÉSÜNKRŐL.
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Jelenlétünk
Alapítás 1990-ben (magyar befektetőkkel, magántulajdonnal)
Budapesti és regionális lokációk:

Ingatlan portfóliónk

Ingatlanpiaci érték 2021 – Milliárd HUF

100 000+ m2

ipari és logisztikai portfólió
33 000+ m2

iroda portfolió  
és hotel befektetések

80+ hektár
fejlesztési telek terület

Ipari befektetés
26 123

Irodaház befektetés
12 915

Földvagyon
1 880

Bartók Udvar Iroda komplexum
14 000 +8 000 m2 ’A’ és ’B’ kategóriás 

bérbeadott terület
20 000 m2 fejlesztési potenciál

IGPark Miskolc
6,5 ha terület a Mechatronikai Ipari Parkban
19 000 m2 BTS ipari terület fejlesztés alatt
13 000 m2 további fejlesztési potenciál
További 5 ha fejlesztési terület ~22 000 m2 
fejlesztési lehetőséggel
Szirmabesenyő 
23 ha fejlesztési telek 
Sajópetri 
20 ha fejlesztési telek 

IGPark Karcag
67 ha ipari parki terület 
BTS fejlesztési lehetőségek

IGPark Tiszaújváros
9,2 ha ipari parki terület közvetlenül  
a Jabil gyár mellett
18 500 m2 bérbeadott logisztikai  
és iroda terület
20 000 m2 további fejlesztési potenciál

IGPark Polgár
60 ha ipari parki terület közvetlenül  
az M3 autópálya mellett
41 000 m2 bérbeadott logisztikai  
és iroda terület
50 000 m2 további fejlesztési potenciál

K1K2 Irodaház
11 000 m2 ’B+’  

kategóriás irodaterület

Hotel  
CityWest 

114 szobás modern szálloda ingatlan
Genius 

120 szobás fejlesztési lehetőség

IGPark Kecskemét Nyugat
33 ha ipari parki terület

37 500 m2 bérbeadott logisztikai/ 
gyártó csarnok és iroda

30 000 m2 további fejlesztési potenciál

IGPark Kecskemét Dél
15 ha terület közvetlenül  

a Mercedes-Benz gyár mellett
21 000 m2 bérbeadható logisztikai/gyártó 

csarnok és iroda terület (fejlesztés alatt)
45 000 m2 további fejlesztési potenciál

Városi Alappal közös vállalkozás
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Ipari létesítmények

Földvagyon és egyéb

Irodaházak

Diverzifikált bérlői portfóliónk

EBITDA megoszlása 2021

90+ bérlő
többféle iparágból



7

Díjaink, elismeréseink, tanúsítványaink

Teljesítmény-mutatóink (millió Ft)

Scope rating: BB- rating

7,4 
millió euró

138 
millió euró 
bruttó eszközérték 20-30 

millió euró 
folyamatban lévő  
fejlesztési és  
akvizíciós volumen

éves bérleti díj-
ból származó 
jövedelem

0

1 000

2019

729

2103 2454
2568

3063 3568

1802

2020

3884

2021

4603

2022F

4802

2023F

5444

2024F

6093

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Bevételek EBITDA
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Cégünket dr. Székely István alapította befektetőtársakkal 1990-ben. Mára a hazai ingatlanpiac egyik meg-
határozó, magyar tulajdonú ingatlanfejlesztőjévé és vezető, régiós ipari-logisztikai fejlesztőjévé váltunk. 
Fejlesztéseink mindegyike kiváló lokációval rendelkező, valamely autópálya vagy főútvonal közvetlen 
közelében elhelyezkedő, partnereink igénye alapján fejlesztett, saját tulajdonú ipari park, logisztikai 
csarnok. Több mint 100 000 m² ipari portfóliónk a kelet- és közép-magyarországi régióban található. 

Emellett Budapesten több helyszínen is érdekeltek vagyunk iroda- és hotelfejlesztésekben. A több mint  
30 éves múltra visszatekintő cégcsoport és dinamikusan fejlődő vállalatunk erőssége, hogy az ingatlanfej-
lesztési és vagyongazdálkodási tevékenységünk az ingatlanok teljes életciklusát lefedi a mezőgazdasági 
telek kivonásától kezdve a már üzemelő (ipari) létesítményekig, azok összes üzemeltetési kihívásával. 

mely a fenti szegmensekre fókuszál

TEVÉKENYSÉGÜNK  
SZERTEÁGAZÓ

Egyéb ingatlan-  
befektetések,  

esetleges fejlesztési 
lehetőséggel

Fejlesztési telek  
portfólió fejlesztési  
és értékesítési célra

Irodafejlesztések 
és felvásárlások

Ipari és logisztikai ingatlan- 
fejlesztések és felvásárlások, 
spekulatív vagy egyedi igé-
nyek szerinti megvalósítás, 
bérbeadás és üzemeltetés

AZ INFOGROUP CÉGCSOPORT BEMUTATÁSA.



9

Mindennapi működésünket jól átgondolt és stabil értékrendünk garantálja. Hiszünk abban, hogy sikert 
kizárólag akkor érhetünk el, ha feladatainkat kellő kreativitással, csapatban, a szabályok betartásával, 
kitartással végezzük.

mely a fenti szegmensekre fókuszál

TEVÉKENYSÉGÜNK  
SZERTEÁGAZÓ

ALAPVETŐ ÉRTÉKEINK.

ÉRTÉKTEREMTÉS
VALUE CREATION

Hosszútávú értékteremtés

Azok a vállalatok, amelyek csupán a 
versenytársakra koncentrálnak, végső soron el 
fognak bukni. Azok válnak sikeressé, amelyek 

az értékteremtést tartják a fókuszban.  

(Edward de Bono)

KITARTÁS
PERSEVERANCE

Kitartás

A kitartás nem egyetlen hosszú verseny, 
hanem sok rövid verseny egymás után.  

(Walter Elliot)

TISZTESSÉG
FAIRNESS

Tisztességes együttműködés

Összegyűlni a kezdet.  
Együttmaradni a fejlődés. 

Együttműködni a siker. 

(Henry Ford)

FELELŐSSÉG
RESPONSIBILITY

Felelős működés

A jó hírnév felépítése 20 évbe telik,  
a lerombolása 5 percbe.  

(Benjamin Franklin)
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STAKEHOLDEREINK - ÉRDEKELT FELEINK.

Vállalatunk számos ügyféllel, partnerrel, bérlővel, beszállítóval áll kapcsolatban, akikkel szoros szak-
mai és üzleti együttműködést érhetünk el a fenntarthatóság jegyében is. Jelentős érintett félként 
tekintünk azonban munkavállalóinkra is, akik nap mint nap hozzájárulnak cégünk teljesítményének 
folyamatos növekedéséhez és sikeréhez.

BEFEKTETŐK, HITELEZŐK,  
KOCKÁZATÉRTÉKELŐK

- Befektetők
- BÉT
- Bankok
- Biztosítók
- Elemzők
- Rating cégek

HATÓSÁGOK, FELÜGYELETI 
SZERVEK, SZERVEZETEK

- Alapítványok
- Egyesületek
- Kamarák
- Önkormányzatok
- NGO-k
- Sajtó
- Szakmai szövetségek

ÜZLETI PARTNEREK  
ÉS VERSENYTÁRSAK

- Bérlők
- Kivitelezők
- Egyéb beszállítók
- Partnerek
- Versenytársak

MUNKATÁRSAK  
ÉS KÖZÖSSÉGEK

- Munkatársak
- Helyi közösségek
- Fogyasztók, vásárlók

Az Infogroup stakeholderei
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ESG ÜTEMTERV.

2030-ig szóló ütemtervünk egyértelmű célokat határoz meg fenntartható fejlődésünk érdekében. 
Ezek a célok összhangban vannak a ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokkal. 

Felelősségünket nemcsak kötelességünknek tekintjük, hanem lehetőségnek is arra, hogy példát mu-
tassunk. Célunk, hogy értéket teremtsünk a velünk kapcsolatban álló érdekelt felekkel, stakeholde-
rekkel – legyen szó akár munkatársainkról, ügyfeleinkről, beszállítóinkról, együttműködő partnereink-
ről vagy a társadalom bármely tagjáról.

Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy ne csak tegyük a dolgunkat, de túllépve a minimális információközlési 
követelményeken és a szabályozásokhoz kapcsolódó közleményeken, aktívan is kommunikáljuk ezeket. 
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2000-es évek

2012

2021

2022

2030-ig 

2050-ig

Alapítványi támogatások kezdete

Célunk, hogy az ingatlan portfóliónkból 2030-ig 50% 
zöld minősítéssel rendelkezzen. 

2022 végéig bevezetjük az Etikai Kódexet és ennek 
fontosságát képzés keretében is hangsúlyozzuk munka-
vállalóink felé. 2022 végéig Esélyegyenlőségi tervünket 
csoportszinten is bevezetjük. 

2030-ig jelentősen megnöveljük a megújuló energiák 
részarányát saját működésünkben és ingatlanportfóli-
ónkban. Az új fejlesztéseink jelentős része fenntartható 
minősítéssel fog rendelkezni. Majdnem minden lokáció 
kap zöld energiát, lokálisan vagy – ahol a beépítettség 
vagy egyéb ok nem engedi – központosítottan.

2030-ig jelentősen csökkentjük a hulladéktermelést meg-
előzés, újrahasznosítás és újrahasználat révén.

Célunk, hogy 2023 év végéig bérlőink karbonlábnyo-
mát feltérképezzük. Elkötelezettek vagyunk a szén-
dioxid kibocsátásának folyamatos csökkentése mellett.  
Célunk, hogy 2025-ig a Scope 1, Scope 2 kibocsátást 
30%-kal csökkentsük. 

„A+” kategória, BREEAM
 „Very Good” minősítés
(Budapest, Bartók Udvar irodaépület fejlesztés)

„Access4you” akadálymentes, 
tanúsított irodai helyszín

Napelem park létrehozása Polgáron

Karcagi Ipari Park területén  
hulladékhasznosító üzem indul

Karbonsemleges Európa, karbonsemleges 
Infogroup 

Zöld Bizottság (Green Committee) 

Zöld kötvény keretrendszer (kibocsátáshoz)

Etikai Kódex bevezetése

Esélyegyenlőségi terv bevezetése  
csoportszinten

Csatlakozás

Az Infogroup 
fontosabb 
mérföldkövei az 
ESG jegyében

Az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Célokkal 
összhangban lévő, 
egyértelmű céljaink
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ESG-MEGKÖZELÍTÉSÜNK.

A szén-dioxid-kibocsátás több mint 80 százalékkal történő csökkentése jelentős átalakulást fog jelen-
teni az ingatlanszektorban. Egyre több fenntarthatósági stratégia és megoldás van már kialakulóban, 
és a nyilvánosság, a befektetők és a politikai döntéshozók is az ingatlanvállalatok üzleti modelljének 
a fenntarthatósági szempontokat fókuszba helyező finomhangolására, módosítására szólítják fel az 
érintetteket. Ez a tendencia jelentős kihívásokat jelent az ingatlanszektor számára, ezek közül a leg-
nagyobb erőpróbát pedig a szabályozási követelmények uniós és nemzeti szintű végrehajtása jelenti. 

Cégünk aktív résztvevője a magyarországi szabályozást kialakító folyamatoknak szakmai tagságain-
kon és tevékenységünkön keresztül (pl. Ingatlanfejlesztői Kerekasztal, Létesítménygazdálkodási és 
Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége).

Lényegességi vizsgálatunk során figyelembe vettük a jelenlegi gazdasági helyzetet, érdekelt feleink 
elvárásait, a fenntartható fejlődési célokat, továbbá benchmark elemzést is végeztünk a hazai és euró-
pai versenytársak tekintetében. ESG jelentésünkben az alábbi területekre helyeztük a hangsúlyt. 

Environment
Környezeti elkötelezettség

Social 
Társadalmi felelősségvállalás

Governance 
Vállalatirányítás

• Szén-dioxid kibocsátás csök-
kentés: hatékony energetikai 
rendszerek alkalmazása, épü-
let energia hatékonysági be-
ruházásai, megújuló energia 
hasznosítás

• Hulladék újrahasznosítás és 
vízfelhasználás

• ESG-profilú bérlői mix
• Zöld finanszírozás

• CSR tevékenység 
• Helyi közösségek támogatása
• Munkatársak megbecsülése 

és a munkavállalói élmény fej-
lesztése

• Átlátható vállalatirányítás
• Üzleti etika
• Kockázatkezelés
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Elkötelezettek vagyunk a szén-dioxid kibocsátásának folyamatos csökkentése, a hulladék minimalizá-
lása, az energia és a vízfelhasználás csökkentése mellett. Kiemelt figyelmet fordítunk bérlőink fenntart-
hatósági szempontból történő, ESG-szempontok alapján történő vizsgálatára is, következő kötvényki-
bocsátásunk esetében pedig egyértelműen fókuszba kerül a zöld finanszírozás. 

Emellett célunk az etikus, átlátható vállalatműködés fenntartása és a munkavállalói élmény fejlesztése. 
Nem utolsó sorban vállalatunk felismerte, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrá-
sokra való átállás aktív kezelése jelentősen csökkenti a beruházások éghajlattal kapcsolatos kockáza-
tait, éppen ezért a jövőben a kockázatkezelés – a lehetőségekhez mérten – kiemelt fontossággal bír 
majd vállalati működésünkben. 

KÖRNYEZET IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGÜNK.

Energiafelhasználás

Vízfogyasztás

22 936 kWh

24.85 m3

(2021. év)

(2021. év)
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Mindent megteszünk annak érdekében, hogy csökkentsük saját kibocsátásunkat, és emellett pél-
dát mutatva ügyfeleinknek, bérlőinknek is segítünk saját szén-dioxid-csökkentési céljaik elérésében.  
A közvetlen irányításunk alá a Scope 1 és Scope 2 kibocsátások tartoznak, mindemellett az ingatlanok 
tervezése, kivitelezése révén bérlőink energiafogyasztásához kapcsolódó kibocsátásaikat is jelentősen 
tudjuk befolyásolni.

Az épületenergetikai teljesítmény a bérlői kereslet jelentős hajtóereje, mivel lehetővé teszi számukra 
a működési költségek ellenőrzését, a tevékenységük környezeti hatásainak enyhítését, és gyakran ah-
hoz is fontos, hogy megőrizzék, erősítsék hírnevüket.

Társaságunk felismerte, hogy a hatékony energiamenedzsment kialakítása csökkentheti a működési 
költségeket és a szabályozási kockázatokat, növelheti a bérlői keresletet, bérleti díjakat és kihasznált-
sági arányokat – amelyek összessége a bevételek és az eszközértékek felértékelődését eredményezi. Az 
eszközök energiahatékonyságának javítása nagymértékben függ többek között az ingatlan típusától és 
helyétől, a célbérlői piactól, a helyi építési szabályzattól, a megújuló energia bevezetésének fizikai és jogi 
lehetőségeitől, a fogyasztás mérésének képességétől és a meglévő épületállomány teljesítményétől. 

AZ INFOGROUP TULAJDONÁBAN LÉVŐ LEGNAGYOBB IPARI PARKOK ÉS A BARTÓK 
UDVAR 2021. ÉVI KIBOCSÁTÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az alábbi kibocsátási adatok a Cégcsoportunk tulajdonában lévő, harmadik feleknek bérbeadott in-
gatlanok kibocsátását mutatja be. Ezen kibocsátások mértékét az épületek sajátosságain túl nagymér-
tékben befolyásolja a jelenlegi bérlőink tevékenysége, energiafogyasztási szokása. 

CO2 KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

IGPark Kecskemét Nyugat– Co2 kibocsátás
Bérlői mix: elsősorban ipari és logisztikai tevékenység

2021. évi összefoglaló értékek

Összes fogyasztás 19 988 628 kWh

Összes CO2 kibocsátás 6,62 ezer tonna

Objektum teljes mérete (GLA) 35 205 m2

Fajlagos energiafogyasztás 567 kWh/m2

Fajlagos CO2 kibocsátás 0,19 kg/m2
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IGPark Polgár – Co2 kibocsátás
Bérlői mix: elsősorban ipari és logisztikai tevékenység

Bartók Udvar – Co2 kibocsátás
Bérlői mix: irodai tevékenység

2021. év összefoglaló értékek

Összes fogyasztás 3 041 922 kWh

Összes CO2 kibocsátás 0,71 ezer tonna

Objektum teljes mérete (GLA) 35 200 m2

Fajlagos energiafogyasztás 86,41 kWh/m2

Fajlagos CO2 kibocsátás 0,02 kg/m2

2021. év összefoglaló értékek

Összes fogyasztás 1 690 606 kWh

Összes CO2 kibocsátás 0,62 ezer tonna

Objektum teljes mérete (GLA) 16 439 m2

Fajlagos energiafogyasztás 102,84 kWh/m2

Fajlagos CO2 kibocsátás 0,04 kg/m2
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TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

Bár bérlőink energiafogyasztására nincs ráhatásunk, mégis fontosnak tartjuk mérni, számontartani az 
ebből fakadó környezeti terhelést és nyomon követni a változásokat, a saját hatáskörünkben – azon 
felül, hogy megköveteljük a bérlőinktől a működésükhöz szükséges engedélyek meglétét – pedig lé-
péseket tenni az energiafelhasználás csökkentésére, pl. energetikai felújítások megvalósításával vagy 
megújuló energiatermelési lehetőségek kialakításával. 

A következő akciókat, beruházásokat indítottuk el vagy tervezzük elindítani a következő egy évben:

• Energiamegtakarítás tippek, összehasonlító adatok bérlőink számára: a bérlőink energiafogyasztási 
adatai és a tevékenységük jellege alapján rendszeresen összehasonlítjuk a hasonló tevékenységű bérlők 
energiafogyasztását, ami alapján anonim módon legjobb gyakorlatokat tudunk a kevésbé energiataka-
rékos bérlők számára bemutatni és energiatakarékossági javaslatokat tenni a működésük javítására. 

• További napelemek telepítése több telephelyünkön, pl. Kecskeméten, Miskolcon. Célunk, hogy a 
megújuló energiafelhasználás aránya a teljes portfoliónkban 2030-ra elérje a 20-30%-ot.

• Kazáncserék megvalósítása folyamatosan az egész portfoliónkban. Célunk, hogy 2030-ra minden 
fűtési módunk a piacon elérhető legmagasabb hatásfokú legyen.

• Tetőszigetelések folyamatos megújítása a régebben épült csarnokainknál, például Polgáron és Kecs-
keméten.

• Nyári időszakban felmerülő gázfogyasztás kiváltása napkollektorokkal, villanybojlerrel kiegészítve. 
Kecskeméten erre vonatkozó pilot projekt előkészítése már folyamatban van.

• A hagyományos világítás LED-esre cserélése az egyik régebben épült csarnokunkban Polgáron.
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Vállalatunk fenntarthatósági törekvéseinek a hulladékok minimalizálása és a vízfelhasználás csökken-
tése is markáns része. 

A vízfelhasználás terén a pissoire szelepek és a beépített WC szelepek gazdaságos szintre állíthatóak, 
25%-kal lecsökkenthető a vízfelhasználásuk anélkül, hogy még dugulást generálnának. A kézmosóknál 
perlátorokkal (Aerator) a jelenlegi 8-9 L/perc átfolyás lecsökkenthető akár 50%-kal is. Egy program kere-
tében a következő hónapokban minden épületünkben végigfuttatjuk a felsorolt vízfogyasztás csökkentő 
intézkedéseket, ami alapján megvalósítható és kimutatható lesz havi és éves szinten is a megtakarítás.

HULLADÉKOK ÉS VÍZFELHASZNÁLÁS

A cégcsoportunk által üzemeltetett Bartók Udvarban 2021-ben 5,7 tonna hulladék 
került újrahasznosításra, ami 4.789 CO2 egyenértékű üvegházhatású gáz kibocsátásától 

mentesítette a környezetünket, csökkentve az irodaház karbonlábnyomát.
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Bérlőinkkel kialakított kapcsolataink – szerződéskötések és megállapodásaink – során egyre nagyobb 
szerepet játszik a fenntarthatóság kérdése és az ESG-szemlélet. Ennek keretében szorgalmazzuk az ener-
giafelhasználásra vonatkozó fogyasztási adatok mérését és annak kommunikációját, a bérlőkkel közö-
sen is egyeztetett, teljesítményre vonatkozó célok megfogalmazását. Ennek kapcsán érdemes figyelem-
be vennünk, hogy különösen az energia-, víz- és beltéri környezetminőség ösztönözheti az ingatlanok 
felértékelődését, növelheti a bérlői keresletet és elégedettséget, csökkentheti a közvetlen működési 
költségeket és csökkentheti az építési szabályzatokkal és rendeletekkel kapcsolatos kockázatokat is. 

ESG-PROFILÚ BÉRLŐI MIX

Bérlőink számára magunk is példával igyekszünk elöljárni, például a papír alapú iktatás megszüntetésével, 
elektromos autó beszerzésével és egyre aktívabb használatával a céges utazások tekintetében.
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK.

Az ingatlanfejlesztés tőkeigényes, a hatékony növekedéshez külső forrás bevonása szükséges. A cég-
csoportunkra a Scope Hamburg által kiadott – és a felülvizsgálat során megerősített – BB- minősíté-
sünkkel fel vagyunk készülve további kötvénykibocsátásokra, és különösen jó hír, hogy az Internatio-
nal Capital Market Association (ICMA) 2021 Green Bond Principles (GBP) irányelvek szerint elkészített 
és külső fél által is hitelesített zöld keretrendszerünkkel megnyílik az út a konkrét fenntarthatósági 
célokkal bíró, zöld kötvények kibocsátása felé is. Annak érdekében, hogy cégünk a bevont forrásokat 
a vállalásoknak megfelelően használja fel és befektetési döntései meghozatalakor a zöld szempontok 
érvényesüljenek, Zöld Bizottságot (Green Commitee) hoztunk létre. 

Zöld keretrendszerünkben kitérünk a felhasználástól kezdve a riportolásig minden szabályozott részletre. 

Hosszú távú sikerünk érdekében arra törekszünk, hogy közös értékek kiépítése mentén szoros, bizalmi 
alapú kapcsolatot alakítsunk ki stakeholdereinkkel, érdekelt feleinkkel. Ez egy olyan környezet kialakí-
tását jelenti, ahol munkatársaink ki tudják használni tehetségüket, ahol az ingatlanok és szolgáltatások 
egyedi értéket képviselnek, kiváló minőségűek, hozzáadott értékkel bírnak, és ahol az egészség és 
biztonság alapvető fontosságú.

Büszkék vagyunk rá, hogy a hulladékmenedzsment területén egy olyan cég a partnerünk, amely amel-
lett, hogy Magyarországon jelenleg a legfejlettebb metódust használja, olyan embereket foglalkoztat 
hulladékválogatónak, akik korábban hajléktalanok voltak, és így második esélyt kaptak. 

Szintén növeli a társadalmi felelősségvállalásunkat, hogy elmaradott/fejlődő térségekben munkahely-
teremtő beruházásokat támogatunk azzal, hogy korszerű, hatékony helyszínt biztosítunk a megtele-
pülő cégeknek.

ZÖLD FINANSZÍROZÁS

További információ!

https://infogroup.hu/wp-content/uploads/2022/08/Infogroup_Green-Bond-Framework-2022_07_29-final.pdf
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Ezek közül néhány szempont, amire különös tekintettel vagyunk: az elhelyezkedés, tömegközlekedési, kö-
zösségi közlekedési eszközökkel és kerékpárral való megközelíthetőség, az igénybe vehető szolgáltatások, 
a zöld terület nagysága, természetes fény biztosítása, teraszok, belső udvar. Emellett kiemelt figyelmet for-
dítunk rá, hogy a fogyatékkal élők számára is megkönnyítsük ingatlanaink megközelítését és használatát.

AZ IRODAHÁZAK ÉS IPARI PARKOK TÁRSADALMI HATÁSAI

Az emberek munkaidejük jelentős részét valamilyen ingatlanban töltik, éppen ezért az épületek – kü-
lönösen a zöld épületek – beltéri minősége kritikus szerepet játszanak a betegségek megelőzésében 
is, de kutatások kimutatták az épített környezet más pozitív egészségügyi és munkaügyi hatásait is. 

Irodaházaink kialakításakor nagy figyelmet fordítunk  
a társadalmi szempontok figyelembevételére is. 
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BARTÓK UDVAR IRODAKOMPLEXUM

A modern, avantgárd stílusjegyekkel rendelkező Bartók Udvar Budapest egyik pezsgő csomópont-
jában a Bartók Béla úton található. A 28 ezer m2 bérelhető területtel rendelkező irodaház kiváló elhe-
lyezkedésének köszönhetően bármely irányból kényelmesen megközelíthető. A jól átgondolt terve-
zés, a nagy zöld felületek, számos szolgáltatás teszi egyedivé az irodaház atmoszféráját. 

Az Irodaház főbb jellemzői és szolgáltatásai 

Zöld belső kert

Igény szerinti 
bérleményi 

kialakítás

Kártyás  
beléptetőrendszer

Konferenciaterem 
bérlési lehetőség

Elektromos autó 
töltő állomások

500 db 
parkoló

Bővülési lehetőség 
épületen belül

Kávézó és éttermek 
az épületben

Élelmiszerbolt  
az épületben

Kerékpártároló 
öltözővel és 
zuhanyzóval

„A” kategóriás  
irodaház

24 órás recepci-
ós és biztonsági 

szolgálat

Raktárbérlési  
lehetőség

Épületfelügyeleti 
rendszer

Szelektív 
hulladékgyűjtés és 

újrahasznosítás

Helyszíni épü-
letüzemeltetés, 
műszaki segít-

ségnyújtás
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A Bartók Udvar jelenleg A és B kategóriás irodaházakból álló épületegyüttes. A Bartók Udvar II. 
Irodapark rendelkezik BREEAM „very good” minősítéssel. A BREEAM Magyarország egyik legnépsze-
rűbb fenntartható épület minősítési rendszere, amely támogatja a csökkentett energiafogyasztá-
sú épületeket, a különféle vízcsökkentési megoldásokat, emellett az olyan beruházásokat, ame-
lyek nem igényelnek újabb zöldterületet, hanem barnamezős projektként valósulnak meg, és ezzel 
kisebb hatást gyakorolnak a környezetre. 

Az épület színes ablaküvegeinek kialakítása egyfajta tisztelgés Bartók Béla előtt, hiszen, ha jól megnézzük, 
akkor a külső ablakstruktúráról zongorabillentyűk sora juthat eszünkbe.
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K1 K2 IRODAKOMPLEXUM

A K1 és K2 irodaházak a XI. kerületben, a Hauszmann Alajos utcában helyezkednek el. Elhelyezkedé-
süknek köszönhetően a fő bejövő utak, valamint a városközpontot összekötő utak gyorsan elérhetők. 
Az irodaház a Műszaki Egyetem közelsége miatt vonzó helyszín a mérnököket foglalkoztató vállalatok 
számára. A „B+” kategóriás irodaház 2003-ban épült, és 2017-ben komplex felújításra került sor.  

24 órás recepció 
és biztonsági 

szolgálat

Raktár bérlési 
lehetőség

Kerékpár  
tároló

Bérlői igényeknek 
megfelelő alaprajzi 

kialakítás
Étterem
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KARCAGI IPARI PARK

A Karcagi Ipari Park mintegy 108 ha területen kínál telkeket hosszú távú befektetőknek, telephelyet 
kereső vállalatoknak. Az ipari park jelenleg 55,2 hektárnyi szabad értékesítési területtel rendelkezik, 
mely igény esetén tovább bővíthető. 

Az Infogroup és a Karcag Város Önkormányzata aktív együttműködésnek köszönhetően az ipari park 
2012-ben az Ipari Parkok Egyesülete (IPE) ipari parkok versenyképességi díjának különdíját is elnyerte.

A Karcagi Ipari Park területén található hulladékhasznosító üzem egy modern, EU-s igényeket ki-
szolgáló Hulladékipari Központként üzemel. Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.-t hat magyar 
tulajdonos – köztük az Infogroup cégcsoporthoz tartozó INFO Kft. – alapította azzal a céllal, hogy az 
e-hulladék begyűjtése, szállítása, tárolása, kezelése alaposan átgondolt szakmai és környezetvédelmi 
irányelvek szerint történjék. 

Karcagon történik az országban egyedüliként a hűtőgépek gépi technológiával történő feldolgozása. 
A környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségvállalás fontos részét képezi, hogy a hűtőszekrények 
szakszerű feldolgozásával megakadályozható az ózonkárosító anyagok környezetbe kerülése. A cég 
évente mintegy 7.000 tonna hűtőszekrény, 2.000 tonna képcsöves berendezés, illetve 2.000 ton-
na egyéb elektronikai készülék (háztartási kisgépek és nagygépek, számítástechnikai berendezések, 
barkácsgépek) begyűjtését és előkezelését végzi.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ∑ tonna

Begyűjtött 
hulladék 
összesen 
(tonna)

262 5 852 8 191 9 006 10 513 10 555 10 237 10 984 10 606 76 205

A feldolgozás során keletkező másodnyersanyagok (fém és műanyag frakciók) egy része közvetlenül 
hasznosítókhoz, egy része további feldolgozásra (nyáklapok, kompresszor) és a fennmaradó kis része 
ártalmatlanításra (hűtőközeg, shredder hulladék) kerül.

A legújabb 5.000 négyzetméteres csarnokban hulladékhasznosító üzem működik majd, amely in-
novatív technológiát alkalmaz egy eddig elégetéssel megsemmisített veszélyes hulladék, a PUR-por 
újrahasznosításához. Ennek lényege, hogy a hűtőgépek szigeteléseként használt PUR-port a homokot 
kiváltva töltőanyagként alkalmazzák útépítési elemekhez és idomokhoz. A technológia környezetkí-
mélő módon működik, a termeléshez szükséges energia jelentős részét napelem-park szolgáltatja.

A lakosság szemléletformálásához a begyűjtések megszervezése mellett látogató csoportok fogadá-
sával is hozzájárul a vállalat.
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EGYÉB IPARI PARKOK

Minden további ipari parkunkra jellemző a kiváló elhe-
lyezkedés, a zöld területek minimum 20-25%-os ará-
nya. Az IGPark Polgár 58 hektár területet foglal magá-
ban, amelyből 38.000 m2 ‘A’ kategóriás saját fejlesztésű 
könnyűipari- és raktárcsarnokaiban nyújt bérleti lehe-
tőséget, valamint fejlesztési telkeket kínál mind érté-
kesítésre, mind BTS fejlesztésre. 2021-ben egy nape-
lempark is telepítésre került az új csarnokok tetején, 
megújuló energiával ellátva ezzel a parkot. 

Az IGPark Kecskemét Nyugat Kecskemét nyugati 
részén, Kadafalván található. A kiváló lokációjú Park, 
az M5 autópályáról néhány percen belül elérhető. A 
Park mintegy 33 hektár ipari területtel rendelkezik, 
melyből a 40.000 m2-t kitevő 6 raktárcsarnok 100 
%-ban bérbeadott ismert nemzetközi bérlőknek, 
mint például az ABB, Steelflex, Duvenbeck vagy a 
Freudenberg. Az IGPark Kecskemét Dél közvet-
lenül az M5 autópályáról, valamint az 54.sz. főút-
vonalról érhető el. A Park olyan nemzetközi cégek 
közelében helyezkedik el, mint a Mercedes Benz, 
Kühne+Nagel, Duvenbeck, Knorr-Bremse és SMP. 
Az IGPark Miskolc a Mechatronikai Ipari Parkban 
az M30-as autópálya közvetlen közelében, míg az 
IGPark Tiszaújváros a Tiszaújvárosi Ipari Parkban, 
Tiszaújváros keleti részén, a JABIL Circuit Magyaror-
szág közvetlen közelében helyezkedik el. 

IGPark Kecskemét Nyugat

IGPark Miskolc

IGPark Polgár 

IGPark Tiszaújváros 

IGPark Kecskemét Dél 



28

Társadalmi felelősségvállalásunk, szociális érzékenységünk és ehhez igazodó támogatási stratégiánk  
szerves része a mindennapjainknak. Vállalati társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünket 
jól bizonyítják azok a támogatott alapítványok, egyesületek, szervezetek, akik mögé örömmel állunk 
és segítjük őket.

CSR TEVÉKENYSÉGÜNK

Adományozás, támogatás
39,7 millió Ft (2021. év)

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN AZ INFOGROUP CÉGCSOPORT ÁLTAL TÁMOGATOTT 
ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK

• Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül nyújtott támogatások  
(pl. ukrajnai menekültek támogatása)

• A Fővárosi Állatkert alapítványának bronz fokozatú támogatója

• A Magyar Református Egyház és a Presbiteri Szövetség támogatása 

• Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány támogatása

• Mecénás Közalapítvány támogatása

• Lakatos Zsanett - világ- és európabajnok kenus - révén a kajak-kenu sport támogatása

• A Mikes Lélekközpont létrehozásának támogatása a Nemadomfel Alapítványon keresztül 

• Gyermekek környezettudatos oktatása kapcsán a „Nagy Zöldkönyv” sorozat energiafelhasználásról 
szóló következő kötet elkészítésének anyagi támogatása

• Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány támogatása
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SZEMÉLYES SZEREPVÁLLALÁSAINK

A cégcsoport tulajdonosa, dr. Székely István tisztséget vállal a Presbiteri szövetségeben, ő a Gazdasági 
Bizottság elnöke, így a pénzbeli adomány mellett szaktudásával is támogatja a szervezetet. Dr. Székely 
István emellett az Alapítvány a Budapesti Állatkertért kuratóriumának is a tagja, személyében is 
támogatva ezzel egy kiemelt fővárosi ügyet és az állatvédelmet. 

Székely Ádám alelnöki posztot tölt be az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesületben (IFK), tagja az 
AmCham vállalkozói kultúra fejlesztését megcélzó „Entrepreneurship, Governance and Transparency 
Committee”-jének, és aktívan részt vesz mindkét szervezet ESG munkacsoportjának munkájában. Felelős 
szerkesztője volt a „Vállalkozni Jó!” kiadványnak. A Budapesti Corvinus Egyetemen rendszeresen 
tart előadást elsősorban családi vállalkozások menedzsmentje és cégutódlás témakörben, valamint a 
Budapest Institute of Banking (BIB) előadói között is megtalálható.

Az ESG témakör egyik legnagyobb hazai fóruma a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési 
Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO), amelyben az Infogroup az Energetika Munkacsoport tagja.  
A szakmai tömörülésben a tagok a fajlagos fűtési igényről, a BMS lekövetésről és minden, ezen jelentésben 
is felsorolt kihívásról havonta egyeztetnek.

HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS A MOSOLY ALAPÍTVÁNNYAL

A Mosoly Alapítványt évek óta támogatjuk az évente megrendezésre kerülő Mosoly Váltó futás keretében, pénza-
dománnyal szakasztámogatóként és résztvevőként is együtt futva az alapítvány által támogatott gyerekekkel. 

Kifejezve az alapítvány munkája iránti elismerésünket 
szintet léptünk a támogatásban, 2022-től kezdve tartós 
adományozási megállapodás keretében négy éven át évi 
5 millió Ft értékű pénzadományt nyújtunk a Mosoly Ala-
pítvány számára. A Mosoly Alapítvány hiánypótló pszichés 
támogatással egészíti ki a súlyosan és krónikusan beteg 
gyerekek gyógyulási folyamatát ingyenesen elérhető 
művészetterápiás programjain keresztül. 
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TAO TÁMOGATÁS

A TAO támogatás keretében korábban elsősorban a kulturális intézmények működését segítette cég-
csoportunk, többek között támogatást adtunk a Nemzeti Táncszínháznak és a József Attila Színháznak. 

Az utóbbi években a TAO támogatáson keresztül a cégcsoport székhelyén és telephelyein segítjük a he-
lyi sportéletet, kiemelt figyelmet fordítva a sportfejlesztési programokra, sportiskolákra. Jelentős támo-
gatások jutottak ilyen formában az utóbbi években a fővárosi kerületek mellett a polgári, a kecskeméti, 
a tiszaújvárosi, a miskolci és az alsózsolcai sportegyesületeknek. 

HELYI KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA
Több városban is jelen vagyunk irodaházaink, ipari parkjaink révén, és ezeken a helyszíneken kiemelt 
jelentőséggel bír a helyi közösségek támogatása. Polgáron a helyi egészségügyi alapítványt támogattuk 
a helyben élő cukorbetegek kezelésére szánt eszköz beszerzése céljából. Budapesten a 11. kerületben, 
ahol a Bartók Udvar irodaház-együttesünk és a székhelyünk is található, rendszeresen támogatjuk Újbu-
da Önkormányzatán keresztül a kerületi nagycsaládosok karácsonyát, valamint a kerületi rászorulókat 
segítő VICUS XI Közalapítványt.

MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY FEJLESZTÉSE
Cégcsoportunk sikerét munkatársainkkal közösen tudjuk megvalósítani. Ők legfontosabb érdekelt fele-
ink, akikre különösen büszkék vagyunk és örömmel biztosítjuk számukra a munkavégzéshez szükséges 
esztétikus mindennapi környezetet és további well-being programokat.
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28,5 fő

Ebből nő 
41%

35 év alatti 
17%

legalább 5 éve a 
cégnél dolgozók 
aránya 32%

legalább 10 éve a 
cégnél dolgozók 
aránya 14%

legalább 15 éve a 
cégnél dolgozók 

aránya 11%

részmunkaidőben  
foglalkoztatott 12%

50 év  
feletti 18%

Munkavállalói létszám  
(2021.12.31., cégcsoport szinten)

Munkavállalói engagement   
(2021.12.31., cégcsoport szinten)

Munkavállalók  
átlagos életkora  45 év

Összes kilépő száma (2021. év)  1 fő

Belépők száma  (2021. év)  3 fő

Munkatársaink között végzett felmérés szerint kollégá-
ink elégedettek, szeretnek cégcsoportunknál dolgoz-
ni. A tavalyi évben összesen 1 fő keresett más kihívást 
vállalatcsoportunkon kívül, mindeközben 3 új kollégá-
val bővült csapatunk. 
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FOGLALKOZTATÁSI  
JELLEMZŐINK

• Sokszínűség és befogadás

• Nemek közötti egyenlőség

• Rugalmas munkaidő

• Anyák munkába való visszatérésének 
kiemelt támogatása, többek között 
részmunkaidős foglalkoztatással

• Home office megengedett

JÓLÉTI INTÉZKEDÉSEINK

• Irodai masszázs

• Gyümölcsnap

• Évente többnapos csapatépítő

• Szakmai konferenciákon  
való részvétel

• Közös vacsorák szervezése

• Modern, kellemes közösségi  
terek az irodában  
(bistro hangulatú konyha,  
hangulatos terasz)
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VÁLLALATIRÁNYÍTÁSUNK FŐBB ISMÉRVEI.

Az elmúlt két évben a cégcsoport struktúrát egy jól átlátható holdingokból, menedzsment cégekből 
és projekttársaságokból álló struktúrává alakítottuk át. A cégcsoporton belüli vállalatok ügyvezetője: 
dr. Székely István és Székely Ádám. 

Dr. Székely István a cégcsoport alapítója és első ügyvezetője, 30 éve a cégcsoport aktív tagja. 

Vállalatméretünk növekedése miatt a tulajdonosi és menedzsment felelősségek fokozatosan elvállnak 
egymástól. A tulajdonosi kör elsősorban a holding cégek irányítását látja el és a projekt cégek ügyvezetése 

fokozatosan átkerül a top menedzsment felelősségi körébe.

ÁTLÁTHATÓ VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

Székely Ádámot az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplőként tart-
ják számom. Kiemelkedően fontos számára a társadalmi szerepvállalás: 
önkéntes tagságot vállalt a vállalkozói kultúra fejlesztését megcélzó Am-
Cham „Entrepreneurship, Governance and Transparency Committee”-ben, 
valamint felelős szerkesztője volt a „Vállalkozni Jó!” kiadványnak, alelnöki 
posztot tölt be az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesületben (IFK). A Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen rendszeresen tart előadást elsősorban családi 
vállalkozások menedzsmentje és cégutódlás témakörben.

TÖBBSÉGI TULAJDONOS ÉS ÜGYVEZETŐ KÖR

Dr. Székely István 
tulajdonos és ügyvezető igazgató

A Cégcsoport alapítója és első ügyvezetője,  
30 éve a vállalat aktív tagja

Közgazdasági PhD, pénzügyi tapasztalat

Széleskörű tapasztalat az ingatlanszektor 
minden szegmensében

2019-ben a magyar kormány Magyar 
Gazdaságért Díjjal tüntette ki

5 éven át a Pénzügyminisztérium 
Ingatlanfinanszírozási  
Osztályának vezetője

5 éven át az OTP Lakossági Pénzügyi 
Osztályának vezetője

Székely Ádám 
tulajdonos és ügyvezető igazgató

15 év az Infogroupnál vezérigazgatóként és 
társtulajdonosként

Okleveles közgazdász, pénzügyi szakértő

Nagy tapasztalattal és  
nemzetközi háttérrel rendelkező  

ingatlanfejlesztési szakember

Teljes felelősség a beruházásokért és 
a működésért

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK) 
Egyesület alelnöke

Befektetési banki háttér, tanácsadó  
a CAIB Capitalnál
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Cégcsoportunknál nem működik Felügyelő Bizottság, illetve Igazgatóság, a vállalat irányítását az ügy-
vezetők látják el. 

A négy tagú menedzsment tagjai sok éves ügyvezetői tapasztalattal rendelkeznek, műszaki, ingatlanpiaci 
értékesítés és banki, pénzügyi területeken. A cégcsoporthoz tartozó vállalatok szinte mindegyike korlátolt 
felelősségű társaság formájában működő gazdasági társaság. Az ügyvezetés jogosult a vállalatok irányítá-
sával kapcsolatos minden olyan döntés meghozatalára, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe. 

A cégcsoport legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, amely a társaságok működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos minden kérdésben jogosult dönteni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke 
legalább fele képviselve van. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve ahol a Ptk. 
minősített szótöbbséget vagy egyhangúságot határoz meg. A tagvállalatok 5%-nál nagyobb tulajdoni 
részesedéssel bíró tulajdonosai a részesedési mértéküktől eltérő szavazati jogokkal nem rendelkeznek.

Dr. Székely István
Ügyvezető igazgató

Czifra Balázs
Értékesítési, vagyonkezelési
és üzletfejlesztési igazgató

Kovács Máté
Pénzügyi 

és operációs igazgató

Pénzügy

Tranzakciók

Könyvelés/ 
Kontrolling

Vagyonkezelés

Üzletfejlesztés Kivitelezések  
irányítása

Műszaki 
projektmenedzsment

Értékesítés Ingatlanfejlesztések
megvalósítása

Létesítmény-
gazdálkodás

Mentes Zsolt
Beruházási igazgató

Szenáki János
Üzemeltetési igazgató

Székely Ádám
Ügyvezető igazgató

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK

Fenntarthatósági  
felelős
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A vállalaton belüli döntési mechanizmus az alábbiak szerint történik. 

Igazgatótanács - 
stratégiai vezetés

• A hosszútávú stratégia és az 
üzleti terv fő pilléreinek meg-
határozása a következő üzleti 
év stratégiája alapján

• Az értékesítési és költségtervek 
folyamatos nyomon követése

• Új stratégiai lehetőségek fel-
kutatása, új üzletfejlesztési irá-
nyok kialakítása

Operatív  
irányítás

• Projekt megvalósítás és 
menedzsment

• Az elfogadott fejlesztési 
stratégia végrehajtása

• Üzleti ügyek összehangolása, 
kiemelt ügyfelek és érdekeltek 
kezelése

• Potenciális stratégiai javaslatok 
benyújtása az igazgatóságnak

Az infogroup 
vállalatirányításának 

további elemei
• A projektterveket, a beszerzést és 

a költségvetést jóváhagyó Beru-
házási Bizottság

• Együttműködés a független 
könyvvizsgálóval, a szabályozó 
szervekkel és a hatóságokkal

• Integrált ERP rendszer (ENIAC) az 
üzleti kockázatok nyomon köve-
tésére és mérséklésére, az üzleti 
tendenciák nyomon követésére 
és ellenőrzésére

• Havi monitoring jelentés a ban-
kok és a pénzügyi befektető part-
nerek felé
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Green Committee (Zöld Bizottság): 2022-ben Székely Ádám, a cégcsoport ügyvezetője a Zöld 
Bizottságot azzal a céllal hozta létre, hogy ezzel is elősegítse a vállalat fenntarthatósági céloknak 
megfelelő környezetvédelmi, társadalmi és a vállalatirányítási stratégiai elkötelezettségét. A bi-
zottság elnöke a Sustainability officer, a Fenntarthatósági felelős. 

Investment Committee: A beruházásokról, projekttervekről, költségvetésről az erre a célra dedi-
kált Beruházási Bizottság dönt. 

felsővezető  
60% 

középvezető  
40% 

Vezetői létszám 
(2021.12.31.)

10 fő 50% nő
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Kovács Máté
Pénzügyi és operációs 
igazgató

Mentes Zsolt
Beruházási igazgató

Czifra Balázs
Értékesítési, vagyonkezelési 
és üzletfejlesztési igazgató

Szenáki János
Üzemeltetési igazgató

• 10 éves tapasztalat kereskedelmi 
banki vállalati finanszírozás, pro-
jekt- és szindikált finanszírozás, va-
lamint hitelkockázat-kezelés terén

• Ügyvezető igazgató - Vállalati üz-
letág a Gránit Banknál

• Vezető pozíció egy magyar mun-
karuházati nagykereskedelemmel 
foglalkozó középvállalatnál  

• 6 év az Infogroupnál műszaki 
igazgatóként

• 25 év tapasztalat 
ingatlanfejlesztési területen

• A HÉROSZ (nagy magyar 
generálkivitelező) főmérnöke és 
vezérigazgatója

• Több mint 22 év nemzetközi 
ingatlanpiaci tapasztalat

• Vezetői pozíciók tanácsadói, 
fejlesztési és vagyonkezelési 
területen

• Egy 600 millió eurós portfólió 
vagyonkezelésének felügyelete a 
közelmúltban

• 12 év tapasztalat a létesítmény-
gazdálkodás területén

• 7 év tapasztalat műszaki igazga-
tóként a Sofitel-nél 

• 5 éves tapasztalat az egyik legna-
gyobb magyar létesítménygazdál-
kodási cégnél (Strabag-PFS Zrt.)

Az Infogroup vezetősége kiváló szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekből áll, ami a sikeres 
mindennapi működést biztosítja. 
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Az elszámoltathatóság, át-
láthatóság biztosítása az 

egész cégcsoporton belül 
a bevezetett vállalatirányí-

tási gyakorlatok révén. 

Etikus üzleti gyakorlatokra 
vonatkozó elvásárok be-
tartása munkavállalóink 

és partnereink által

Fenntarthatósági kocká-
zatok azonosítása és csök-

kentése  

A vállalat vezetése elkötelezett az etikus és átlátható üzleti működés iránt. Etikai és üzleti magatartási 
kódexe az egész cégcsoport számára megfogalmazza a legfontosabb irányelveket, amelyeket minden 
vállalatnak be kell tartania. A vállalat kiemelten fontosnak tartja az etikai normák megismerését és 
tudatosítását a munkatársak körében, ezért minden munkavállalóra kiterjedő etikai képzést szervez. 
A vállalat lehetőséget biztosít az Etikai Kódex megsértésének személyesen, telefonon vagy e-mailben 
történő bejelentésére, emellett mindent megtesz azért, hogy a jogsértést bejelentő munkavállalókat 
megvédje a diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szemben. Az etikai kódex kiterjed töb-
bek között a foglalkoztatással kapcsolatos etikai normákra, az összeférhetetlenséggel, emberi jogok-
kal, diszkriminációval, antikorrupcióval kapcsolatos kérdésekre, valamint az adatvédelemre, jogszabá-
lyi kötelezettségre és pénzügyi integritásra is.

ENSZ GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁSÁNAK ELVE

Elkötelezettek vagyunk az ENSZ Globális Megállapodásának elvei 
iránt, amely tíz alapelvet határoz meg az emberi jogok, a munka, a 
környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem területén. Üzleti 

etikai és magatartási kódexünk tartalmazza a munkatársainktól elvárt kötelezettségeket és különféle 
helyzetekben alkalmazandó magatartási normákat. 

Cégcsoportunk tagja, a  Polgár-Invest Kft. az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvekkel is rendelkezik, 
amelyek a munkavállalók sokszínűségére és befogadására, az esélyegyenlőségre, a megkülönböztetés 
mentességre és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó irányelveket fogalmaznak meg. Ezt az irányelvet 
2022-ben csoportszintre is kiterjesztjük. 

ÜZLETI ETIKA

AZ INFOGROUP CÉGCSOPORT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS CÉLJAINK
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KOCKÁZATKEZELÉS
Operatív és stratégiai céljaink eléréséhez hozzátartozik a potenciális kockázatok kezelése is. A vállalat 
kockázatkezelési mechanizmusa segít összehangolni a kockázatokat és lehetőségeket a stratégiai cé-
lokkal és megvédeni a vállalatot a jövőbeli bizonytalanságoktól. 

Kockázatkezelésünk alapja, hogy be tudjuk azonosítani, fel tudjuk mérni az adott kockázatot, ezt köve-
tően pedig a felmért kockázatot folyamatos kontroll alatt tudjuk tartani. 

0 db

0 db

Munkahelyi balesetek száma Baleset, sérülés miatt  
kiesett napok száma

Kockázat- 
értékelés

Kockázat-
kezelés

Kockázat-
kezelés 

ellenőrzése
Kockázat- 

észlelés



40

Az alábbiakban a cégcsoport legjelentősebb kockázatait soroljuk fel. Természetesen további pénzügyi 
kockázatok is hatással vannak a vállalat működésére, de ezekre ezúttal nem térünk ki. 

• Makrogazdasági tényezők: Az Infogroup Csoport tevékenységét és eredményességét meghatározza a 
globális makrogazdasági környezet, illetve a Magyarország piaci, gazdasági környezetének alakulása. 

• Covid-19: Az Infogroup Csoport eredményessége, a Covid-19 világjárvány ellenére is stabil maradt, sőt 
növekedni tudott, köszönhetően a biztos pénzügyi háttérrel rendelkező, diverzifikált bérlői portfóliónak.

• Átállási kockázatok: Az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállásnak is vannak koc-
kázatai a vállalatra nézve. Az átállási kockázatok mellett azonban átállási lehetőségekről is beszélhetünk. 
A zöld, fenntartható épületek tervezése nemcsak a jogszabályi változások miatt fog még jobban előtérbe 
kerülni, hanem a bérlők elvárásai, fenntarthatósági célkitűzéseinek teljesíthetősége miatt is.

• Éghajlatváltozás: A fenntartható ingatlanok, a zöld minősítésű épületek vonzóvá teszik az ingatlant az 
adott piacokon, azonban az éghajlatváltozás következtében az épületek minősítésén túl egyre inkább fel-
értékelődik a klímakockázat szerinti elhelyezkedés. A legjelentősebb tényezők, amelyek hatással lehetnek a 
vállalatra, az a természeti katasztrófák miatti, nem várt felújítási költségek, üzemszünet vagy leállás.

• Kivitelezési kockázat: Az elmúlt időszakban jelentősen növekvő építőipari megrendelések növekedésével az 
építőipari kapacitások nem tudtak lépést tartani. Ennek következtében a kivitelezési költségek folyamatosan 
emelkedtek, a kivitelezési időszak meghosszabbodhat, illetve a kivitelező által vállalt határidők is tartha-
tatlanná vállhatnak. Az emelkedő építőipari áraknak az értékesítési, bérbeadási árak rugalmassága szab 
felső határt. Az Infogroup Csoport a projektjei megvalósítását generálkivitelező segítségével végzi. A neves 
fővállalkozók ellenére is megtörténhet a késedelmes, hibás, vagy egyéb okok miatt nem szerződésszerűen 
teljesített kivitelezés. Az ebből eredő kockázat mérséklésére a cégcsoport minden kivitelezési szerződésének 
elválaszthatatlan része a kivitelezési időszak alatti jóteljesítési bankgarancia, a használatba vétel után jótállási 
bankgarancia vagy pedig a bankgaranciák összegének megfelelő visszatartások a fővállalkozói számlákból.
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• Foglalkoztatásból eredő kockázatok: Az Infogroup Csoport sikerességét és eredményességét nagyban 
meghatározza a vezetők, illetve a kulcsfontosságú alkalmazottak tapasztalata, szakmai tudása. A vezetők 
és kulcsfontosságú alkalmazottak távozása negatívan befolyásolhatja az Infogroup Csoport működését és 
eredményességét. A vezető alkalmazottak távozásának kockázatát azonban csökkenti a vezetői tulajdonosi 
érdekeltség fennállása, köszönhetően a 2021-ben megvalósuló vezető munkavállalói üzletrész programnak, 
valamint annak a ténynek, hogy az Infogroup Cégcsoport ügyvezetését nagyrészt maga az alapító tulajdo-
nosi kör látja el.

• Szállítói kockázatok: Az Infogroup Csoport az ingatlanberuházások megvalósításainál nagy mértékben 
függ az ingatlanfejlesztés részfolyamatait végző fővállalkozóktól és alvállalkozóktól melyek tevékenysége nagy 
mértékben meghatározza a beruházások megvalósíthatóságát és megtérülését. Az  Infogroup Csoport saját 
műszaki csapattal rendelkezik a minél kedvezőbb eredményű beruházási beszállítói tenderek lebonyolítása 
és hatékony projektmenedzsment érdekében, egyéb tevékenységeinek lebonyolításához (üzemeltetés, értéke-
sítés, vagyongazdálkodás, pénzügyi menedzsment, jogi tevékenységek) szintén saját csapatot vesz igénybe.

• Üzemeltetési kockázatok: Az Infogroup Csoport eredménye függ az egyes épületek megfelelő, gazdaságos 
működésétől. A legjelentősebb tényezők, amelyek befolyásolhatják a cégcsoport eredményességét az az 
általános és nem várt felújítási költségek, üzemeltetési költségek változása. Nagy tapasztalattal rendelkező 
üzemeltetési divízióval rendelkezik, akik folyamatosan felmérik az épületek állapotát és azok alapján részletes 
CAPEX tervet dolgoznak ki. Az üzemeltetési kockázat mérséklése érdekében a fentieken túl a cégcsoport „all 
risk” jellegű vagyonbiztosítással rendelkezik, amely fedezetet nyújt a fenti okokra visszavezethető károkra.
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