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A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT.  
 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi 
forrásbevonási lehetőséget nyújt a gazdasági élet szereplőinek, egyúttal a befektetési eszközök széles 
tárházát biztosítja a befektetők számára. A Tőzsde missziójának tekinti a stabil és független 
finanszírozásra épülő magyar gazdaság megteremtését és a hazai lakosság és a vállalati szektor 
pénzügyi kultúrájának folyamatos fejlesztését. 
 
A 155 éve, 1864-ben alapított első magyarországi tőzsde örököseként a Budapesti Értéktőzsde 
meghatározó szerepet tölt be mind Magyarország, mind a közép-európai régió tőkepiacán. Az 1990-es 
újjáalapítást követő dinamikus fejlődésnek köszönhetően a BÉT ma már a legmagasabb, a fejlett piacok 
standardjainak megfelelő szolgáltatási színvonalon szolgálja ki az értékpapír kibocsátókat, kereskedőket 
és befektetőket a világ minden pontjáról. 
 
Az elmúlt majd három évtized alatt a Budapesti Értéktőzsde a régió leginnovatívabb piacává vált, amely 
elsőként vezette többek között az opciós és határidős kereskedést, a régióban elsőként listázott tőzsdén 
kereskedett alapot és Európában az elsők között használta a KELER közreműködésével az elszámolás 
biztonságát alapvetően meghatározó központi szerződő fél szolgáltatást. 
 
Mára a BÉT a régió legszélesebb termékkínálatával áll a befektetők rendelkezésére. A palettán a 
hagyományosan legnépszerűbb részvények és hitelpapírok mellett megtalálhatók a befektetési alapok 
és strukturált termékek csakúgy, mint a külföldi részvények. Származtatott piacán a részvény alapú 
határidős és opciós termékek mellett Európa legnagyobb forgalmú devizapiaca és a régióban szintén 
egyedülálló árupiac is működik. 
 
A Magyar Nemzeti Bank 2015. november 20-án adásvételi szerződést kötött a Budapesti Értéktőzsde 
korábbi tulajdonosával, az osztrák CEESEG AG-val és Österreichische Kontrollbank AG-val. A tranzakció 
eredményeként az MNB minősített többségi tulajdonosa lett a BÉT-nek. A nemzeti tulajdonba került 
tőzsde - az új tulajdonos elvárásának megfelelően - a tőkepiac-fejlesztési célok mentén egy a 2016-
2020-as időszakra vonatkozó, öt évre szóló stratégiában fogalmazta meg, hogy mely prioritások azok, 
melyek az elkövetkezendő években meg kell, hogy határozzák a tőzsdefejlesztés irányát. 
 
Értékpapírosítási tanácsadó leányvállalat létrehozásáról döntöttek a részvényesek a Budapesti 
Értéktőzsde 2019. augusztus 14-én összehívott rendkívüli közgyűlésén. A Tőkepiaci törvény 2019. áprilisi 
módosítása alapján, a BÉT megalapította 100%-os leányvállalatként az Első Értékpapírosítási Tanácsadó 
Zrt-t (a továbbiakban: ELÉT Zrt.), amely 2019. szeptemberében megkezdte működését. Az ELÉT Zrt. célja, 
hogy aktívan elősegítse az értékpapírosítás hazai elterjedését, ezáltal hozzájáruljon a hazai pénz- és 
tőkepiac fejlesztéséhez, és egyúttal kiaknázza az ehhez kapcsolódó üzleti lehetőségeket, miközben a 
tanácsadói tevékenysége során a befektetővédelmi szempontokat is a lehető legnagyobb mértékben 
érvényesíti.   
 
Az ELÉT Zrt. tevékenysége támogatja az MNB likviditásbővítési célú NKP programjának megvalósítását, 
a kereskedelmi banki kkv hitelportfoliók értékpapírosításán keresztül hozzájárul az MNB monetáris 
politikai eszköztárának bővítéséhez, az értékpapírosítás ugyanis a hitelkockázat diverzifikációjával 
csökkenti a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitási kockázatát. 
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Az értékpapírosítás legfontosabb hozadéka, hogy növeli a hitelkínálatot az adott hitelfelvevői szegmens 
(jelen esetben kkv) számára, erősíti a pénzügyi stabilitást továbbá javítja a monetáris transzmisszió 
hatékonyságát. 

 

Piaci tendenciák 

Előző évi minimális visszaesését követően 2019-ben gyakorlatilag folyamatosan emelkedett és év végén 
rekord szinten zárt a BUX.  A vezető magyar tőzsdeindex EUR-ban számított 15%-os drágulása 
jelentősen meghaladta a CETOP periódusban megfigyelt 9%-os felértékelődését, de elmaradt a STOXX 
Europe 600 index 25% mértékű növekedésétől. A BUMIX értéke ugyanakkor az időszakban EUR-ban 
számítva 1%-ot csökkent. 

 
1. ábra: Európai indexek relatív teljesítménye 2019-ben 

 

Forrás: BÉT, Reuters 
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Azonnali piac 
A BÉT átlagos napi részvényforgalma 10,5 Mrd Ft-os értéket ért el, ami 8,5%-os csökkenést jelentett 
2018-hoz képest, a visszaesés elsődlegesen a viszonylag alacsony volatilitásnak volt köszönhető. A 
legforgalmasabb hónap 14,1 Mrd Ft-os értékkel a korábbi évektől eltérően nem a november, hanem a 
március lett. 
 
A Budapesten listázott részvények piaci kapitalizációja 9 712 Mrd forintos 2019. év végi értéke 19,7%-al 
múlta felül az előző évet 
 
 

2. ábra: Napi átlagos részvényforgalom és részvénykapitalizáció 2010-2019 (mrd Ft) 

 
Forrás: BÉT 

 
 
 

Az azonnali piaci forgalom legnagyobb részét évek óta töretlenül a részvényforgalom adja. A kispapírok 
forgalmának térnyerése 2019-ben is megfigyelhető volt, a forgalmi koncentrációjuk a tavalyi évhez 
hasonlóan tíz százalék feletti volt. 
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Forrás: BÉT 

Határidős piac 
 
A határidős piacot elkerülték a nagy változások 2019-ben, a periódusban nagyságrendileg a megelőző 
évi szinten folyt a kereskedés, mind a lebonyolított forgalom, mind pedig annak megoszlását tekintve. 

 

 

5. ábra: Határidős piaci forgalom havi alakulása 2010 – 2019 (Mrd Ft) 

 
Forrás: BÉT  
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Új bevezetések és termékek a BÉT piacain 
2019-ben három hazai társaság kérte részvényei bevezetését a BÉT-re: az MKB Bank Nyrt. 
törzsrészvényei technikai bevezetéssel a szabályozott piacon jelentek meg, míg a GOPD Nyrt. és a DM-
KER Nyrt. törzsrészvényei a BÉT Xtend piacán kerültek regisztrálásra. A CyBERG Corp Nyrt. részvényeivel 
2019. januárjában, a GOPD Nyrt. papírjaival pedig augusztusban indult el a kereskedés a BÉT Xtenden, 
a Tőzsde által a kis- és középvállalkozások részére létrehozott MTF platformon. 2019 év végén 17 
társaság szerepelt a Kijelölt Tanácsadók listáján. Új részvénykibocsátók BÉT Xtend piacra történő 
regisztrációjára a 2020. év folyamán is számítunk. 

A 2019-es év legnagyobb horderejű társasági eseménye a KONZUM Nyrt. 2019. július 1-jével történő 
beolvadása volt az OPUS GLOBAL Nyrt-be. A BÉT csaknem 30 éves történetében először fordult elő 
olyan fúzió, amelynek során egy tőzsdén jegyzett részvénykibocsátó beolvadt egy másik tőzsdei 
társaságba, másrészt a tranzakció jelentős volumene is kiemelkedővé tette ezt az eseményt a BÉT 
életében. A tranzakciót áprilisban az OPUS GLOBAL szintén rekordmértékű, 127,7 milliárd forint 
összértékű alaptőke-emelése előzte meg, majd a végrehajtott fúzió eredményeképpen a BÉT ötödik 
legnagyobb kapitalizációjú kibocsátója jött létre.  

A részvénypiaci állomány bővülése alaptőke-emeléseken keresztül is megvalósult. 2019. során hét 
részvénytársaság tizenkét alkalommal emelte meg az alaptőkéjét 146,8 milliárd forint összértékben, 
amely az eddigi legmagasabb a tőzsde történetében, (az eddigi legmagasabb érték a 2018-as volt, 79,1 
milliárd forint). Az OPUS GLOBAL már említett két alaptőke-emelésén túl kiemelendő volt az AutoWallis 
Nyrt. februárban végrehajtott, 15,8 milliárd forint össznévértékű alaptőke-emelése. 

2019 folyamán – az OPUS-ba beleolvadt KONZUM-ot nem tekintve – egyetlen részvénykibocsátó sem 
hagyta el a budapesti parkettet. A Csepel Holding Nyrt. áprilisban, az EHEP Nyrt. májusban kényszerült 
veszteségrendezés miatt az alaptőkéjének leszállítására, a részvényei névértékének csökkentése mellett; 
a CIG Pannónia Nyrt. szeptemberben hajtott végre tőkekivonást, szintén névérték-leszállítással. 

A korábbi évekre jellemző két-három részvényfelosztáshoz (split) képest, 2019-ben öt társaság hajtott 
végre ilyen társasági eseményt: februárban az AutoWallis, júniusban a BIF és a 4iG, októberben pedig a 
SET Group és az AKKO Invest.  

A 2019 januárjától bevezetett új részvénykategória-rendszer erőteljes átsorolási hullámot 
eredményezett. 2019-ben öt kibocsátó kezdeményezte a T kategóriából a Standard kategóriába való 
sorolását: májusban az OTT-ONE Nyrt. és a SET Group Nyrt., júniusban a FuturAqua Nyrt., 
szeptemberben az Őrmester Nyrt., decemberben pedig a Kulcs-Soft Nyrt. A Prémium kategóriába 
történő feljebb lépés a korábbi évekhez hasonlóan vonzó célkitűzés maradt a kibocsátók számára. 2019 
júniusában két cégnek, a 4iG Nyrt.-nek és az AutoWallis Nyrt.-nek is sikerült ez a váltás. A rendes féléves 
felülvizsgálatok során minden kibocsátónak sikerült megtartania kategóriáját, nem volt szükség 
lesorolásokra. Így az év végére a BÉT Prémium kategóriájában 20, míg a Standard kategóriában 16 
vállalatot találunk. Az új belépők által már nem választható T kategóriában a kérelmezett átsorolásoknak 
köszönhetően év végére két kibocsátó maradt. Az elkülönített részvények között pedig mindössze egy 
kibocsátó részvénye található. 

A befektetési jegyek piacán 2019-ben az egy évvel korábbival közel azonos számú, 7 új zárt végű 
befektetési alap befektetési jegyeit vezették be, 2018-hoz hasonlóan az összes új papír kibocsátója a 
K&H Alapkezelő Zrt. volt. Az új papírok össznévértéke jelentősen, 127%-kal meghaladta az előző évi 
értéket, és megközelítette a 31,3 milliárd forintot, amelynek csaknem felét az alapkezelő új 
gyógyszeripari származtatott alapja tette ki. Az év folyamán 16 befektetési jegy törlésére került sor. A 

8 / 102



 

 

befektetési jegyek 2019 végi összkapitalizációja 173 milliárd forint volt, ami 5,5%-os csökkenést jelent 
az előző év végi adathoz képest. 

A hitelpapírpiacon az állampapíroknál a bevezetések száma 165 bevezetéssel és rábocsátással a tavalyi 
szinthez képest 9%-kal, a bevezetett sorozatok volumene pedig 16%-kal csökkent az előző évhez 
képest. A bent lévő állomány össznévértéke csaknem 3%-kal nőtt, év végén 16 983 milliárd forintot tett 
ki.  

A jelzáloglevelek tőzsdei bevezetése esetében a kiugróan aktív 2018-as év után 2019 erőteljes 
visszaesést hozott. A bevezetések és rábocsátások száma harmadával csökkent, a bevezetésre kerülő új 
volumen pedig drasztikusan, mintegy hatodára, 120,9 milliárd forintra esett vissza. Az OTP Jelzálogbank 
Zrt. és a K&H Jelzálogbank Zrt. 2019-ben egyáltalán nem vezettek be új jelzálogleveleket, de a másik 
három kibocsátó volumenei is visszaestek. A BÉT-en kereskedett jelzáloglevelek összkapitalizációja – a 
papírok hosszú futamideje miatt – ugyanakkor csak enyhe, 4%-os csökkenést mutatott, év végén 1 321 
milliárd forint volt.  

A vállalati kötvények piacán ellenben 2019 az élénkülés éve volt. Az új kibocsátások száma (27) 50%-kal, 
a bevezetések és rábocsátások összesített száma (40) 53,8%-kal volt magasabb az előző évinél, az új 
papírok össznévértéke pedig 351,8 milliárd forintra rúgott, ami 164%-kal haladta meg a 2018-as értéket. 
Az új állomány 52%-át az MFB Zrt. kötvénybevezetései adták. 2019-ben a BÉT második külföldi 
kötvénykibocsátóját köszönthette a hitelpapír-szekcióban, a Nemzetközi Beruházási Bankot (IIB). A 
2018-ban parkettre lépő Bank of China és az IIB egyaránt 2-2 új kötvénysorozatot vezetett be 2019 
során. A felpezsdült piacon az év végi összkapitalizáció meghaladta a 615 milliárd forintot, ami éves 
szinten 59%-os bővülést jelent. 

Az új, 2019-ben indult BÉT Xbond kötvény MTF piacon decemberben történt meg az első regisztráció: 
a MOL Nyrt. MOL 2029 HUF Kötvény elnevezésű új hitelpapírjai 2019. december 19-étől kereskedhetők. 
A Magyar Nemzeti Bank Nemzeti Kötvényprogramja (NKP) keretében 2019 második félévében további 
14 kibocsátó zárt sikeres aukciót és bocsátott ki kötvényt, és ezen felül ugyanennyi cég szerezte meg a 
kibocsátáshoz szükséges minősítést – ezen kibocsátók belépése a BÉT Xbondra 2020 folyamán várható. 

2019-ben az Erste Group Bank AG 137 új strukturált terméket (turbó certifikátot és warrantot) bocsátott 
ki és vezetett be a BÉT-re. Ez a szám ugyan 21%-kal alacsonyabb, mint a 2018-as, de az év végén 
kereskedhető strukturált termékek száma (169) mintegy 17%-kal haladta meg az előző évi záró értéket. 
A Raiffeisen Centrobank AG BÉT-en kereskedhető termékeinek számában nem történt változás a tavaly 
év végi adatokhoz képest. A BÉT-en kereskedett strukturált termékek 2019. év végi összkapitalizációja 
megközelítette a 239 milliárd forintot, ami jelentős, 41%-os erősödést jelent 2018 év végéhez képest. 

2019-ben a BÉTa Piacon – egyetlen technikai jellegű módosítást kivéve, melynek során a BÉT törölte a 
LINDE AG részvényeit és helyette felvette a LINDE PLC papírjait – nem történt változás. Így 2019 év 
végén is 19 európai nagyvállalat részvénye, valamint 7 nemzetközi ETF kereskedhető a Budapesti 
Értéktőzsde által működtetett BÉTa MTF platformon. 
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Adatértékesítés 
Bevételnövelés csökkenő előfizetői számok mellett, új termékek és árazás finomhangolása 

Az adatértékesítési bevételek nagyságrendileg 30 százalékos arányt képviselnek a BÉT összbevételein 
belül, amely a bécsi tőzsdééhez hasonlóan egy kimagasló arány a régió országainak körében is. 

 
6. ábra: Adatértékesítés és összbevétel aránya a régióban (2018) 

 

 

 

Historikusan visszanézve az elmúlt 10 évben az adatértékesítési bevételeinket látható, hogy az értékek 
egy 2,35 millió euró körüli szűk sávban mozogtak, az elmúlt 4 évben konstans növekedéssel. A bevételek 
szerkezetét figyelve megállapítható, hogy míg a folyamatosan növekvő vendor létszámnak 
köszönhetően az éves licensz díjak szinte folyamatos növekedési pályán voltak, addig a végfelhasználói 
díjak enyhe csökkenő trendje erodálta a bevétel-növekményt. 

 
7. ábra: BÉT Adatértékesítési bevételek 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E

Összesen 2 249 835 2 526 254 2 475 285 2 303 016 2 354 046 2 338 616 2 239 231 2 296 367 2 300 761 2 396 176

Végfelhasználói díjak 1 733 911 1 904 332 1 775 827 1 560 291 1 572 617 1 506 979 1 405 262 1 357 097 1 369 438 1 430 973

Éves licensz díjak 515 923 621 923 699 458 742 725 781 430 831 637 833 969 939 270 931 323 965 203
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A 2019. április 1-jei hatállyal megemelt végfelhasználói díjaknak, illetve a kisbefektetői aktivitásnak 
köszönhetően a 2011-es fordulópont óta a legnagyobb mértékű végfelhasználói díjakból származó 
bevételnövekedést könyvelhetett el a BÉT. Az éves licensz díjak tekintetében az előző évi stagnálását 
követően folytatódott a konstans és szignifikáns növekedés. 

Tízéves fennállása után az üzleti év során teljeskörű felülvizsgálatra került az Új Eredeti Szellemi Termék 
licensz. A módosított struktúrában helyet kaptak olyan új keletű adatfelhasználási formák, mint a 
multilaterális kereskedési felületek működtetéséhez, vagy a szisztematikus internalizálói, valamint a 
tőzsdén kívül végzett kereskedési tevékenységhez szükséges adatfelhasználás is. A változtatással 
egyidejűleg az árazási modell szintén módosult, mely az egyes felhasználási célokat azok 
komplexitásával, hozzáadott értékével arányos licenszdíjakkal párosítja. A licenszcsalád elnevezése Nem 
Megjelenített Információfelhasználásra módosult. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
ROADSHOW ESEMÉNYEK ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK  

A Budapesti Értéktőzsde 2019-ben is számos nemzetközi konferencián vett részt és szervezett roadshow 
eseményeket a tőzsdén forgó kibocsátó vállalatoknak.  

Júniusban PKO BP Securities-sel, Lengyelország egyik vezető befektetési szolgáltatójával közösen 
Varsóban tartott magyar befektetői napot a Budapesti Értéktőzsde a Richter Gedeon, a Magyar Telekom, 
a Waberer’s, az ANY Biztonsági Nyomda, a Duna House és a Pannergy, valamint a Wizz Air részvételével. 
A rendezvényen több mint 40 befektetői találkozó zajlott le.  

Június 18-19-én negyedik alkalommal vett részt Magyarországról a Budapesti Értéktőzsde és hat hazai 
kibocsátó a Spring Europe MidCap Event konferencián Párizsban. Ezen a rendezvényen az ANY 
Biztonsági Nyomda, a Duna House, az Opus Global, a Pannergy, a 4iG és a Waberer’s kétoldalú 
megbeszéléseket folytatott a rendezvényen jelenlévő közel 150 nyugat-európai, főként francia, német, 
spanyol, angol és benelux családi vagyonkezelővel és közepes kapitalizációjú részvénybefektetésekre 
fókuszáló intézményi befektetővel.  

A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, a Lujiazui Fórumon vett részt Sanghajban.  

Szintén júniusban, a Lujiazui Fórumot követően a Budapesti Értéktőzsde megtartotta az első befektetői 
eseményét Kínában, amelynek a Sanghai Stock Exchange adott otthont.  

Októberben az Erste Bank bécsi konferenciáján képviselte magát a Budapesti Értéktőzsde, itt főleg a 
közép-kelet-európai régió alapkezelőivel nyílt lehetőség eszmecserére a magyar piacról és az új régiós 
indexben rejlő lehetőségekről.  

November 21-én negyedik alkalommal került megrendezésre a JP Morgan Bankkal közösen szervezett 
régiós befektetői nap Londonban.  
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A nemzetközi konferenciák terén az évet idén is Wood & Company prágai konferenciájával zárta a 
Budapesti Értéktőzsde.  

VISEGRÁDI ORSZÁGOKKAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS  

Április 12-én került megrendezésre a Budapesti Értéktőzsde által szervezett, a közép-kelet-európai régió 
tőzsdéit vendégül látó V4+CEE Tőkepiaci Konferencia, amelyen Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank 
alelnöke, valamint Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója képviselte a magyar 
tőkepiacot.  

A közel 100 fős, Európa leggyorsabb gazdasági növekedésű régiójának tőzsdéit összehozó találkozón 
a Visegrádi csoport értéktőzsdéi mellett a szlovén és a bolgár tőzsdék első számú vezetői vitatták meg 
a régió tőkepiacaiban, tőzsdéiben, illetve a tőzsdén jegyzett vállalatokban rejlő lehetőségeket. A 
tőzsdecsúcsot megelőző napon a régiós tőzsdék vezetői zártkörű ülésen találkoztak egymással, ahol 
többek között a kkv-k tőkepiaci növekedésének státuszát, valamint egységes brand alatt megjelenő 
termékek kidolgozásának lehetőségeit járták körül.  

A hat értéktőzsdének helyet adó eseményen az Európai Tőzsdeszövetség is bemutatta európai uniós 
tőkepiaci fejlesztési stratégiáját a következő öt évre vonatkozóan, illetve központi figyelmet kapott a 
2018 novemberében elfogadott lengyel nyugdíjreform is.  

Szeptember 3. és 5. között Lengyelországban 29. alkalommal került megrendezésre a Krynica-Zdrój 
Gazdasági Fórumot, amelyen a Budapesti Értéktőzsde is részt vett. A találkozón a Varsói Értéktőzsde, a 
Prágai Értéktőzsde, a Pozsonyi Értéktőzsde, a Budapesti Értéktőzsde, a Zágrábi Értéktőzsde, a Bukaresti 
Értéktőzsde, valamint a Ljubljanai Értéktőzsde vezérigazgatói egy új közös részvényindex, a CEEplus 
létrehozásáról írtak alá megállapodást.  

Az indexkosár a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdei forgalmú vállalatának részvényeit, több 
mint 100 papírt tartalmaz. Az index értékét a Varsói Értéktőzsde számolja napi szinten a helyi devizában, 
euróban és amerikai dollárban, de a tőzsdék elkötelezettek arra, hogy valós időben számítsák az indexet 
a közeljövőben. Ez a kezdeményezés további nemzetközi és hazai intézmények és a lakosság számára 
nyithatja meg az utat a régiós befektetésekhez.  

Az indexkövető befektetések elmúlt években tapasztalt növekedése bizakodásra ad okot, hogy ez az 
index kezdeményezés is segítheti a régiós tőzsdék likviditásának a javulását a 100 papírt tartalmazó 
index pedig lehetőséget teremt, hogy ne csak az első 3-5 legnagyobb részvény szerepeljen a befektetési 
portfoliókban, hanem a kisebb vállalatok is részesei legyenek. 

 

KÍNAI KAPCSOLATOK 

A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének kiemelt fontosságú eleme, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank stratégiájával összhangban szorosabbra fűzze az együttműködést, a dinamikusan 
fejlődő Kínával, amelynek gazdasági növekedése és befolyása a globális folyamatokra továbbra is 
kiemelkedő.  

A kínai tőkepiacokon folyamatos fejlődés tapasztalható, a sanghaji és a sencseni tőzsdék jelenleg a világ 
4. és 6. legnagyobb részvénypiacai együttesen 127 új részvénykibocsátással az idei évben, 20 milliárd 
dollár értékben.  

12 / 102



 

 

Bár a befektetők tekintetében továbbra is a kínai magánszemélyek dominanciája jellemző, akik az 
összvagyon kis mértékében fektetnek be külföldi piacokon, egyre látványosabb a kínai befektetői piac 
liberalizálódása. A kínai részvények globális indexekben való megjelenésével a külföldi intézményi 
alapkezelők is egyre aktívabbak a Kínában, a befektetők körében leginkább mérvadó MSCI indexben a 
kínai részvétel 4,1 százalékos súlyra nőtt idén. Ugyanakkor a gazdasági növekedésnek köszönhetően a 
kínaiak megtakarításainak mértéke is nő, ezeknek egy része pedig már a külföldi befektetési 
lehetőségeket keresi. Fontos azt is megjegyezni, hogy a tőkekiáramlás kontrollált mederben zajlik, a 
legnépszerűbb, úgynevezett QDII kvóta alatti külföldi értékpapír befektetések mértéke jelenleg 100 
milliárd dollár.  

STRATÉGIAI PARTNERSÉG A BANK OF CHINA-VAL  

A BÉT 2017 elején fektette le a közös kínai-magyar tőkepiaci együttműködés alappilléreit, amikor a Bank 
of China-val (BOC) együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás egy következő szintre lépett, 
amikor 2018 decemberében megindult a kereskedés a BOC-nak a régióban elsőként kibocsátott, jüan 
alapú 15 millió dollár és 8,5 millió euró értékű strukturált kötvényeivel. A hitelpapír – amelyet intézményi 
befektetők (alapkezelők, bankok és egyéb vállalatok) jegyeztek le – mögöttes terméke a Magyar Állam 
által kibocsátott, 2020 júliusi lejáratú, 4,85 százalékos kamatozású, jüan alapú kötvénye. Ezt 2019 végén 
egy újabb, ezúttal 36 millió dollár és 4 millió euró értékű strukturált kötvénykibocsátás követte a Bank 
of China részéről.  

A BÉT és a Bank of China a jövőben is közösen tesz lépéseket annak érdekében, hogy a Magyarországon 
és a közép-kelet-európai régióban aktív kínai vállalatok a magyar tőkepiacot válasszák forrásbevonás 
céljából. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS KÍNA TŐZSDÉIVEL  

A BÉT az elmúlt három évben együttműködési megállapodást kötött a Sanghaji Aranytőzsdével (2017 
május), a Sanghaji Értéktőzsdével (2018 május) és a Sencseni Értéktőzsdével (2019 szeptember) is.  

A tőzsdékkel kötött egyezségek célja, hogy Kínában népszerűsítsék a befektetők körében a magyar 
piacot és a BÉT is erőfeszítéseket tesz a kínai piac népszerűsítésére a magyar befektetők felé. Továbbá 
a BÉT közös termékek létrehozását és bevezetését is célba vette a kínai tőzsdékkel, valamint az 
adatértékesítés terén is segítik egymást a piacok abban, hogy minél több befektetőhöz jusson el magyar 
és kínai tőzsdei adat. 

 

KÍNA PIACI SZEREPLŐINEK MUTATKOZOTT BE A MAGYAR TŐZSDE 

Június közepén a Sanghaji Értéktőzsde épületében megtartott, a kínai befektetési alapkezelőket és az 
őket kiszolgáló befektetési szolgáltatóknak szóló konferencián mutatkozott be a Budapesti Értéktőzsde. 
A Hungary Investor Day-t, amelyen a magyar és a kínai pénzügyi piac számos szereplője jelen volt, Jiang 
Feng, a Sanghaji Értéktőzsde elnöke, Sun Yu, a Bank of China alelnöke és Li Jun, a sanghaji önkormányzat 
pénzügyi szolgáltatási irodájának vezérigazgató-helyettese nyitotta meg.  

A Magyarországot középpontba állító befektetői találkozó keretében Végh Richárd, a Budapesti 
Értéktőzsde vezérigazgatója mellett Ni Huanjuan, az OTP Bank pekingi irodájának képviselője és Bolla 
Szilárd, Magyarország sanghaji főkonzulja is előadást tartott. A BÉT ezzel újabb lépést tett a dinamikusan 
növekvő kínai tőkepiaccal való szorosabb együttműködés kiépítése felé. 
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FESE MUNKA 

A 2019-es év szintén tevékenynek bizonyult a Budapesti Értéktőzsde és az Európai Tőzsdeszövetség, a 
FESE (Federation of European Securities Exchanges) együttműködésének viszonylatában.  

A szervezet az európai szabályozott tőkepiacok, tőzsdék közös érdekképviseleti szervezete, fő feladata 
ezek reprezentálása az európai uniós döntéshozási folyamatokban, elsősorban a Tőkepiaci Unió 
építésében. Jelenleg 30 ország 35 intézményét, érték-, áru- és energiatőzsdéit és több mint 8000 
kibocsátó vállalatát foglalja magába. Tagjai a frankfurti Deutsche Börse, az Euronext, az európai irodával 
is rendelkező NASDAQ, de a varsói, a bécsi, a prágai és a bukaresti tőzsdék is.  

Víziójának központi elemét az európai kis- és középvállalkozások felemelése, felzárkóztatása és 
tőzsdeéretté alakítása adja, amelyek az Európai Uniós cégek 98 százalékát teszik ki, valamint a 
munkavállalók kétharmadáért és az EU gazdasági aktivitásának közel 60 százalékáért felelnek. Ehhez 
számos tőzsde nyújt specializált piacot – ilyen a Budapesti Értéktőzsde által kialakított BÉT Xtend 
platform is, amely a közepes méretű vállalkozások növekedési terveit támogatja.  

A Budapesti Értéktőzsde 1999 óta vesz aktívan részt az Európai Tőzsdeszövetség egyes szakmai 
bizottságainak munkájában. A BÉT 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozásakor vált a szervezet teljes 
jogú tagjává, majd a korábbi tulajdonosi szerkezetben, a CEESEG Csoporton keresztül csak technikai 
tagsággal rendelkezett. Azt követően, hogy a BÉT a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonába került, 
2016 júniusától újra teljes jogú tagságot szerzett a magyar tőzsde az Európai Tőzsdeszövetségben. Ez 
lehetővé teszi a BÉT számára, hogy együttműködést alakítson ki más tagtőzsdékkel, valamint hozzájárul 
nemzetközi tőkepiaci tapasztalatok megszerzéséhez, így biztosítva a hazai tőzsde uniós szabályok 
szerinti működését és magyar piac érdekeinek képviseletét a dinamikusan változó jogszabályok 
véleményezése során.  

2018 decemberében tovább erősödött a régió tőkepiaci szerepe: amellett, hogy az érdekképviseleti 
szervezet új elnöke Petr Koblic, a Prágai Tőzsde vezérigazgatója és a Bécsi Tőzsde igazgatóságának tagja 
lett, a FESE közgyűlésén igazgatótanácsa tagjának nevezte ki Végh Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde 
vezérigazgatóját. A tagság megkönnyíti az együttműködések kialakítását más tagtőzsdékkel, illetve 
hasznos nemzetközi tapasztalatokkal gazdagítja a BÉT-et, ezzel is biztosítva, hogy a hazai tőzsdepiac az 
európai irányelvek mentén fejlődjön.  

Az európai tőkepiacokat 2019-ben legmélyebben érintő kihívások – a piaci infrastruktúra globális 
versenyképessége, illetve az átláthatóság, biztonság, integritás és igazságosság megőrzése – 
megoldásában az Európai Bizottság és az azzal szorosan együttműködő FESE szerepe elvitathatatlan. A 
szervezet véleményezi a Bizottság tőkepiacokkal kapcsolatos új irányelveit, rendelet-tervezeteit. A FESE 
jelenlegi legfontosabb lobbitémái közé tartozik többek között a MiFID II/MiFIR-el kapcsolatos 
szabályozás, az Értékpapírfinanszírozási ügyletekről szóló rendelet (SFTR – Securities Financing 
Transactions Regulation), az adatértékesítés árazásának egységesítése és átláthatóbbá tétele, a tick size 
rezsim, de a Szervezet foglalkozik a Brexitnek a tőkepiaci szektorra gyakorolt hatásaival is. 

 

Brandépítés, kommunikáció 
A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének fontos eleme a marketingkommunikáció 
és PR.  
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MAGYAR TŐKEPIAC A MÉDIÁBAN  

A befektetői kommunikáció fókuszában a 2019-es évben egyrészt a lakosság hazai részvénytartásának 
növelése állt, másrészt továbbra is hangsúlyoztuk a kibocsátók körében a tőkepiaci források 
hasznosságát. Ennek keretében, a BÉT szakmai támogatásával a legnagyobb presztízsű, legolvasottabb 
és leginkább hallgatott gazdasági médiafelületeken napi rendszerességgel jelentek meg a magyar 
részvénypiaccal foglalkozó cikkek, interjúk, híradások.  

A Tőzsde erőfeszítést tesz a lakossági befektetői réteget inkább elérő médiumokkal való szorosabb 
kapcsolatok kialakítása, működtetése irányába is. A most már rendszeressé vált havi forgalmi adatokról 
beszámoló közleményeken túlmenően, melyek inkább a szaksajtó számára adnak hasznos 
információkat a hazai tőkepiacról, minden fontos, tőzsdével kapcsolatos eseményről, történésről is hírt 
ad a Budapesti Értéktőzsde a média számára: sajtóközleményekkel, interjúkkal, szakmai cikkekkel, 
tőkepiaci érdekességekkel igyekszik a BÉT a magyar sajtó képviselői számára rendelkezésre állni.  

Számokban kifejezve, 2019-ben közel 8 000 megjelenést regisztráltunk a sajtóban a tőzsdével 
kapcsolatban, melyek elérésének értéke 925 millió fő. A kalkulált média egyenérték több mint 1 500 
millió forint volt ebben az időszakban.  

A BÉT 2016 szeptembere óta dolgozik a befektetők, potenciális és jelenlegi kibocsátók, valamint BÉT 
partnerek közösségi médián keresztül történő elérésén. 2015 év végén a Budapesti Értéktőzsde 
Facebook oldalának kevesebb, mint 500 követője volt, ezt 2019 végéig több mint 17 ezerre növeltük, 
túlszárnyalva a benchmarkot, a hazai befektetési szolgáltatók jellemző szintjét. Ezzel egyidejűleg a 
LinkedIn-követők száma egy év alatt 1700-ról 2300 fölé ugrott.  

 

RENDEZVÉNYEK  

A Budapesti Értéktőzsdének három kiemelt rendezvénye van minden évben. Az egyik a hazai Tőzsde 
júniusi születésnapja, ahol a magyar parkett kibocsátóinak képviselőivel, tőzsdetagjaival és fontos 
partnereivel együtt a Budapesti Értéktőzsde a több évtizedes kényszerű szünet utáni, 1990. június 21-i 
újraindulásának évfordulóját ünnepli meg.  

A másik kiemelt esemény a BÉT Legek díjátadó, amelyet a hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves 
teljesítményeit díjazó eseményeként húsz éve minden évben megrendez a Budapesti Értéktőzsde. Az 
évindító BÉT Legek díjak átadásával a BÉT értékeli az előző évet és ünnepélyes keretek között elindítja 
a következőt. Az adott évi díj kategóriákról, a díjak odaítéléséről a tőkepiaci szakemberekből álló 
szakmai zsűri dönt és a beérkezett pályázatok vagy forgalmi adatok alapján állapítják meg a 
kategóriagyőzteseket. A legtöbb kategória esetében kvantitatív módszertan alapján lesz eredmény és 
kerülnek díjazásra a legjobbak, míg az év hazairészvény-kereskedési platformja kategória esetében a 
beérkezett pályázatok elbírálása, illetve a felhasználók értékelése alapján hozza meg döntését a Tőzsdei 
Tanácsadó Testület tagjaiból álló zsűri.  

A BÉT Legek 2018 rendezvényt 2019. január 17-én rendezte meg a Budapesti Értéktőzsde, amelyen négy 
új díjazási kategória is helyet kapott. Az elsőt a befektetői tudatosság építéséért ítélték oda Sütő Ágnes 
(Magyar Bankszövetség) számára, a második a legjobb befektetői kapcsolattartónak, Réthy Róbert (Mol) 
részére átadott díj lett. Az év külföldi kötvénykibocsátója a Bank of China lett: a pénzintézet 2018 
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decemberében vezette be strukturált kötvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Végül az év jelzáloglevél 
kibocsátója, az OTP Jelzálogbank is egy díjjal lett gazdagabb.  

A BÉT Legek 2018 ceremónia keretében a Magyar Telekom volt vezérigazgatója, Christopher Mattheisen 
vehette át a Budapesti Értéktőzsde életműdíját, a hazai tőkepiac fejlesztéséért járó kitüntetést. „Az év 
legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége” díjának nyertese a Concorde Értékpapír Zrt. lett 1582 
milliárd forintos forgalommal, míg második helyen a Wood & Co., harmadik helyen pedig az Erste 
Befektetési Zrt. végzett. „Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index kereskedő cége”, valamint 
„Az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cége” az Erste Befektetési Zrt. lett. „A 
legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége” a Raiffeisen Bank Zrt., míg „Az év legnagyobb 
forgalmat elért részvénykibocsátója” díjat az OTP Bank nyerte el 1370 milliárd forintos egyszeres 
forgalommal. „Az év alaptőke-emelése” díj győztese az év során az Opusba beolvadt Konzum, „Az év 
részvénykibocsátója” a BÉT Xtend kereskedését megnyitó Megakrán Nyrt., „Az év kötvénykibocsátója” 
pedig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. lett. Az év adatszolgáltatójának járó díjat az RND Solutions Zrt. 
nyerte el. „Az év befektetési szolgáltatója” díj odaítélésénél a zsűri a forgalmi adatokon túl a pályázónak 
a magyar tőkepiac érdekében kifejtett munkáját is figyelembe vette, így idén ezt a díjat az OTP Bank 
kapta meg. A kibocsátói transzparencia díjat idén a Molnak, míg a kibocsátói transzparencia mid-cap 
különdíjat az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-nek adta át a BÉT. A 2018-as „Az év hazairészvény-
kereskedési platformja” díjat, amelyre a BÉT honlapján, előzetes regisztrációt követően lehetett szavazni, 
a rá leadott legtöbb érvényes szavazat értelmében a KBC Equitas „Webbroker” online kereskedési 
rendszere vihette haza.  

A BÉT Legek 2018 díjátadó támogatója a KELER Csoport volt.  

További kiemelt eseménye a Budapesti Értéktőzsdének a 2019. szeptember 19-én, 2016-os indulása óta 
negyedik alkalommal megrendezett kkv-konferenciája, a „BÉT50 – középvállalatok csúcstalálkozója” 
esemény. A több mint ötszáz résztvevőt Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke és a Magyar 
Nemzeti Bank alelnöke köszöntötte, a nyitóelőadást pedig Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke tartotta meg.  

A szokásoknak megfelelően ezen a rendezvényen mutatták be a BÉT50 2019-es kiadványt is, amely az 
előző évekhez hasonlóan 50 hazai vállalkozás inspiráló történeteit mutatja be, az élelmiszeripartól 
kezdve az ingatlanszektoron át az IT-cégekig.  

A Budapesti Értéktőzsde kommunikációs tevékenysége kiemelt figyelmet fordít a potenciális kibocsátók, 
elsősorban a tőzsdeképes középvállalatok „bevonzására”. Ebben központi szerepet játszanak a 
különböző rendezvények. Ez nem csupán a BÉT által szervezett eseményekre vonatkozik, úgymint 
szakmai fórumok, üzleti reggelik, konferenciák, BÉT Akadémiák és tőzsdelátogatások, de ide értendőek 
például a szakértő munkatársaink rendszeres főiskolai, egyetemi előadásai is.  

A számok oldaláról is bemutatva a BÉT rendezvény aktivitását: 2019-ben 150 alkalommal vettünk részt 
vagy szerveztünk magunk konferenciákat, szakmai fórumokat, tőzsdei csengetéseket, 
tőzsdelátogatásokat, sajtótájékoztatókat, üzleti reggeliket és uzsonnákat. Ezek során mintegy 
kilencezerre tehető azoknak a száma, akik csak ebben az évben ilyenformán találkozhattak a BÉT-tel és 
a BÉT képviselőivel hazai és nemzetközi szinten. 
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Oktatás 
A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG JELENTŐSÉGE  

Ma már a pénzügyi ismeretek elengedhetetlenek a tudatos élet tervezéséhez. A Budapesti Értéktőzsde 
számára éppen ezért kiemelten fontos, hogy a fiatal és az idősebb generációt is megismertesse az 
alapvető pénzügyi ismeretekkel, a tőzsde működésével és jellemzőivel, ezzel közvetett módon 
elősegítve az ország fenntartható növekedését.  

Az alapvető tevékenységen túlmenően ez a célkitűzés a BÉT oktatásban, pénzügyi edukációban vállalt 
hangsúlyos szerepében, a tőzsdejátékok, versenyek szervezésében nyilvánul meg. A kezdeményezések 
iránt kiemelkedő az érdeklődés, amely egyértelműen azt mutatja, hogy a lakosság egyre inkább felismeri 
a pénzügyi tudás jelentőségét.  

A szakmai képzésekért a tőzsde leányvállalata, a Budapest Institute of Banking (BIB) felel, a BÉT pedig a 
lakosságnak, azon belül is kifejezetten középiskolások és egyetemisták részére szervez ingyenes 
programokat. Ilyen a BÉT Akadémia lakossági tőzsdetanfolyama, az iskolai tőzsdelátogatások, és a 
Kochmeister Díj is. 2019-ben úgy döntöttünk, utóbbit a CFA Institute és a CFA Society Hungary 
részvényelemző versenye keretében, a legjobb írásos elemzést leadó hallgatónak adjuk át. 

 

BIB (BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING)  

A 2017-ben alapított BIB a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde által megfogalmazott 
társadalmi célkitűzések és a piaci igények találkozásának eredménye. A pénzügyi képzési rendszer 
reformját, egyben a BIB működésének létjogosultságát számos tényező, többek között a piaci stabilitás 
érdekében születő komplex szabályozói elvárások, a digitalizáció és a versenyképesség növelésére 
irányuló törekvések is indokolják.  

A BIB a hazai banki, pénzügyi, biztosítási szektor működésének teljes körét lefedve kínál naprakész 
tudást, működése három pillérre alapul. Az első pillért a pénzügyi intézményeknek tartott, széles 
oktatási spektrumot lefedő egy-két napos tanfolyamok adják. A második pillér az úgynevezett hatósági 
képzések területe, amelyhez többek között a biztosításalkuszi vagy pénzügyi közvetítői tevékenységek 
tartoznak. A harmadik pillér az egyedi vállalati képzések területe, ahol a jelentkező vállalatra, bankra 
szabott oktatást kínál a BIB, akár kitelepülés formájában.  

A 2019-es évvel az intézmény mind a kurzusok számát, mind az oktatók, hallgatók számát tekintve erős 
időszakot tudhat maga mögött, amelynek köszönhetően mára vitathatatlanul a magyar pénzügyi 
oktatási piac meghatározó szereplőjévé vált.  
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RÉSZVÉNYFUTAM TŐZSDEJÁTÉK  

A Budapesti Értéktőzsde rendszeresen szervez a Pénziránytű Alapítvánnyal szoros együttműködésben 
egy középiskolásoknak szóló tőzsdejátékot, amelynek célja a befektetői tudatosság növelése és a 
tőzsdei ismeretek bővítése. Az évről évre nagy sikerrel megrendezett online verseny segítségével a részt 
vevő középiskolai diákok és tanáraik igazi vagyonuk, pénzük kockáztatása nélkül ismerhetik meg a 
tőzsdei kereskedés világát. A játékos vetélkedő keretein belül hasznos tőkepiaci, üzletkötési 
tapasztalatokat és tudást szerezhetnek.  

A 2019. tavaszán megtartott öthetes játékban több mint 1800 diák vett részt. A játékosoknak fejenként 
kétmillió forint virtuális tőke állt rendelkezésükre, hogy valós idejű árfolyam adatokat felhasználva 
kialakíthassák saját portfóliójukat, valamint a BÉT-en kereskedhető értékpapírokat adhassák-vehessék. 
Nemcsak a hozamhajsza állt a verseny középpontjában, hiszen a résztvevők tőzsdei kvízkérdések 
megválaszolásával is növelhették rendelkezésre álló tőkéjüket. Mind a döntések meghozatalában, mind 
a kérdések megválaszolásában a játékosok segítségére szolgált a BÉT honlapján elérhető Tőzsde ABC, 
a Pénziránytű Alapítvány befektetői tudatossághoz kapcsolódó segédanyagai, az Iránytű a 
pénzügyekhez című tankönyv, valamint a BÉT fogalomtára is. Az öt hétig tartó Részvényfutam mérlege 
alapján a játékosok mintegy 17 ezer megbízást adtak, összesen 3,77 milliárd forint értékben.  

A játék során több szempont alapján mérlegelve díjazták a legügyesebb játékosokat. A 
legeredményesebb kvízjátékosok, illetve a heti legnagyobb portfóliónövekedést elérő játékosok heti 
díjazásban részesültek, a verseny végén a legmagasabb értékű portfólióval rendelkező diák, tanár és 
szülő egyaránt értékes nyereményekkel lett gazdagabb, valamint megjutalmazták a legaktívabb 
iskolákat is.  

 

KEBA TŐZSDEJÁTÉK  

180 középiskola 300 csapatának közel 1000 diákja mérkőzött meg Magyarország egyik legrégebben 
futó pénzügyi és értékpapírpiaci versenyén, a Közép-európai Brókerképző Alapítvány (KEBA) által 
megrendezett „Tőzsdejáték Középiskolásoknak” vetélkedőn. A selejtezőkre idén 35 határon túli csapat 
is jelentkezett, összesen 4 országból. Akadt olyan csapat, amelynek tagjai két városból származnak, és 
bár korábban nem ismerték egymást, a verseny rugalmassága lehetővé tette, hogy online 
kapcsolattartás segítségével eljuthassanak egy csapatként a döntőbe. A döntőben végül a budapesti 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium „Árpád Fund” csapata győzedelmeskedett.  

A versenysorozat selejtezőjét követően a csapatoknak értekezéseket kellett beküldeniük az elődöntőre, 
amelyek alapján a szakmai zsűri eldöntötte, kik juthattak a döntőbe. A döntő során nemcsak írásban, 
hanem szóban is bizonyítaniuk kellett rátermettségüket a diákoknak. Először az előzőleg elkészített 
esszéjüket prezentálták 10 percben, majd írásbeli és szóbeli feladatokon keresztül bizonyíthatták 
tudásukat, amelyeket a Budapesti Értéktőzsdéhez és a BÉT-en kereskedő hazai vállalatokhoz kapcsolódó 
témakörök követtek. A zsűrit a KEBA, az Erste Befektetési Zrt., a Keler KSZF Zrt., a Concorde Értékpapír 
Zrt., az MKB Bank Nyrt., a KEBA Alumni és a BÉT képviselői alkották.  

Az idei verseny legjobbjait szakmai díjakkal és tárgynyereménnyel jutalmazták a szervezők. Az 
elődöntőbe jutott csapatok nyereményéről a BÉT gondoskodott, a szakmai fődíjat pedig a Budapest 
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Institute of Banking (BIB) ajánlotta fel: egy 100 órás tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyam ingyenes 
részvételét biztosították a legrátermettebb versenyzőkből álló csapatnak. Ezen felül az Erste Befektetési 
Zrt. felajánlott egy náluk eltölthető, értékes szakmai gyakorlatot az első helyezett csapat számára.  

A zsűri kiemelte, idén is rendkívül színvonalas munkák érkeztek be, évről-évre egyre több, a verseny 
minden területén kimagasló csapat jelentkezik. A vetélkedő közösségépítő ereje is meghatározó, 
amelyet az előző évek döntőseit összefogó szervezet, a KEBA Alumni tevékenysége is bizonyít. Az 
egyesület a verseny lebonyolításában való közreműködésen túl szakmai események szervezésével, 
illetve a kapcsolati háló folyamatos bővítésével biztosítja, hogy a 19 éves múlttal rendelkező verseny ne 
szakadjon meg.  

CFA-KOCHMEISTER ELEMZŐI VERSENY  

Az egyesült államokbeli CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society 
Hungary) 10. alkalommal rendezte meg egyetemistáknak szóló részvényelemzési versenyét, a CFA 
Institute Research Challenge-et. Ebben az évben a hallgatóknak a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Duna 
House Nyrt.-ről kellett 8-10 oldalas, angol nyelvű, fundamentális elemzést készíteniük. A legjobb írásbeli 
versenymunkát leadó csapatok közül négy kapott lehetőséget, hogy szóban is bizonyítson a BÉT 
jubileumára megrendezett döntőben.  

A versenyzők közt a CFA Society Hungary jóvoltából értékes tárgynyeremények kerültek kiosztásra, az 
esemény főszponzora, az Aegon Alapkezelő pedig további díjakkal, illetve szakmai gyakorlati 
lehetőségekkel jutalmazott több játékost. A verseny győztesei, a Budapesti Corvinus Egyetem „Wave 
Partners” csapata részére a Budapesti Értéktőzsde a 2004-ben alapított, komoly presztízst képviselő 
Kochmeister-díjat adományozta. A magyarországi győzelem nem jelentette a verseny végét a legjobb 
csoport számára, ugyanis az első helyezettek bejutottak a regionális döntőbe, amely Európa, Közel-Kelet 
és Afrika indulóinak adott helyet.  

A 2018-2019-es versenyre érkező munkákat neves tőke- és pénzpiaci szakértőkből álló zsűri értékelte: 
Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, Pálfi György, az 
Aegon Alapkezelő portfólió menedzsere, Schilling Dániel, a Duna House gazdasági igazgatója és Tunkli 
Dániel, az Accorde Alapkezelő portfólió menedzsere.  

BÉT AKADÉMIÁK  

A Budapesti Értéktőzsde 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának egyik kiemelt célja a 
lakosság pénzügyi ismereteinek fejlesztése. A BÉT oktatási tevékenységeit összefoglaló BÉT Akadémia 
rendezvénysorozatban ezért különleges hangsúlyt kapnak a nyilvános, bárki számára ingyenesen 
látogatható előadások.  

Az előadássorozat keretében a magyar tőkepiac meghatározó szakértői mutatják be a tőzsde világát 
olyan izgalmas témákra fókuszálva, mint a tőzsdepszichológia, a hazai és külföldi részvénybefektetések, 
a gazdasági hírek piacokra gyakorolt hatása vagy az aktuális piaci trendek. 

A 2019-es évben két BÉT Akadémiát rendezett meg a Budapesti Értéktőzsde: a november 5-i és a 
december 4-i alkalomnak is a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. Az előadások fókuszában idén 
a befektetések aktív és passzív formái, a befektetői piac aktuális trendjei, jövőképe és platformjai, a 
megtakarítások természete, illetve a BÉT Xtenden kínálkozó befektetői lehetőségek álltak. Az előadók 
között olyan pénzügyi vállalatok képviselői osztották meg tapasztalataikat a közönséggel, mint a 
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Random Capital, a KBC Equitas, az MKB Bank, az Erste Befektetési Zrt., vagy a Generali Alapkezelő. A két, 
fokozott érdeklődés mellett megtartott alkalom bebizonyította, hogy a BÉT Akadémia továbbra is a 
lakossági pénzügyi ismeretek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze.  

CSODALÁMPA ALAPÍTVÁNY  

Az edukációs célú kezdeményezések mellett a BÉT évek óta támogatja a Csodalámpa Alapítványt, ahol 
a cél beteg gyermekek kívánságainak megvalósítása – váratlan örömet és erőt adva ezzel a hosszú 
kezelések elviseléséhez. Az anyagi támogatás mellett a BÉT munkatársai a kívánságok teljesítésében is 
részt vesznek, ez a tendencia pedig a 2020-as évre előre tekintve is megállja a helyét.  

FINTELLIGENCE LABOROK  

A pénzügyi jártasság fejlesztésére dolgozta ki a kormány a 2017-től 2023-ig szóló, hétéves nemzeti 
pénzügyi tudatosság -fejlesztési stratégiát, melynek egyik legfontosabb célja a modern pénzügyi 
ismeretekre legfogékonyabb korosztály, a felsőoktatásban tanulók elérése. Ennek kiváló eszköze a 
Fintelligence Pénzügyi Edukációs Hálózat, ahol élményalapú ismeretátadással vezetik be a hallgatókat 
a témába.  

A Hálózat keretén belül eddig két helyen, Miskolcon és a Debreceni Egyetemen nyílt Fintelligence labor, 
a továbbiakban Pécsett, Budapesten, Szegeden és Kolozsváron alakítanak ki modern pénzügyi laborokat 
különböző bankok anyagi és szakmai támogatásával. A Debreceni Egyetem sajátos együttműködési 
rendszert alakított ki a kormánnyal, a vállalati szférával és a pénzintézetekkel, ami a bizalmon alapul és 
hozzájárul az intézmény oktatási, tudományos, innovációs céljainak megvalósításához.  

A Fintelligence labor 36 számítógépén elsősorban az egyetem gazdaságtudományi karán pénzügy-
számviteli alapképzésében résztvevő hallgatóknak lesz lehetőségük a pénzvilágban jelenleg használt 
legújabb technológiákat és alkalmazásokat megismerni a speciálisan felszerelt tanteremben.  

A jövőben meghirdetik az egyetem bármely hallgatója által felvehető alapszintű gyakorlati pénzügyi 
képzést biztosító kurzusokat is, és középiskolás osztályok is részt vehetnek interaktív pénzügyórákon. 

 

Szervezet 
A Budapesti Értéktőzsdén 2019. december 31-re a munkajogi létszám 62 főre csökkent a 2018. év végi 
63 főről. Az 62 fő ténylegesen munkát végzők létszámából több munkavállaló is részmunkaidőben 
dolgozik, így a teljes munkaidőre vetített létszám 61 fő. 

Pénzügyi befektetések 
A jogszabályi feltételeknek megfelelően a BÉT a szabad pénzeszközeit egy hónapnál rövidebb időre 
betétlekötésként, egy hónapon túl állampapírba fekteti, vagy lekötött betétbe helyezi el. A befektetések 
a mérlegben bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. A BÉT-nek hiteltartozása nincs, készpénz és 
lekötött pénzeszköz-állománya stabil, likviditási kockázattal nem kell számolni. 
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A BÉT gazdálkodása 
A BÉT 2019. évi bevétele 2,65 Mrd forint, ami 4,58%-kal haladta meg az előző évi árbevételt. Elsősorban 
a működési költségek és ráfordítások növekedése, valamint a részesedésre elszámolt értékvesztés 
következtében a 2019. évi EBITDA -20 m forint lett, amely 110,58%-kal alacsonyabb, mint 2018-ban. Az 
adózás utáni eredmény 1 497 m forint. 
 

1. táblázat: A BÉT árbevétele és eredménye 2009-2019. 

 
 

 
8. ábra: A tőzsde főbb jövedelmezőségi adatai 

 
 
 

 
9. ábra: A tőzsdei bevételek megoszlása – 

2019  

 

10. ábra: A tőzsdei bevételek megoszlása – 
2019

 

 
 
 

 (e Ft) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Árbevétel és Egyéb bevételek 3 201 130 3 410 413 3 084 558 2 425 367 2 351 955 2 108 912 2 163 473 2 197 929 2 453 386 2 537 506 2 653 785

EBITDA 1 612 002 1 814 942 1 516 438 915 910 877 990 841 922 863 575 382 765 465 930 193 575 -20 474

Adózott eredmény 1 390 772 1 320 630 1 124 747 576 438 565 003 520 077 500 737 72 902 176 265 296 702 1 496 795
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Fordulónap utáni események 
A COVID-19 okozta járvány hatása a Tőzsde működésére 

A március jelentős árfolyamesést hozott a Budapesti Értéktőzsdén, a legnagyobb vállalatok papírjait 
tömörítő BUX-index értéke jelentősen csökkent. Az elemzők ezt egyértelműen a koronavírus 
terjedésével, annak a gazdaságra gyakorolt hatásával, illetve az ezekre adott befektetői reakciókkal 
magyarázzák. 

A tőzsdei kereskedésnek zavartalanul kell folytatódnia, hiszen jelenleg a piacok esetleg bezárása 
önmagában nem oldaná meg az árfolyamesések hátterében álló fundamentális problémákat, 
ugyanakkor megszüntetné a transzparens árképzés és a befektetők pénzükhöz való hozzáférésének 
lehetőségét, összességében inkább csak növelné a piaci feszültségeket és bizonytalanságot. 

A BÉT folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli helyzetet és azonosítja az azzal kapcsolatosan előálló 
feladatait, valamint kapcsolatot tart a felügyeleti szerepet ellátó Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) annak 
érdekében, hogy haladéktalanul meg tudja tenni a befektetők jogos érdekeinek, a piac egyensúlyának 
és a tőzsdei működésnek a védelmét biztosító intézkedéseket. 

A BÉT rendelkezik a megfelelő vészhelyzeti forgatókönyvekkel és eljárásrendekkel. 

A Tőzsde az 1101/2020 (III.14) Korm határozat alapján az ország működéséhez szükséges létfontosságú 
gazdasági társaság, közvetett módon 81,35%-ban állami tulajdon. 

A Tőzsde a beszámolóját a vállalkozás folytatásának elve alapján készítette el, azaz a Társaság a 
belátható jövőben is fenn tudja tartani működését. A Tőzsde bevételei és rendelkezésre álló 
pénzeszközei a 2020. év első negyedéve alapján továbbra is fedezetet nyújtanak a 2020. évre tervezett 
költségeinkre, ráfordításainkra és kiadásainkra. A február havi állapot alapján a Tőzsde bevételei 13%-
kal haladták meg az időarányosan tervezett bevételeket, amely részben a tőzsdei forgalom jelentős 
növekedésének, részben az adatértékesítési bevételek növekedésének köszönhető. Amennyiben az 
elkövetkező hónapokban előre nem látható módon mégis csökkenne a Tőzsde jövedelmezősége a 
járvány következtében, a folyamatos és zavartalan működéshez szükséges kiadások fedezete abban az 
esetben is biztosított.  

 

Szociális elemek a foglalkoztatásban és társadalmi 
szerepvállalás 
A BÉT törvényben előírt kötelező juttatásokon kívül különböző, eseti támogatások és kedvezmények 
(szociális és egészségügyi támogatások, jubiláló dolgozók juttatása) igénybevételét biztosítja 
munkavállalóinak, a kapcsolódó rendelkezések belső szabályzatokban rögzítettek. A munkavállalói 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében a BÉT jogszabály által előírt esélyegyenlőségi tervet alkalmaz. A 
BÉT a tőzsdei tevékenység felé nyitott társadalmi réteg irányában az üzleti vállalkozáson túlmutató 
szerepet kíván betölteni, így fontosnak tartja a hazai tőkepiaci- és pénzügyi kultúra fejlesztését, 
amelynek keretében tőzsdei látogatásokat és ismeretterjesztő előadásokat szervez jellemzően 
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középiskolás csoportok részére, valamint bárki részére ingyenesen látogatható előadásokat tart a BÉT 
Akadémia keretében. A BÉT 2018-ban és 2019-ben a Pénziránytű Alapítvánnyal közösen rendezte meg 
a középiskolások számára a Részvényfutam elnevezésű online tőzsdejátékot, amelyen a résztvevők saját 
pénzük kockáztatása nélkül ismerhették meg a tőzsdei kereskedés világát, miközben hasznos tőkepiaci, 
üzletkötési tapasztalatokat és tudást szerezhettek. A tőzsdejátékhoz hasonlóan ugyancsak évente kerül 
meghirdetésre a Kochmeister-pályázat, amely keretében a BÉT olyan tehetséges fiatalokat jutalmaz, akik 
előre meghatározott, a tőzsdével, tőkepiaccal kapcsolatos témakörökben a legjobb tanulmányokat 
készítik el. 
 
Budapest, 2020. április 29. 
 
 
 
 

Végh Richárd Sámel Katalin 
vezérigazgató Igazgató 
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NYILVÁNOS 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának  
…../2020. számú határozata 

 

 

 

 

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az 

Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. évben kifejtett tevékenységéről. 

 

Budapest, 2020. május 19.  

 

 

 

 

dr. Patai Mihály 

az Igazgatóság elnöke 
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A Közgyűlés 2.sz. napirendi pontja 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának 
jelentése a 2019. évben végzett tevékenységéről 
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A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a 2019. évben 
végzett tevékenységéről 

Előterjesztés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2020. évi rendes közgyűlése számára  

(2. napirendi pont) 

 

Előterjesztő: Dr. Gerhardt Ferenc István, a Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Budapesti Értéktőzsde Felügyelő Bizottsága (FB) a tevékenységét szabályozó 

jogszabályoknak, valamint a Budapesti Értéktőzsde Alapszabályában és az FB 

ügyrendjében foglaltaknak megfelelően végezte a munkáját. 2019. évben az FB tagjai 

között nem történt változás, így az FB elnöke: dr. Gerhardt Ferenc, tagjai: Bartha Lajos, 

dr. Kardkovács Kolos, Kása Orsolya, Régely Károly és dr. Selmeczi-Kovács Zsolt.  

2019. év során az FB négy alkalommal ülésezett és további négy alkalommal döntött 

írásbeli szavazással, melyek során a következő főbb kérdésekkel foglalkozott: 

1. Az FB megtárgyalta és elfogadta a BÉT 2019. évben megtartott közgyűlése elé 

került valamennyi előterjesztést, különösen az éves pénzügyi beszámolóról, 

valamint az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztéseket, és kivétel 

nélkül javasolta azok közgyűlés általi elfogadását, amelyeket a közgyűlés el is 

fogadott.  

2. Az FB ülésein rendszeres témaként szerepelt az éppen aktuális igazgatósági 

ülésen elhangzott előterjesztésekről és határozatokról szóló beszámoló, azok 

elemzése, valamint szükség esetén állásfoglalás kialakítása és döntések 

meghozatala. 

3. Az FB áttanulmányozta és elfogadta a Budapesti Értéktőzsde 2019. évben 

elkészített negyedéves jelentéseit. 

4. Az FB megtárgyalta és elfogadta a belső ellenőrzési terv szerint elkészült belső 

auditori jelentéseket. A belső ellenőr az FB felé minden kitűzött vizsgálati témáról 

külön jelentésben számolt be, amelyben a kockázati megállapításokon túl 

intézkedési javaslatokat tett. A belső ellenőri vizsgálatok az alábbi főbb 

szakterületekre terjedtek ki: 

a. BÉT iratkezelési és irattározási folyamatai,  

b. Xetra rendszer szolgáltatási szint monitorozás gyakorlata, 

c. IT szervezt belső szabályozottsága, 

d. BÉT szerződésnyilvántartása, 

e. MMTS I rendszerhez kapcsolódó kereskedési folyamatok, 

f. az informatikai kockázatértékelés alapját képező adatvagyonleltár, 

g. tagi és üzletkötői nyilvántartások, 

h. tőzsdei bevezetési folyamat ellenőrzése.  
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5. Az FB megtárgyalta és kitűzte a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

munkatervet. 

A BÉT belső védelmi vonalai – a felelős belső irányítás és a belső kontrollfunkciók 

összessége – zavartalanul és megfelelően működtek.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a BÉT tevékenysége megfelelő működési kontroll 

alatt állt a 2019. évben, továbbá, hogy az FB nem tapasztalt a BÉT működésében és 

gazdálkodásában olyan hiányosságot vagy kockázatot, amely a részvényesi értéket 

csökkentené vagy azt veszélyeztetné.  

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a BÉT 2020. évi rendes 

Közgyűlése részére javasolt előterjesztéseket – így különösen a BÉT számviteli törvény 

szerinti beszámolójának megállapítását a 2019. üzleti év vonatkozásában, valamint az 

Igazgatóság indítványát az adózott eredmény felosztására és az osztalék 

megállapítására - és egyetért azzal, hogy az előterjesztések a Közgyűlés számára 

határozathozatalra előterjesztésre kerüljenek, valamint javasolja az előterjesztések 

Közgyűlés általi elfogadását.  

A Felügyelő Bizottság nevében kérem a Tisztelt Közgyűlést az FB 2019. évi 

tevékenységéről készült jelentés elfogadására. 

 

Budapest, 2020. április 30. 

 

 Dr. Gerhardt Ferenc István 

 a Felügyelő Bizottság elnöke s.k. 
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NYILVÁNOS 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának  

…../2020. számú határozata 

 

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felügyelő 

Bizottságának 2019. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

Budapest, 2020. május 19.  

 

 

dr. Patai Mihály 

az Igazgatóság elnöke 
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A Közgyűlés 3.sz. napirendi pontja 

A könyvvizsgáló jelentése 
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NYILVÁNOS 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának  

..../2020. számú határozata 

 

 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése hatáskörében eljárva a BÉT 
Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évre vonatkozó füg-
getlen könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

Budapest, 2020. május 19. 

 

 

dr. Patai Mihály 

az Igazgatóság elnöke 
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A Közgyűlés 4.sz. napirendi pontja 

A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása a 2019. 
üzleti év vonatkozásában 
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE  

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

2019. ÉVES SZÁMVITELI 

TÖRVÉNY SZERINTI 

BESZÁMOLÓJA 
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MÉRLEG 

 
 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

 

Végh Richárd Sámel Katalin 
vezérigazgató igazgató 

adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

2018.12.31 2019.12.31

a b c d

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+17. sorok) 5 597 867 6 494 841

2 I.    Immateriális javak (3-9. sorok) 236 520 240 206

3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0

4 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0

5 Vagyoni értékű jogok 1 078 1 298

6 Szellemi termékek 235 442 238 908

7 Üzleti vagy cégérték 0 0

8 immateriális javakra adott előleg 0 0

9 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0

10 II.   Tárgyi eszközök (11-16. sorok) 166 325 196 756

11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 568 2 681

12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 119 526 170 025

13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek, 34 231 24 050

14 Beruházások, felújítások 0 0

15 Beruházásokra adott előlegek 0 0

16 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

17 III.  Befektetett pénzügyi eszközök  (18-21. sorok) 5 195 022 6 057 879

18 Tartós jelentős tulajdoni részesedés 5 189 072 5 976 929

19 Egyéb tartós részesedés 5 950 5 950

20 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 75 000

21 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

22 B.  FORGÓESZKÖZÖK    (23+29+34+39. sorok) 1 538 654 2 201 101

23 B I.     Készletek (24-28 sorok) 4 100 6 823

24 Anyagok 0 0

25 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0

26 Késztermékek 0 0

27 Áruk 4 100 6 823

28 Készletre adott előlegek 0 0

29 II.   Követelések (30-33. sorok) 198 902 243 273

30 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 107 002 162 686

31 Követelésel kapcsolt vállalkozással szemben 54 647 9 946

32 Váltókövetelések 0 0

33 Egyéb követelések 37 253 70 641

34 III.   Értékpapírok (35-38. sorok) 0 0

35 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

36 Egyéb részesedés 0 0

37 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0

38 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0

39 IV.  Pénzeszközök (40-41. sorok) 1 335 652 1 951 005

40 Pénztár, csekkek 0 0

41 Bankbetétek 1 335 652 1 951 005

42 C.  AKTÍV  IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK (43-45. sorok) 355 727 440 525

43 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 306 688 415 697

44 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 49 039 24 828

45 Halasztott ráfordítások 0 0

46 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+22+42. SOROK) 7 492 248 9 136 467
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Végh Richárd Sámel Katalin 
vezérigazgató igazgató 

 

  

adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

2018.12.31 2019.12.31

a b c d

48 D.   SAJÁT  TŐKE (49-56. sorok) 6 519 282 8 016 077

49 I.      Jegyzett tőke 541 348 541 348

50 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0

51 II.     Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0

52 III.    Tőketartalék 2 576 356 2 576 356

53 IV    Eredménytartalék 3 104 876 3 401 578

54 V.    Lekötött tartalék 0 0

55 VI.    Értékelési tartalék 0 0

56 VII.   Adózott eredmény 296 702 1 496 795

57 E.   CÉLTARTALÉKOK (58-60. sorok) 0 0

58 Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0

59 Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0

60 Egyéb céltartalék 0 0

61 F.   KÖTELEZETTSÉGEK    (62+66+75. sorok)    779 164 969 719

62 I.    Hátrasorolt kötelezettségek (63-65. sorok) 0 0

63 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

64
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 0 0

65 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0

66 II.    Hosszú lejáratú kötelezettségek  (67-74. sorok) 0 0

67 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0

68 Átváltoztatható és átváltozó kötvények 0 0

69 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0

70 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0

71 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0

72 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

73
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 0 0

74 Egyéb hosszúlejátatú kötelezettségek 0 0

75 III.  Rövid lejáratú kötelezettségek (76-83. sorok) 779 164 969 719

76 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

77 Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények 0 0

78 Vevőktől kapott előlegek 0 2 666

79 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 207 369 291 817

80 Válltótartozások 0 0

81 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 400 457

82
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 0 0

83 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 571 395 674 779

84 G.  PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (85-87. sorok) 193 802 150 671

85 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 63 400 63 512

86 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 130 402 87 159

87 Halasztott bevételek 0 0

88 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (48+57+61+84. sorok) 7 492 248 9 136 467
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EREDMÉNYKIMUTATÁS 
 

 
 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

Végh Richárd Sámel Katalin 
vezérigazgató igazgató 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással) adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

2018.12.31 2019.12.31

a b c d

1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 464 615 1 443 121

2 Export értékesítés nettó árbevétele 873 426 965 195

I Tőzsdei tevékenység bevételei (1+2. sorok) 2 338 041 2 408 316

3 Saját termelésű készletek állomány változása 0 0

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (3-4. sorok) 0 0

III Egyéb bevételek 199 465 245 469

Ebből: visszaírt értékvesztés 12 910 0

5 Anyagköltség 7 170 5 808

6 Igénybevett szolgáltatások értéke 944 290 1 177 021

7 Egyéb szolgáltatások értéke 12 944 22 773

8 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0

9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 51 668 52 069

IV Anyagjellegű ráfordítások (5-9. sorok) 1 016 072 1 257 671

10 Bérköltség 802 578 855 847

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 54 916 53 533

12 Bérjárulékok 183 638 189 635

V Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 1 041 132 1 099 015

VI Értékcsökkenési leírás 135 229 176 032

VII Egyéb ráfordítások 455 097 501 655

Ebből értékvesztés: 1 588 54 731

A TŐZSDEI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE               (I+II±III-IV-V-VI-VII) -110 024 -380 588

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 399 971 1 866 667

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 399 971 1 866 667

14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

15

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 

bevételek, árfolyamnyereségek 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 211 603

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 12 300 18 086

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok) 412 482 1 885 356

18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

19

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 

ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 5 756 7 973

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok) 5 756 7 973

B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  (VIII-IX) 406 726 1 877 383

C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY    (±A±B) 296 702 1 496 795

X Adófizetési kötelezettség

D ADÓZOTT EREDMÉNY   (±C-X) 296 702 1 496 795
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE  

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

A 2019. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 
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A VÁLLALKOZÁSRÓL ÁLTALÁBAN 
 

 A vállalkozás neve: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

  Részvénytársaság 

A vállalkozás címe: Budapest, Szabadság tér 7. IV. emelet Platina torony 

A vállalkozás cégjegyzék száma: Cg. 01-10-044764 

A beszámoló aláírására 

jogosultak adatai: 

 

 

Végh Richárd, vezérigazgató 

lakcím: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7. 

 

Sámel Katalin, igazgató 

lakcím: 1135 Budapest, Lehel utca 60. 6/1 

 

 

 

 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, 

elkészítésével megbízott személy: Sámel Katalin, (lakcím: 1135 Budapest, Lehel utca 60 6/1), 

regisztrálási szám: 199110. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. könyvvizsgálója: 

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) 

 

A könyvvizsgálat díja a 2019. üzleti évre vonatkozóan: 4 347 eFt + áfa 

 

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: 

Szabó Gergely (anyja neve: Kiss Zsuzsanna, lakcíme: 1202 Budapest, Mézes u. 35., Kamarai 

nyilvántartási száma: 005676) 

 

 

 

 

Működési forma 

Zártkörűen működő részvénytársaság. 
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Alapítás 

Az 1990. június 19. napján megalakult Budapesti Értéktőzsdét általános jogutódlással mint 

részvénytársaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2002. június 30-án a Cg. 01-10-044764 

számon jegyezte be. 

A jegyzett tőke alapításkori értéke 550 m Ft, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló egyenlő és 

azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből állt.  

A 2003. április 28-i közgyűlés a 7/2003. számú határozatával a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság 

alaptőkéjét a Garmond Capital Magyar-Amerikai Szolgáltató Részvénytársaság részvényeinek 

bevonásával – 86 519 db, egyenként 100 Ft névértékű részvény, mindösszesen 8 651 900 Ft-tal – 

leszállította, így a társaság jegyzett tőkéje 541 348 100 Ft-ra csökkent. (Cégbíróság a Cg. 01-10-

044764/24 számú végzése, hatályos 2003.04.28-tól) 

 

Tevékenységi kör 

 

Főtevékenység: 6611 ’08 Pénz-, tőkepiac igazgatása 

 

A Tőzsde gazdálkodásának jogszabályi 

keretei 

A Tőzsde gazdálkodásának feltételeit a 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt.) rögzíti. Ennek 

megfelelően „a Tőzsde szabad pénzeszközét nem fektetheti az adott tőzsdére bevezetett és 

forgalmazott tőzsdei termékbe, ide nem értve az állampapírt és a Tőzsde, a tőzsdei elszámolást végző 

elszámolóház és központi értéktár, valamint az elszámolóházban és a központi értéktárban 

részesedéssel rendelkező pénzügyi holding társaság által kibocsátott részvényt.” 

A Tőzsde számviteli rendjének elkészítésénél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltakat, 

valamint a 459/2015. (XII.29) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A Tőzsde a kettős 

könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napjára, azaz 2019. december 31-ével, 

mint fordulónappal éves beszámolót készít. A Számviteli Törvény szerint el kell határolni azokat a 

naptári évre vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után, (dec. 31.), de 

a beszámoló összeállítását megelőzően lettek ismertek. Társaságunknál a kívülről jövő tételek 

befogadásának utolsó napja, vagyis a mérlegkészítés napja 2020. február 15. 

A Tőzsdét a Számviteli Törvény 3.§ (1) 4. l) pontja az egyéb szervezetek között nevezi meg. A Tőzsde 

éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 459/2015. (XII.29.) Korm. rendelet írja elő.  

A tőzsdei Számlarendünket a fenti rendeletek, a számviteli előírások figyelembevételével állítottuk 

össze. Számlarendünkben mutatjuk be a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kialakított és alkalmazott 

számviteli politikát, valamint az eszközök és források értékelési szabályait. 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2019. éves mérlege és eredménykimutatása az Éves Rendes Közgyűlést 

követően megtekinthető a BÉT honlapján (www.bet.hu ). 
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A Tőzsde szabályai 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szervezetének és működésének lényeges szabályait a közgyűlés által 

elfogadott Alapszabály tartalmazza. 

A Budapesti Értéktőzsde, mint önszabályozó szervezet a Tpt. szerint szabályzatban határozza meg a 

Tőzsde tevékenységére vonatkozó részletszabályokat, valamint a tőzsdei kereskedőkre és kibocsátókra 

vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A szabályzatok elfogadására az Igazgatóság jogosult, 

hatálybalépésükhöz a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása szükséges.  

A Tőzsde szabályzatai megtekinthetők a www.bet.hu / Befektetők / Szabályozás / BÉT szabályzatok 

menüpont alatt. 

 

A Tőzsde 2020. február 15. napján az alábbi hatályos szabályzatokkal rendelkezik: 

 

1. SZABÁLYZATOK 

 
 

2. RENDELKEZÉSEK 

 

A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi továbbá, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. működése megfelel-e a 

jogszabályoknak, szabályzatainak. E feladat teljesítése érdekében a Felügyelet által kijelölt személy 

jogosult a tőzsdei forgalmat a Felügyeletnél kihelyezett terminálon megtekinteni, ellenőrizni, a 

Budapesti Értéktőzsde Zrt. közgyűlésén, az Igazgatóság és a Szakmai Bizottságok ülésén jelen lenni, 

valamint a Tőzsde nyilvántartásaiba betekinteni. 

Az Igazgatóság tőzsdei rendelkezésben rendelkezik a Tőzsde által a Tőzsde szolgáltatásait 

igénybevevők részére felszámított díjakról, a tőzsde munkaszervezetére vonatkozó Szervezeti és 

Működési Szabályzatról, a szabadpiaci rendszer kereskedési szabályairól, a tőzsdei kereskedők, 

kibocsátók, befektetők érdekképviseleti rendjéről. 

A BÉT által működtetett multilaterális kereskedési rendszer működésének szabályairól a vezérigazgató 

által elfogadott külön szabályzat rendelkezik. 

 MNB jóváhagyás Hatálybalépés

száma dátuma száma dátuma

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata 
55/2019 2019. október 16. H-EN-III-646/2019 2019. december 2.

MTF (BÉTa, Xtend, Xbond) Piacok

Hatálybalépés

száma dátuma

A BÉTa Piac Általános Üzletszabályzata 3/BÉTa/2019 2019.11.29 2020. január 1.

Az Xtend Általános Üzletszabályzata 23/Xtend/2019 2019.11.29 2019. december 2.

Az Xbond Általános Üzletszabályzata 14/Xbond/2019 2019.11.29 2019.december 2.

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Szabályzata

Vezérigazgatói Határozat

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Szabályzata 

Igazgatósági Határozat

Vezérigazgatói 

Határozat
Hatálybalépés

száma dátuma száma, dátuma dátuma

Érdekképviselet rendjéről 24/2018 2018. április 18.  - 2018. április 19.

Tőzsde által alkalmazott díjakról - -
418/2019

2019. december 17.
2019. január 1.

Szervezeti és Működési Szabályokról 19/2019 2019. április 16. - 2019. április 16.

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Rendelkezése

Igazgatósági Határozat
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A Budapesti Értéktőzsde Zrt. rendelkezik a Számviteli Törvényben kötelezően előírt szabályzatokkal, az 

eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatával, valamint a pénzkezelési szabályzattal. 

Az eszközök és források értékelését a Számviteli Politika tartalmazza. 

 

 

 

SZÁMVITELI ALAPELVEK 

 
Jelentős összegűnek azt a hibát kell tekinteni, melynek összege ugyanazon évet érintően a 

megállapított hibák, hibahatások saját tőkét, eredményt növelő, csökkentő értékének együttes 

(előjeltől független) összege (ez azt jelenti, hogy az értékadatokat össze kell adni) eléri az adott év 

mérleg főösszegének 2 százalékát. 

A külföldi pénzértékre szóló követelést és kötelezettséget a mérlegben a Magyar Nemzeti Bank 

által meghirdetett deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani. 

A követelések értékelése során a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján 

meg kell határozni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege 

közötti különbözetet azoknál a követeléseknél, amelyeket a mérlegkészítés időpontjáig, pénzügyileg 

nem rendeztek. A különbözetre értékvesztést kell elszámolni, de csak akkor, ha ez a különbözet 

tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.  Követeléseknél jelentős értékvesztésnek minősül, ha az 

értékvesztés összege meghaladja a követelések nyilvántartásba vételi értékének 50%-át. 

 

 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

Mérleg 

IMMATERIÁLIS JAVAK 

Az immateriális javakat a mérlegben bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt 

terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás 

visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken, az immateriális javakra adott előleget az átutalt – a 

levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, az 

értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

A vásárolt szoftverek értékelése nettó értéken történt. 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 

A tárgyi eszközöket a mérlegben bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az alkalmazott terv 

szerinti értékcsökkenési leírásokkal, terven felüli értékcsökkenési leírásokkal, növelve a terven felüli 

értékcsökkenési leírás visszaírás összegével. A tárgyi eszközök nettó értéken kerültek értékelésre. 
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A beruházások értékelése tényleges beszerzési áron történt. 

 

 

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. részesedései: 

• Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB) 

Székhelye:  Bp. V. ker. Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, 

 Platina torony I. épület, IV. emelet 

részvények darabszáma:  1.200 db, egyenként 100.000 Ft névértékű 

tulajdoni részesedés:  100,00%  

A BIB Zrt. 2019. éves adózás utáni eredménye várhatóan -71 Millió Ft lesz. 

 

• Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT) 

Székhelye:  Bp. V. ker. Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, 

 Platina torony I. épület, IV. emelet 

részvények darabszáma:  500 db, egyenként 100.000 Ft névértékű 

tulajdoni részesedés:  100,00%  

Az ELÉT Zrt. 2019. éves adózás utáni eredménye várhatóan -159 Millió Ft lesz. 

 

• KELER Központi Értéktár Zrt.  

 

Székhelye: Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72. 

részvények darabszáma: 900 db, egyenként 5.000.000 Ft névértékű 

tulajdoni részesedés: 46,67% 

A KELER Zrt. 2019. éves adózás utáni eredménye várhatóan 1,1 Milliárd Ft lesz. 

3. KELER Központi Értéktár Zrt. tulajdonosi szerkezete (e Ft) 

 

Tulajdonosok Jegyzett tőke 
Tulajdoni 

hányad 

Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2 100 000 46,67% 

MNB 2 400 000 53,33% 

Total: 4 500 000 100,00% 
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• KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 

 

Székhelye: Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72. 

részvények darabszáma: 262 320 db, egyenként 10.000 Ft névértékű 

tulajdoni részesedés: 0,09% 

A KELER KSZF Zrt. 2019. éves adózás utáni eredménye várhatóan 442 Millió Ft lesz. 

4. KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. tulajdonosi szerkezete (e Ft) 

 

 

 

5. KELER Zrt. és KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. saját tőke szerkezete 

 

 * A KELER Csoport 2019. évi számai előzetesek, még nem auditált számok. 

 

 

6. Budapest Institute of Banking Zrt. saját tőke szerkezete (e Ft) 

  

 * A BIB 2019. évi számai előzetesek, még nem auditált számok. 

 

Tulajdonosok
Részvények db 

száma

Tulajdoni 

hányad

Névérték        

10.000 Ft/db

Kibocsátási 

érték        

25.000 Ft/db

Budapesti Értéktőzsde Zrt. 238 0,09% 2 380 5 950

MNB 272 0,10% 2 720 6 800

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. 261 810 99,81% 2 618 100 6 545 250

Összesen: 262 320 100,0% 2 623 200 6 558 000

eFT

2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31

Jegyzett tőke 4 500 4 500 2 623 200 2 623 200

Tőketartalék 3 934 800 3 934 800

Eredménytartalék 22 263 19 209 1 577 266 2 019 580

Törvényes tartalék 267 371

Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pü-i 

instrumentumok tartaléka (FVTOCI) 27 9 877 264

Saját tőke összesen: 27 057 24 089 8 136 143 8 577 844

IFRS
KELER KELER KSZF

mFt eFt

2018.12.31 2019.12.31

Jegyzett tőke 80 000 120 000

Tőketartalék 0 0

Eredménytartalék -5 851 15 454

Lekötött tartalék 6 019 2 919

Adózott eredmény 18 205 -70 516

Saját tőke összesen: 98 373 67 857

BIB

47 / 102



7. Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. saját tőke szerkezete (e Ft) 

 

 * Az ELÉT 2019. évi számai előzetesek, még nem auditált számok. 

 

 

  

2018.12.31 2019.12.31

Jegyzett tőke n/a 50 000

Tőketartalék n/a 750 000

Eredménytartalék n/a 0

Lekötött tartalék n/a 0

Adózott eredmény n/a -158 557

Saját tőke összesen: n/a 641 443

ELÉT
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AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSI MÓDSZERÉNEK ISMERTETÉSE 

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása lineáris értékcsökkenés 

elszámolás módszerével történt az alábbiak szerint: 

A tőzsdei számvitel politikai irányelvek szerint a vagyoni értékű jogok bekerülési értékét a várható 

hasznos élettartam függvényében kell amortizálni.  

A szellemi termékek, szoftverek leírási idejét 3 évben, leírási kulcsát 33 %-ban határoztuk meg, 

kivéve a jogelődtől átvett immateriális javak esetében, ahol a leírási idő megállapításánál 

figyelembe kell venni a jogelődnél eltelt használati időt - azonban a hátralévő használati idő nem lehet 

kevesebb, mint egy év - és az értékcsökkenési leírást a még hátralévő időszakra kell elszámolni.  

A tárgyi eszközök értékcsökkenését a használatbavétel napjával kezdődően a bruttó érték után 

számoljuk el lineárisan a használati idő figyelembevételével. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 

havi gyakorisággal történik. 

Az amortizáció elszámolásakor az alábbi értékcsökkenési leírási kulcsokkal számoltunk. 

 

 

8. 1992. január 1. után aktivált eszközökre alkalmazott amortizációs normák 

 

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0 % 

Gépek, berendezések, felszerelések  14,5 % 

Számítástechnikai termékek 33,0 % 

 

A Számviteli Törvény 80. §. (2) bekezdése által megengedett 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti 

eszközöket a Tőzsde használatbavételkor azonnali értékcsökkenési leírásként számolja el. 

  

49 / 102



9. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása (e Ft) 

 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének változása 

 

  

Nyitó Évközi Évközi Záró 

érték növekedés csökkenés érték

I. Immateriális javak összesen 1 416 875 87 787 523 0 1 504 138

I/1. Vagyoni értékű jogok 4 682 453 523 4 611

I/2. Szellemi termékek 1 412 193 87 334 0 1 499 527

I/2.1. Befejezetlen immateriális javak 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen 588 775 122 513 82 456 0 628 832

II/1. Ingatlanok 45 449 338 0 0 45 787

II/1.1. Épületek 0 0

II/1.2. Ing.kapcs.vagyonért.jogok 0 0

II/1.3. Idegen ingatlanon végzett 

beruházás 45 449 338 0 45 787

II/2. Kábelek 0 0

II/3. Igazgatási és egyéb felszerelési 

       tárgyak 5 370 39 329 5 080

II/4. Számítástechnikai gépek 401 295 120 573 80 691 441 178

II/5. Távközlő berendezések 8 901 1 241 987 9 155

II/6 Egyéb berendezések, gépek és

       felszerelések 88 428 321 449 88 300

II/7. Régi értékpapírok 583 583

II/8. Személygépkocsi 38 749 0 0 38 749

II/9. Beruházások 0 0

II/10. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0

I-II. Összesen 2 005 650 210 300 82 979 0 2 132 971

Megnevezés Átsorolás
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Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása 

 

 
  

Nyitó Évközi Évközi Záró 

érték növekedés csökkenés érték

I. Immateriális javak összesen 1 180 355 84 101 523 0 1 263 932

I/1. Vagyoni értékű jogok 3 604 233 523 3 313

I/2. Szellemi termékek 1 176 751 83 868 0 1 260 619

I/2.1. Befejezetlen immateriális javak

II. Tárgyi eszközök összesen 422 450 91 932 82 307 0 432 075

II/1. Ingatlanok 32 882 10 225 0 0 43 107

II/1.1. Épületek 0 0

II/1.2. Ing.kapcs.vagyonért.jogok 0 0

II/1.3. Idegen ingatlanon végzett 

beruházás 32 882 10 225 0 43 107

II/2. Kábelek 0 0

II/3. Igazgatási és egyéb felszerelési 

       tárgyak 5 056 241 329 4 968

II/4. Számítástechnikai gépek 282 087 70 372 80 543 271 916

II/5. Távközlő berendezések 8 895 592 986 8 501

II/6 Egyéb berendezések, gépek és 0

       felszerelések 77 024 4 313 449 80 889

II/7. Régi értékpapírok 0 0

II/8. Személygépkocsi 16 506 6 188 0 22 695

II/9. Beruházások

II/10. Beruházásokra adott előlegek 0 0

I-II. Összesen 1 602 805 176 032 82 830 0 1 696 007

Megnevezés Átsorolás
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Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének változása 

 

  

  

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének változása

Nyitó Évközi Évközi Záró 

érték növekedés csökkenés érték

I. Immateriális javak összesen 236 520 3 686 0 0 240 206

I/1. Vagyoni értékű jogok 1 078 220 0 1 298

I/2. Szellemi termékek 235 442 3 466 0 238 908

I/2.1. Befejezetlen immateriális javak 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen 166 325 50 850 20 417 0 196 756

II/1. Ingatlanok 12 567 0 9 886 0 2 681

II/1.1. Épületek 0 0 0 0

II/1.2. Ing.kapcs.vagyonért.jogok 0 0 0 0

II/1.3. Idegen ingatlanon végzett 

beruházás 12 567 0 9 886 0 2 681

II/2. Kábelek 0 0 0 0

II/3. Igazgatási és egyéb felszerelési 

       tárgyak 314 0 202 112

II/4. Számítástechnikai gépek 119 208 50 201 147 169 260

II/5. Távközlő berendezések 6 649 1 654

II/6 Egyéb berendezések, gépek és

       felszerelések 11 404 0 3 992 7 412

II/7. Régi értékpapírok 583 0 0 583

II/8. Személygépkocsi 22 243 0 6 188 16 054

II/9. Beruházások 0 0 0 0

II/10. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0

I-II. Összesen 402 845 54 536 20 417 0 436 962

Megnevezés Átsorolás
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VÁSÁROLT KÉSZLETEK 

A vásárolt készletek értékét a nyomtatványok és az egyéb anyagok kivételével tényleges beszerzési 

áron értékeltük. 

 

A nyomtatványokat és az egyéb anyagokat a beszerzés időpontjában teljes egészében 

anyagfelhasználásként (költségként) számoltuk el. Az év végi záró készletek értékelése a leltár alapján 

tényleges beszerzési áron történt.  

 

10. Készletek (e Ft) 

  

KÖVETELÉSEK 

A vevőkkel szembeni követeléseket a mérlegben, az elfogadott, elismert összegben, illetve a már 

elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti 

értéken kell szerepeltetni. 

 

A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal 

való tételes egyeztetéssel kerültek értékelésre. 

  

11.  Követelések (e Ft) 

  

 

 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Reprezentációs anyagok 1 769 2 211

Nyomtatványok, egyéb anyagok 1 224 1 483

Könyvtári könyvek 1 071 669

Közvetített szolgáltatások 36 2 460

Készletek összesen 4 100 6 823

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 107 002 162 686

TAO 12 328 10 124

ÁFA 17 974 51 169

Helyi adó 4 171 2 765

Innovációs járulék 641 0

Egyéb követelések 2 112 6 582

Szállítónak adott előleg 27 0

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 54 647 9 946

Követelések összesen 198 902 243 273
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12.  Követelésekre elszámolt értékvesztés (e Ft) 

 

 

ÉRTÉKPAPÍROK 

A társaság nem rendelkezett értékpapírokkal 2019.12.31-én.  

 

13. Értékpapírok (e Ft) 

 

 
 

 

PÉNZESZKÖZÖK 

A pénzeszközök a 2019. év utolsó banki számlakivonatok alapján kerültek kimutatásra. 

 

14. Pénzeszközök (e Ft) 

 

 

 

Megnevezés

Értékvesztés 

elszámolásának 

éve

2019.12.31. 

Értékvesztés 

összege

2011 50

2012 2 368

2013 4 076

2014 4 664

2015 9 410

2016 2 200

2017 1 529

2018 1 588

2019 2 097

Követelések értékvesztése összesen 27 982

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Diszkontkincstárjegy 0 0

Értékpapírok összesen 0 0

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Ft számla 829 094 1 866 482

Lekötött Ft betét 300 000 0

EURO számla 206 558 84 523

Pénzeszközök összesen 1 335 652 1 951 005
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AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 

Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtt felmerült 

olyan kiadásokat, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, 

valamint az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel 

lezárt időszakra számolandók el, továbbá a Számviteli Törvény 68. §. (1) bekezdése szerinti 

különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget. 

 

15.  Aktív időbeli elhatárolások (e Ft) 

 

A GINOP és a Közép-magyarországi projektek kapcsán összesen 101 millió Forintnyi támogatás 2019-ben 
került kifizetésre a KKV támogatásokra, amelyek projekt terhére történő lehívása azonban csak később fog 
megtörténni (a 2018-ban elhatárolt összegek közül 3,4 millió Forint a 2019. december 31-i egyenlegben 
továbbra is szerepel). 

 

  

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Beszámolási időszakra járó, de pénzügyileg nem realizált betétlekötés 

és bankszámla kamata
7 0

2018./2019. forgalmi díj 70 422 77 885

2018./2019. IV. n. évi forgalombantartási díj 85 228 94 320

2018./2019. évi vendor díjak 56 094 69 428

ELITE, GINOP+KMR 85 721 154 600

Egyéb bevételek 9 216 19 464

Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen 306 688 415 697

Biztosítás 7 342 2 395

Újság előfizetések 424 368

Nemzetközi szervezet éves tagdíja 965 167

IBM IFX maintenance 0 186

Egyéb szoftver, support 29 848 19 460

Egyéb 10 460 2 252

Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen 49 039 24 828

Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen 355 727 440 525
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SAJÁT TŐKE 

A saját tőke könyv szerinti értéken került kimutatásra.  

 

16.  Saját tőke változása (e Ft) 

  

 

A BÉT igazgatóságának javaslata, hogy a 2019. üzleti évre vonatkozóan osztalék kifizetésére ne 

kerüljön sor, így az eredménytartalék fedezetet biztosít a piacfejlesztési stratégia megvalósításához 

szükséges kiadások finanszírozására. 

 

A jegyzett tőke alapításkori értéke 550 m Ft, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló egyenlő és 

azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből állt. A 2003. 

április 28-i közgyűlés a 7/2003. számú határozatával a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság 

alaptőkéjét a Garmond Capital Magyar-Amerikai Szolgáltató Részvénytársaság részvényeinek 

bevonásával – 86 519 db, egyenként 100 Ft névértékű részvény, mindösszesen 8 651 900 Ft-tal – 

leszállította, így a társaság jegyzett tőkéje 541 348 100 Ft-ra csökkent. 

  

Megnevezés 2018.12.31 Növekedés Csökkenés 2019.12.31

Jegyzett tőke 541 348 541 348

Tőketartalék 2 576 356 2 576 356

Eredmény tartalék 3 104 876 296 702 3 401 578

2018. éves adózott 

eredmény
296 702 296 702 0

2019. éves adózott 

eredmény
1 496 795 1 496 795

Saját tőke összesen 6 519 282 1 793 497 296 702 8 016 077
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KÖTELEZETTSÉG 

A rövid lejáratú kötelezettségekből 

• az áruszállításból származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettséget az elismert, 

számlázott összegben értékeltük; 

• a munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni kötelezettségek az analitikus nyilvántartásokkal 

egyeztetve kerültek a mérlegbe. 

 

 

17.  Rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft) 

 
 

A GINOP és a Közép-magyarországi támogatás kapcsán a BÉT előleget hívott le, amelynek terhére a 

kifizetések történhetnek. A fel nem használt összeget kötelezettségként mutatjuk be. 

 

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni: 

• a mérleg fordulónapja előtt befolyt pénzbevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak  

 árbevételét képezi, 

• a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, mely csak a mérleg  

 fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,  

• a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a Tőzsdével szemben érvényesített, 

benyújtott, a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, bírósági 

költséget. 

 

Az időbeli elhatárolások összegeit bizonylatokkal - számla, számítás, az arra illetékes határozata, stb. - 

kell alátámasztani, amelyek az elhatárolások jogszerűségét és okszerűségét megfelelően bizonyítani 

hivatottak. 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 207 369 291 817

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 400 457

Költségvetésnek fizetendő adók, járulékok:

Személyi jövedelemadó 20 883 22 196

Rehabilitációs hozzájárulás 978 1 090

Szakképzési hozzájárulás 2 032 2 133

Gépjárműadó 177 179

Nyugdíj- és Egészségbiztosítási alap 24 553 25 744

Szociális hozzájárulási adó 26 306 27 142

EÜ. hozzájárulás 1 336 0

Egyéb 28 8 488

GINOP és Közép-Magyarországi Régió projektek előleg 495 102 587 807

Vevőktől kapott előlegek 0 2 666

Kötelezettségek összesen 779 164 969 719
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18.  Passzív időbeli elhatárolások (e Ft) 

 

 

Eredménykimutatás 

A tőzsdei tevékenység eredményét összköltség eljárással ("A" változat) állapítottuk meg úgy, hogy 

az üzleti évben elszámolt bevételeket csökkentettük az elszámolt anyagjellegű, személyi jellegű és 

egyéb ráfordításokkal, valamint az értékcsökkenési leírásokkal. 

A Tőzsde éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 459/2015. (XII.29.) Korm. 

rendelet írja elő. A Kormányrendeletnek megfelelően az „Értékesítés nettó árbevétele” helyett „Tőzsdei 

tevékenység bevétele”-ként kerültek kimutatásra a díjszabályzatban rögzített szolgáltatásokért 

felszámított díjak. 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

2018/2019. évben kiszámlázott, 2019/2020. éves 

szekció minimumdíjak
63 400 63 512

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

összesen
63 400 63 512

Audit 2 642 2 892

Árjegyzés-elemzés szolgáltatás 10 889 7 625

OMX licensz díj 9 219 0

Szakértői igénybevett szolgáltatás 41 228 12 278

Éves eredmény terhére elhatárolt jutalom 

(járulékokkal)
57 893 60 861

Egyéb 8 531 3 503

Költségek passzív időbeli elhatárolása 

összesen
130 402 87 159

Passzív időbeli elhatárolások mindösszesen 193 802 150 671
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19.  Bevételek (e Ft) 

 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Kibocsátói tevékenység bevétele 407 408 442 049

Kereskedési tevékenység bevétele 1 089 735 1 030 062

Információ értékesítés bevétele 789 230 884 136

Közvetített szolgáltatások 51 668 52 069

Tőzsdei tevékenység nettó árbevétele összesen: 2 338 041 2 408 316

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Tőzsdei tevékenység belföldi bevétele 1 464 615 1 443 121

Export

USA 274 946 312 352

UK 268 586 298 161

Svájc 14 915 27 300

Japán 1 233 1 286

Ausztrália 0 945

Izrael 1 233 1 286

Norvégia 8 365 8 815

Törökország 462 482

Kanada 154 161

Európai Unió 303 532 314 406

Tőzsdei tevékenység export bevétele 873 426 965 195

Tőzsdei tevékenység nettó árbevétele összesen: 2 338 041 2 408 316

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Értékesített tárgyi eszközök bevétele 6 684 329

Oktatás bevétele 432 432

Rendezvények bevétele 16 050 24 937

Egyéb bevételek 22 710 11 533

Késedelmi kamat 315 67

Támogatási program bevételei 114 235 190 763

Választottbíróság alapítói vagyon felosztása 2 287 12 398

ELITE program bevétele 36 752 5 010

Egyéb bevételek összesen 199 465 245 469

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Kapott, járó osztalék 399 971 1 866 667

Lekötött betét kamata 7 272

Egyéb kamatok 204 332

Deviza árfolyam nyereség 12 300 18 086

Pénzügyi műveletek bevétele 412 482 1 885 356

Deviza árfolyam veszteség 5 756 7 973

Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 756 7 973

Pénzügyi tevékenység eredménye 406 726 1 877 383
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ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 
2001. évtől, amennyiben a szolgáltatás előzetesen felszámított általános forgalmi adóját az áfa törvény 

123. §-ának (2) bekezdése szerint arányosítással kell megosztani, a le nem vonható általános forgalmi 

adót nem költségként, hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.  

 

 

20.  Anyagjellegű ráfordítások (e Ft) 

  

 

A szakértői díjak soron bekövetkezett növekedés legnagyobb tétele a leányvállalat alapításával 

kapcsolatos piackutatás, előkészítő és tervező szakértői munka, tanácsadás értékéből tevődik össze. 

 

21.  Beszámoló könyvvizsgálatáért és egyéb szolgáltatásokért a könyvvizsgálónak fizetett díjak 

(e Ft) 

 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Közvetített szolgáltatás 51 668 52 069

Anyagköltség 7 170 5 808

Utazási költség 17 110 14 940

Javítási, karbantartási költség 21 232 20 186

Kommunikációs és postaköltség, hírlap 6 491 7 704

Egyéb bérleti díjak 42 196 48 912

K2 licence díj 4 131 4 196

Kereskedési rendszer licence díj 173 982 178 357

Szakértői díjak 189 979 414 254

Oktatás, továbbképzés költségei 13 933 18 747

PR költségek 270 177 279 309

Nemzetközi szervezetek tagdíja 10 919 10 310

Nemzetközi konferenciák 26 019 12 673

Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások 28 221 28 016

Internet hozzáférés 2 880 2 939

Deutsche Börse- technikai kapcsolat díja 24 330 24 806

Irodaházzal kapcsolatos költségek:

Bérleti díj 80 870 79 481

Üzemeltetési költség 31 820 32 191

Biztosítási díjak, illetékek, bankköltségek 12 944 22 773

Anyagjellegű ráfordítások összesen 1 016 072 1 257 671

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Magyar törvény szerint készített beszámoló könyvvizsgálati díja 3 416 3 416

IFRS szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának díja 931 931

Könyvvizsgálónak fizetett díjak összesen: 4 347 4 347
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SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

A Budapesti Értéktőzsdénél az átlagos statisztikai állományi létszáma 2018. évben 59 fő, 2019. évben 

60 fő volt. A BÉT-en a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége nem 

tartalmazta a gyesen, gyeden lévőket, illetve a fizetés nélküli szabadságon lévőket.  

 

22.  Személyi jellegű ráfordítások (e Ft) 

 

 

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK DÍJAZÁSA 

23.  Választott tisztségviselők tiszteletdíja 

A BÉT Közgyűlésének a 27/2017. számú határozata alapján a tiszteletdíjak a következők: 

 

Igazgatóság 

elnök:  a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 7-szeres összege / hó 

tagok: a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó 

 

Felügyelő Bizottság 

elnök:  a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 5- szörös összege / hó 

tagok: a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 3-szoros összege / hó 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Főállású munkavállalók bérköltsége 714 716 763 999

Igazgatósági tagok tiszteletdíja 49 680 52 360

Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja 33 120 35 760

Állományon kívüliek bérköltsége 5 062 3 728

Bérköltség 802 578 855 847

Béren kívüli juttatások 31 085 28 353

Betegszabadság után járó bér, Egyéb jóléti költségek 5 220 3 741

Reprezentációs költségek 9 197 12 630

Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó 9 414 8 810

Személyi jellegű egyéb ráfordítások 54 916 53 533

Szakképzési hozzájárulás 12 108 13 000

Rehabilitációs hozzájárulás 3 664 4 023

Egészségügyi hozzájárulás 11 395 0

Szociális hozzájárulási adó 156 471 169 771

Cafetériát terhelő munkavállalói adók és járulékok 0 2 841

Bérjárulékok 183 638 189 635

Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 041 132 1 099 015
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24.  Egyéb ráfordítások (e Ft) 

 

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. saját tőkéje a társaság működésének első éveiben csökkent. A 

Tőzsde a számviteli törvény előírásai és az óvatosság elve alapján a BIB Zrt., mint részesedés 

vonatkozásában 2019-ben értékvesztést számolt el a saját tőke és a befektetés könyv szerinti értéke 

közötti különbözet összegének megfelelően. 

 

A 2018. és a 2019. üzleti évben a Budapesti Értéktőzsdének nem voltak kivételes előfordulású vagy 

kivételes nagyságú bevételei, költségei, ráfordításai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Selejtezések miatti kivezetések / Értékvesztések / Hitelezési 

veszteségek
1 588 54 731

Tárgyi eszköz értékesítés 6 669 149

Egyéb 7 401 9 321

Alapítványi és egyéb támogatások 9 887 6 485

Innovációs járulék 6 793 7 004

Pénzintézeti különadó 123 084 137 390

Helyi és Iparűzési adó 45 286 46 692

Felügyeleti díj 1 698 2 038

Befektetett eszközök le nem vonható áfája 33 689 32 150

Költségek le nem vonható áfája 140 002 166 252

Végleges pénzeszköz átadás 75 000 0

EU projekt adott támogatások 4 000 39 443

Egyéb ráfordítások összesen 455 097 501 655
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Kapcsolt féllel bonyolított ügyletek 

 

KAPCSOLT FELEK 

 

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 

minősített többségi tulajdonosa, a részvények 81,35%-át birtokolja. 

 

Neve:     KELER Központi Értéktár Zrt. 

Székhelye:    1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Adószáma:    10873151-2-44 

Cégjegyzékszáma:   01-10-042346 

Tulajdonosi részaránya:   46,67% 

 

Neve:     KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 

Székhelye:    1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Adószáma:    23183034-2-44 

Cégjegyzékszáma:   01-10-046985 

Tulajdonosi részaránya:   0,09% 

 

Neve:     Budapest Institute of Banking Zrt. 

Székhelye:    1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. 4. em. 

Adószáma:    26133124-2-41 

Cégjegyzékszáma:   01-10-049493 

Tulajdonosi részaránya:   100,00% 

 

Neve:     Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. 

Székhelye:    1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. 4. em. 

Adószáma:    27044292-2-41 

Cégjegyzékszáma:   01-10-140452 

Tulajdonosi részaránya:   100,00% 
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25.  Kapcsolt féllel bonyolított ügyletek 

 

Megnevezés
Összeg (nettó)

HUF

Bevételek (KELER Zrt.)

Közzétételi kötelezettségek átvállalása 8 900 000

Rendezvény támogatás 3 000 000

Kapott osztalék 1 866 666 667

Bevételek (Magyar Nemzeti Bank)

Bérelt vonalak és hozzáférések 4 802 087

Duális képzés 3 000 000

Oktatási tevékenység 216 000

Fejlesztési tevékenység 1 600 000

Tőzsdei tevékenység bevétele 1 000 000

Bevételek (Budapest Institute of Banking)

Adott kölcsön után járó kamat 1 333 854

Bevételek (Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.)

Közvetített szolgáltatások bevétele 3 116 703

Költségek (Magyar Nemzeti Bank)

Továbbszámlázott költségek 346 331

Költségek (KELER Zrt.)

Részvénykönyv vezetés díja 740 000

Értékpapírszámla vezetés díja 451 112

Kereskedési adatok értékesítése 8 000 000

Egyéb 25 537

Költségek (Budapest Institute of Banking)

Oktatások igénybevétele 4 080 200

Egyéb jellegű kapcsolt tételek (Budapest Institute of Banking)

Anyavállalati garancia 3 069 968

Adott kölcsön 75 000 000
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2019.12.31-én fennálló vevőkövetelések és szállítói kötelezettségek kapcsolt féllel szemben: 

 

Kapcsolt fél Vevőkövetelés (Ft) Szállítói kötelezettség (Ft) 

KELER Központi Értéktár Zrt. 0 0 

KELER KSZF Zrt. 0 53 156 

Magyar Nemzeti Bank 633 985 457 497 

Budapest Institute of Banking 5 390 541 0 

ELÉT Zrt. 3 921 177 0 

 

Társasági adó 

A bevallási kötelezettségnek megfelelően elvégeztük az adóalap korrekcióját, melyet az alábbiakban 

ismertetünk: 

 

 Társasági adó megállapítása (e Ft)  

 

 

Megnevezés 2019.12.31

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Számviteli tv. szerint az adóévben értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg 176 032

Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege 2 586

Nem elismert ktg 3. sz. melléklet (repi, üzleti ajándék , térítés nélküli átadás) 1 620

Kapcsolt vállalkozás közötti transzferár 20

Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi ráfordításként elszámolt 

összeg 9

Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás

Véglegesen átadott pénzeszköz

Mindösszesen adóalap növelő tételek 180 266

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Adótörvény szerinti értékcsökkenés 198 694

Mobilitási támogatás 2019. évben juttatott összege

Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés

Kapott jogdíj alapján adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 %-a 7 137

Kapott osztalék címén elszámolt bevétel: 1 866 667

Köszhasznúaknak tartós adomány keretében adott támogatás, adomány 20 %-a 1 085

Mindösszesen adóalap csökkentő tételek 2 073 582

Társasági adó

Adózás előtti eredmény 1 496 795

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen: 2 073 582

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen:         180 266

Adóalap -396 521

TAO 9% 0

2019. évi számított  TAO 0

Látványcsapatsport támogatás miatti adókedvezmény 0

2019. évi TAO 0
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Tőzsdetagság 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőzsdetagjainak száma 2019. 

december 31-én összesen 25 volt. 2019. év végén a Részvény Szekcióban 18 tag, a Hitelpapír 

Szekcióban 19 tag, a Származékos Szekcióban 13 tag (határidős piac – 13 tag, opciós piac – 10 tag), 

valamint az Áru Szekcióban 1 tag rendelkezett kereskedési joggal. A BÉTa Piacnak év végén 11 tagja 

volt, az Xtend Piacnak 13, az Xbond Piacnak pedig 10.  

Kizárólag Aukciós kereskedési joggal 3 tőzsdetag rendelkezik. 

 

Tőzsdetagság keletkezése 2019-ben 

• Magyar Nemzeti Bank – kereskedési jog a Hitelpapír Szekcióban (2019. június 25.) 

 

Tőzsdetagság megszűnése 2019-ben 

• NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt.– Részvény Szekció, BÉTa és Xtend Piac (2019. március 

14.) 

• Deutsche Bank AG London Branch – Hitelpapír Szekció (2019. október 22.) 

 

26.  Szekciótagok listája 

 

Részvény Hitelpapír Áru BÉTa Xtend Xbond

szeckió szekció  Határidős Opciós  szekció piac  piac  piac

1 BNP Paribas S.A. - F - - - - -

2 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe - F - - - - - -

3 CIB Bank Zrt. X X X F - X - X 

4 CONCORDE Értékpapír Zrt. X X X X - - X -

5 Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelep - F - - - - -

6 EQUILOR Befektetési Zrt. X X X X X X X X

7 ERSTE Befektetési Zrt. X X X X - X X X

8 Goldman Sachs International - F - - - - - -

9 Interactive Brokers (UK) Limited X - - - - - -

10 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe X X X - - - - -

11 J.P. Morgan Securities plc - F - - - - -

12 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe X X X - - X X -

13 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. - X - - - - - X

14 Magyar Nemzeti Bank - X - - - - - X

15 MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. X X X X - - X X

16 MKB Bank Zrt. X X X F - X X X

17 OTP Bank Nyrt. X X X X - X X X

18 Patria Finance a.s. X - - - - - - -

19 Raiffeisen Centrobank AG X - X X - X X

20 Random Capital Broker Zrt. X - X - - X X -

21 RAIFFEISEN Bank Zrt. X X X X - X X X

22 Société Générale SA X X - - - - - -

23 SPB Befektetési Zrt. X - - - - X X

24 UniCredit Bank Hungary Zrt. X X X X - - X X

25 WOOD & Company Financial Services a.s. X - - - - X X

X: Kereskedési joggal rendelkezik

F: Kereskedési joga felfüggesztve

- : Nem rendelkezik kereskedési joggal

Tőzsdetag neve
Származékos szekcó

Sor
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27.  Az 5 %-ot meghaladó részvényesek 

 
 

A Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.  

 

 

 

28.  Egy részvényre jutó saját tőke, illetve eredmény (e Ft) 

 
 

  

% db

Magyar Nemzeti Bank 81,35% 4 403 872

KBC Securities Mo. Fióktelepe 5,20% 281 667

Egyéb 13,45% 727 942

Összesen: 100,00% 5 413 481

Tulajdoni hányad
Társaság

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Saját tőke 6 519 282 8 016 077

Jegyzett tőke 541 348 541 348

Tőketartalék 2 576 356 2 576 356

Eredménytartalék 3 104 876 3 401 578

Adózott eredmény 296 702 1 496 795

Kibocsátott részvények száma 5 413 481 5 413 481

Részvény névértéke Ft/db 100 100

Kibocsátási érték Ft/db 854 854

Egy részvényre jutó saját tőke Ft/db 1 204 1 481

EPS   (adózott eredmény / részvény db 

száma)  Ft 55 276

ROE (adózott eredmény / (nyitó és záró saját 

tőke állomány átlaga)
4,66% 20,60%
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29.  Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 

A Tőzsde vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulását az alábbi mutatószámok 

szemléltetik. 

 

 
  

Index

eFt eFt

Vagyonarányos jövedelem

(Adózott eredmény / 296 702 1 496 795

Saját tőke) 6 519 282 8 016 077

Árbevétel arányos jövedelem

(Adózott eredmény / 296 702 1 496 795

Tőzsdei tevékenység bevétele ) 2 338 041 2 408 316

Likviditási mutató

(Forgóeszközök - Készletek / 1 534 554 2 194 278

Kötelezettségek) 779 164 969 719

Tőkeellátottság

(Saját tőke / 6 519 282 8 016 077

Mérlegfőösszeg) 7 492 248 9 136 467

Eszköz arányos jövedelem

(Adózott eredmény / 296 702 1 496 795

Mérlegfőösszeg) 7 492 248 9 136 467

Tárgyi eszköz aránya

(Tárgyi eszköz / 166 325 196 756

Mérlegfőösszeg) 7 492 248 9 136 467

Forgóeszközök aránya

(Forgóeszközök / 1 538 654 2 201 101

Mérlegfőösszeg) 7 492 248 9 136 467

Források aránya

(Kötelezettségek / 779 164 969 719

Saját tőke) 6 519 282 8 016 077

= 24,09% 117,28%

= 11,95% = 12,10% 1,26%

= 20,54%

= 16,38% 413,64%

= 2,22% = 2,15% -3,15%

= 3,96%

= 226,28% 14,89%

= 87,01% = 87,74% 0,83%

= 196,95%

410,33%

= 12,69% = 62,15% 489,76%

Mutatószámok
2018.12.31 2019.12.31

= 4,55% = 18,67%
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30.  EBITDA kimutatás (e Ft) 

 
                                                                                                                        

   

31.  Fejlesztések (tárgyi eszköz növekedések) (e Ft) 

 

A fejlesztések az áfát nem tartalmazzák. 

  

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

Tőzsdei tevékenység bevétele + közvetített szolgáltatás 2 338 041 2 408 316

Egyéb bevételek 199 465 245 469

Bevételek összesen 2 537 506 2 653 785

Működési költségek és ráfordítások, amortizáció nélkül 2 343 931 2 674 259

EBITDA 193 575 -20 474

Értékcsökkenés 135 229 176 032

Pénzügyi műveletek eredménye 406 726 1 877 383

Pénzintézeti különadó 123 084 137 390

Helyi és Iparűzési adó 45 286 46 692

Adózott eredmény 296 702 1 496 795

Sorsz. Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

1. Fejlesztés 53 596 45 130

2. Hálózat 15 356 8 800

3. PC 7 372 8 034

4. Server 82 905 116 573

5. Kereskedési rendszer 0 195

6. Dokumentum- és folyamatmenedzsment 1 350 812

7. Honlap 15 653 21 374

8. Biztonság 45 257 6 903

9. Nem informatikai beruházások 1 202 2 480

Mindösszesen 222 691 210 300
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32. Támogatási programok 

 

A GINOP-1.1.7-2017-00001. program keretében összesen rendelkezésre álló, vissza nem térítendő 

támogatás összege: 1 000 000 000 Ft, amelynek célja képzési, mentorálási programok megvalósítása, 

illetve részvénybevezetéshez kapcsolódó tőzsdei felkészítés a pályázat keretein belül meghatározott 

vállalkozások számára.  

2018-ban 65 millió, 2019-ben 53 millió forintnyi személyi jellegű ráfordítást tudtunk lehívni a GINOP 

projekt keretén belül; továbbá 2018-ban 5,9 millió forintnyi szakértői költséget számoltunk el, 2018-

ban 4 millió forint, 2019-ben 6,9 millió forint szakértői költséget határoltunk el az összemérés elvének 

megfelelően.  

A KKV-k részére nyújtott támogatás értéke 2018-ban 4 millió, 2019-ben 74 millió forint volt. 

 

A GINOP tükörprojektje, a „BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” projekt szintén 

elindult, 2018-ra vonatkozóan ennek előkészítése kapcsán 5 millió forintnyi előkészítés költséget, 

illetve 30 millió forintnyi személyi jellegű ráfordítást számoltunk el. 2019-ben 21,5 millió forintnyi 

személyi jellegű ráfordítást, 3,8 millió forint szakértői költséget, 4,3 millió forint egyéb költséget 

számoltunk el. 

A KKV-k részére nyújtott támogatás értéke 2019-ben 27,3 millió forint volt. 

 

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a GINOP-1.1.7-2017-00001. program kapcsán 489 mFt, 

a Közép-magyarországi tükörprojekt kapcsán 99 mFt előleget tartunk nyilván. 

 

33. Fordulónap utáni események 

 

A COVID-19 okozta járvány hatása a Tőzsde működésére 

A március jelentős árfolyamesést hozott a Budapesti Értéktőzsdén, a legnagyobb vállalatok papírjait 

tömörítő BUX-index értéke jelentősen csökkent. Az elemzők ezt egyértelműen a koronavírus 

terjedésével, annak a gazdaságra gyakorolt hatásával, illetve az ezekre adott befektetői reakciókkal 

magyarázzák. 

A tőzsdei kereskedésnek zavartalanul kell folytatódnia, hiszen jelenleg a piacok esetleg bezárása 

önmagában nem oldaná meg az árfolyamesések hátterében álló fundamentális problémákat, 

ugyanakkor megszüntetné a transzparens árképzés és a befektetők pénzükhöz való hozzáférésének 

lehetőségét, összességében inkább csak növelné a piaci feszültségeket és bizonytalanságot. 

A BÉT folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli helyzetet és azonosítja az azzal kapcsolatosan 

előálló feladatait, valamint kapcsolatot tart a felügyeleti szerepet ellátó Magyar Nemzeti Bankkal 

(MNB) annak érdekében, hogy haladéktalanul meg tudja tenni a befektetők jogos érdekeinek, a piac 

egyensúlyának és a tőzsdei működésnek a védelmét biztosító intézkedéseket. 

A BÉT rendelkezik a megfelelő vészhelyzeti forgatókönyvekkel és eljárásrendekkel. 

A Tőzsde az 1101/2020 (III.14) Korm határozat alapján az ország működéséhez szükséges 

létfontosságú gazdasági társaság, közvetett módon 81,35%-ban állami tulajdon. 
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A Tőzsde a beszámolóját a vállalkozás folytatásának elve alapján készítette el, azaz a Társaság a 

belátható jövőben is fenn tudja tartani működését. A Tőzsde bevételei és rendelkezésre álló 

pénzeszközei a 2020. év első negyedéve alapján továbbra is fedezetet nyújtanak a 2020. évre tervezett 

költségeinkre, ráfordításainkra és kiadásainkra. A február havi állapot alapján a Tőzsde bevételei 13%-

kal haladták meg az időarányosan tervezett bevételeket, amely részben a tőzsdei forgalom jelentős 

növekedésének, részben az adatértékesítési bevételek növekedésének köszönhető. Amennyiben az 

elkövetkező hónapokban előre nem látható módon mégis csökkenne a Tőzsde jövedelmezősége a 

járvány következtében, a folyamatos és zavartalan működéshez szükséges kiadások fedezete abban 

az esetben is biztosított. 
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Cash Flow kimutatás (e Ft)  

 
 

Budapest, 2020. április 29. 
 

 

 

Végh Richárd Sámel Katalin 
vezérigazgató Igazgató 

 

Megnevezés 2018.12.31 2019.12.31

I. Szokásos  tevékenységből származó pénzeszköz 

változás (Működési cash flow, 1-16 sorok)
574 706 -168 280

1 Adózás előtti eredmény 296 702 1 496 795

2 Elszámolt amortizáció 135 229 176 033

3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás -11 322 54 239

4 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete 0 0

5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 15 -179

6 Szállítói kötelezettségek változása 79 136 84 505

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 504 595 106 050

8 Passzív időbeli elhatárolások változása -34 652 -43 131

9 Vevőkövetelések, kapcsolt követelések változása 8 176 -53 079

10
Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszközök és 

értékpapírok nélkül)
-19 803 -36 111

11 Kétes követelések leírása 0 0

12 Értékpapír vásárlása 0 0

13 Aktív időbeli elhatárolások változása -58 188 -84 798

14 Fizetett, fizetendő adók 0 0

15 Jóváhagyott osztalék 0 0

16 Befektetési/Finanszírozási CF korrekciók -325 182 -1 868 604

II. Befektetési tevékenységból származó pénzeszköz 

változás (17-24 sorok)
145 497 783 633

17 Befektetett eszközök beszerzése -222 692 -210 300

18 Leányvállalat alapítása 0 -800 000

19 Tőkeemelés leányvállalatban -40 000 0

20 Befektetett eszközök eladása 8 007 329

21
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása
0 0

22
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek
0 -75 000

23 Kapott osztalék, részesedés 399 971 1 866 667

24 Kapott kamatok 211 1 937

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz  változás 

(25-30 sorok)
-75 000 0

25 Hitelfelvétel  0 0

26 Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0

27 Kötvény-visszafizetés 0 0

28 Hiteltörlesztés, -visszafizetés 0 0

29 Véglegesen átadott pénzeszköz -75 000 0

30 Lakáskölcsön törlesztés, kihelyezés 0 0

IV. Pénzeszközök változása  (+-I. +-II.+-III. sorok ) 645 203 615 353

Nyitó pénzeszköz 690 449 1 335 652

Pénzeszköz időszak végén 1 335 652 1 951 005

Értékpapírok időszak végén Ft-ban 0 0

Pénzeszköz időszak végén Ft-ban 1 335 652 013 1 951 005 048
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE 
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A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT.  
 

 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi 

forrásbevonási lehetőséget nyújt a gazdasági élet szereplőinek, egyúttal a befektetési eszközök széles 

tárházát biztosítja a befektetők számára. A Tőzsde missziójának tekinti a stabil és független 

finanszírozásra épülő magyar gazdaság megteremtését és a hazai lakosság és a vállalati szektor 

pénzügyi kultúrájának folyamatos fejlesztését. 

 

A 155 éve, 1864-ben alapított első magyarországi tőzsde örököseként a Budapesti Értéktőzsde 

meghatározó szerepet tölt be mind Magyarország, mind a közép-európai régió tőkepiacán. Az 1990-es 

újjáalapítást követő dinamikus fejlődésnek köszönhetően a BÉT ma már a legmagasabb, a fejlett piacok 

standardjainak megfelelő szolgáltatási színvonalon szolgálja ki az értékpapír kibocsátókat, kereskedőket 

és befektetőket a világ minden pontjáról. 

 

Az elmúlt majd három évtized alatt a Budapesti Értéktőzsde a régió leginnovatívabb piacává vált, amely 

elsőként vezette többek között az opciós és határidős kereskedést, a régióban elsőként listázott tőzsdén 

kereskedett alapot és Európában az elsők között használta a KELER közreműködésével az elszámolás 

biztonságát alapvetően meghatározó központi szerződő fél szolgáltatást. 

 

Mára a BÉT a régió legszélesebb termékkínálatával áll a befektetők rendelkezésére. A palettán a 

hagyományosan legnépszerűbb részvények és hitelpapírok mellett megtalálhatók a befektetési alapok 

és strukturált termékek csakúgy, mint a külföldi részvények. Származtatott piacán a részvény alapú 

határidős és opciós termékek mellett Európa legnagyobb forgalmú devizapiaca és a régióban szintén 

egyedülálló árupiac is működik. 

 

A Magyar Nemzeti Bank 2015. november 20-án adásvételi szerződést kötött a Budapesti Értéktőzsde 

korábbi tulajdonosával, az osztrák CEESEG AG-val és Österreichische Kontrollbank AG-val. A tranzakció 

eredményeként az MNB minősített többségi tulajdonosa lett a BÉT-nek. A nemzeti tulajdonba került 

tőzsde - az új tulajdonos elvárásának megfelelően - a tőkepiac-fejlesztési célok mentén egy a 2016-

2020-as időszakra vonatkozó, öt évre szóló stratégiában fogalmazta meg, hogy mely prioritások azok, 

melyek az elkövetkezendő években meg kell, hogy határozzák a tőzsdefejlesztés irányát. 

 

Értékpapírosítási tanácsadó leányvállalat létrehozásáról döntöttek a részvényesek a Budapesti 

Értéktőzsde 2019. augusztus 14-én összehívott rendkívüli közgyűlésén. A Tőkepiaci törvény 2019. áprilisi 

módosítása alapján, a BÉT megalapította 100%-os leányvállalatként az Első Értékpapírosítási Tanácsadó 

Zrt-t (a továbbiakban: ELÉT Zrt.), amely 2019. szeptemberében megkezdte működését. Az ELÉT Zrt. célja, 

hogy aktívan elősegítse az értékpapírosítás hazai elterjedését, ezáltal hozzájáruljon a hazai pénz- és 

tőkepiac fejlesztéséhez, és egyúttal kiaknázza az ehhez kapcsolódó üzleti lehetőségeket, miközben a 

tanácsadói tevékenysége során a befektetővédelmi szempontokat is a lehető legnagyobb mértékben 

érvényesíti.   

 

Az ELÉT Zrt. tevékenysége támogatja az MNB likviditásbővítési célú NKP programjának megvalósítását, 

a kereskedelmi banki kkv hitelportfoliók értékpapírosításán keresztül hozzájárul az MNB monetáris 

politikai eszköztárának bővítéséhez, az értékpapírosítás ugyanis a hitelkockázat diverzifikációjával 

csökkenti a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitási kockázatát. 
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Az értékpapírosítás legfontosabb hozadéka, hogy növeli a hitelkínálatot az adott hitelfelvevői szegmens 

(jelen esetben kkv) számára, erősíti a pénzügyi stabilitást továbbá javítja a monetáris transzmisszió 

hatékonyságát. 

 

Piaci tendenciák 

Előző évi minimális visszaesését követően 2019-ben gyakorlatilag folyamatosan emelkedett és év végén 

rekord szinten zárt a BUX.  A vezető magyar tőzsdeindex EUR-ban számított 15%-os drágulása 

jelentősen meghaladta a CETOP periódusban megfigyelt 9%-os felértékelődését, de elmaradt a STOXX 

Europe 600 index 25% mértékű növekedésétől. A BUMIX értéke ugyanakkor az időszakban EUR-ban 

számítva 1%-ot csökkent. 

 

1. ábra: Európai indexek relatív teljesítménye 2019-ben 

 

Forrás: BÉT, Reuters 

 

 

Azonnali piac 
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A BÉT átlagos napi részvényforgalma 10,5 Mrd Ft-os értéket ért el, ami 8,5%-os csökkenést jelentett 

2018-hoz képest, a visszaesés elsődlegesen a viszonylag alacsony volatilitásnak volt köszönhető. A 

legforgalmasabb hónap 14,1 Mrd Ft-os értékkel a korábbi évektől eltérően nem a november, hanem a 

március lett. 

 

A Budapesten listázott részvények piaci kapitalizációja 9 712 Mrd forintos 2019. év végi értéke 19,7%-al 

múlta felül az előző évet 

 

 

2. ábra: Napi átlagos részvényforgalom és részvénykapitalizáció 2010-2019 (mrd Ft) 

 
Forrás: BÉT 

 

 

 

Az azonnali piaci forgalom legnagyobb részét évek óta töretlenül a részvényforgalom adja. A kispapírok 

forgalmának térnyerése 2019-ben is megfigyelhető volt, a forgalmi koncentrációjuk a tavalyi évhez 

hasonlóan tíz százalék feletti volt. 

 

Forrás: BÉT 

Határidős piac 
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A határidős piacot elkerülték a nagy változások 2019-ben, a periódusban nagyságrendileg a megelőző 

évi szinten folyt a kereskedés, mind a lebonyolított forgalom, mind pedig annak megoszlását tekintve. 

 

 

5. ábra: Határidős piaci forgalom havi alakulása 2010 – 2019 (Mrd Ft) 

 
Forrás: BÉT  
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Új bevezetések és termékek a BÉT piacain 

2019-ben három hazai társaság kérte részvényei bevezetését a BÉT-re: az MKB Bank Nyrt. 

törzsrészvényei technikai bevezetéssel a szabályozott piacon jelentek meg, míg a GOPD Nyrt. és a DM-

KER Nyrt. törzsrészvényei a BÉT Xtend piacán kerültek regisztrálásra. A CyBERG Corp Nyrt. részvényeivel 

2019. januárjában, a GOPD Nyrt. papírjaival pedig augusztusban indult el a kereskedés a BÉT Xtenden, 

a Tőzsde által a kis- és középvállalkozások részére létrehozott MTF platformon. 2019 év végén 17 

társaság szerepelt a Kijelölt Tanácsadók listáján. Új részvénykibocsátók BÉT Xtend piacra történő 

regisztrációjára a 2020. év folyamán is számítunk. 

A 2019-es év legnagyobb horderejű társasági eseménye a KONZUM Nyrt. 2019. július 1-jével történő 

beolvadása volt az OPUS GLOBAL Nyrt-be. A BÉT csaknem 30 éves történetében először fordult elő 

olyan fúzió, amelynek során egy tőzsdén jegyzett részvénykibocsátó beolvadt egy másik tőzsdei 

társaságba, másrészt a tranzakció jelentős volumene is kiemelkedővé tette ezt az eseményt a BÉT 

életében. A tranzakciót áprilisban az OPUS GLOBAL szintén rekordmértékű, 127,7 milliárd forint 

összértékű alaptőke-emelése előzte meg, majd a végrehajtott fúzió eredményeképpen a BÉT ötödik 

legnagyobb kapitalizációjú kibocsátója jött létre.  

A részvénypiaci állomány bővülése alaptőke-emeléseken keresztül is megvalósult. 2019. során hét 

részvénytársaság tizenkét alkalommal emelte meg az alaptőkéjét 146,8 milliárd forint összértékben, 

amely az eddigi legmagasabb a tőzsde történetében, (az eddigi legmagasabb érték a 2018-as volt, 79,1 

milliárd forint). Az OPUS GLOBAL már említett két alaptőke-emelésén túl kiemelendő volt az AutoWallis 

Nyrt. februárban végrehajtott, 15,8 milliárd forint össznévértékű alaptőke-emelése. 

2019 folyamán – az OPUS-ba beleolvadt KONZUM-ot nem tekintve – egyetlen részvénykibocsátó sem 

hagyta el a budapesti parkettet. A Csepel Holding Nyrt. áprilisban, az EHEP Nyrt. májusban kényszerült 

veszteségrendezés miatt az alaptőkéjének leszállítására, a részvényei névértékének csökkentése mellett; 

a CIG Pannónia Nyrt. szeptemberben hajtott végre tőkekivonást, szintén névérték-leszállítással. 

A korábbi évekre jellemző két-három részvényfelosztáshoz (split) képest, 2019-ben öt társaság hajtott 

végre ilyen társasági eseményt: februárban az AutoWallis, júniusban a BIF és a 4iG, októberben pedig a 

SET Group és az AKKO Invest.  

A 2019 januárjától bevezetett új részvénykategória-rendszer erőteljes átsorolási hullámot 

eredményezett. 2019-ben öt kibocsátó kezdeményezte a T kategóriából a Standard kategóriába való 

sorolását: májusban az OTT-ONE Nyrt. és a SET Group Nyrt., júniusban a FuturAqua Nyrt., 

szeptemberben az Őrmester Nyrt., decemberben pedig a Kulcs-Soft Nyrt. A Prémium kategóriába 

történő feljebb lépés a korábbi évekhez hasonlóan vonzó célkitűzés maradt a kibocsátók számára. 2019 

júniusában két cégnek, a 4iG Nyrt.-nek és az AutoWallis Nyrt.-nek is sikerült ez a váltás. A rendes féléves 

felülvizsgálatok során minden kibocsátónak sikerült megtartania kategóriáját, nem volt szükség 

lesorolásokra. Így az év végére a BÉT Prémium kategóriájában 20, míg a Standard kategóriában 16 

vállalatot találunk. Az új belépők által már nem választható T kategóriában a kérelmezett átsorolásoknak 

köszönhetően év végére két kibocsátó maradt. Az elkülönített részvények között pedig mindössze egy 

kibocsátó részvénye található. 

A befektetési jegyek piacán 2019-ben az egy évvel korábbival közel azonos számú, 7 új zárt végű 

befektetési alap befektetési jegyeit vezették be, 2018-hoz hasonlóan az összes új papír kibocsátója a 

K&H Alapkezelő Zrt. volt. Az új papírok össznévértéke jelentősen, 127%-kal meghaladta az előző évi 

értéket, és megközelítette a 31,3 milliárd forintot, amelynek csaknem felét az alapkezelő új 

gyógyszeripari származtatott alapja tette ki. Az év folyamán 16 befektetési jegy törlésére került sor. A 
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befektetési jegyek 2019 végi összkapitalizációja 173 milliárd forint volt, ami 5,5%-os csökkenést jelent 

az előző év végi adathoz képest. 

A hitelpapírpiacon az állampapíroknál a bevezetések száma 165 bevezetéssel és rábocsátással a tavalyi 

szinthez képest 9%-kal, a bevezetett sorozatok volumene pedig 16%-kal csökkent az előző évhez 

képest. A bent lévő állomány össznévértéke csaknem 3%-kal nőtt, év végén 16 983 milliárd forintot tett 

ki.  

A jelzáloglevelek tőzsdei bevezetése esetében a kiugróan aktív 2018-as év után 2019 erőteljes 

visszaesést hozott. A bevezetések és rábocsátások száma harmadával csökkent, a bevezetésre kerülő új 

volumen pedig drasztikusan, mintegy hatodára, 120,9 milliárd forintra esett vissza. Az OTP Jelzálogbank 

Zrt. és a K&H Jelzálogbank Zrt. 2019-ben egyáltalán nem vezettek be új jelzálogleveleket, de a másik 

három kibocsátó volumenei is visszaestek. A BÉT-en kereskedett jelzáloglevelek összkapitalizációja – a 

papírok hosszú futamideje miatt – ugyanakkor csak enyhe, 4%-os csökkenést mutatott, év végén 1 321 

milliárd forint volt.  

A vállalati kötvények piacán ellenben 2019 az élénkülés éve volt. Az új kibocsátások száma (27) 50%-kal, 

a bevezetések és rábocsátások összesített száma (40) 53,8%-kal volt magasabb az előző évinél, az új 

papírok össznévértéke pedig 351,8 milliárd forintra rúgott, ami 164%-kal haladta meg a 2018-as értéket. 

Az új állomány 52%-át az MFB Zrt. kötvénybevezetései adták. 2019-ben a BÉT második külföldi 

kötvénykibocsátóját köszönthette a hitelpapír-szekcióban, a Nemzetközi Beruházási Bankot (IIB). A 

2018-ban parkettre lépő Bank of China és az IIB egyaránt 2-2 új kötvénysorozatot vezetett be 2019 

során. A felpezsdült piacon az év végi összkapitalizáció meghaladta a 615 milliárd forintot, ami éves 

szinten 59%-os bővülést jelent. 

Az új, 2019-ben indult BÉT Xbond kötvény MTF piacon decemberben történt meg az első regisztráció: 

a MOL Nyrt. MOL 2029 HUF Kötvény elnevezésű új hitelpapírjai 2019. december 19-étől kereskedhetők. 

A Magyar Nemzeti Bank Nemzeti Kötvényprogramja (NKP) keretében 2019 második félévében további 

14 kibocsátó zárt sikeres aukciót és bocsátott ki kötvényt, és ezen felül ugyanennyi cég szerezte meg a 

kibocsátáshoz szükséges minősítést – ezen kibocsátók belépése a BÉT Xbondra 2020 folyamán várható. 

2019-ben az Erste Group Bank AG 137 új strukturált terméket (turbó certifikátot és warrantot) bocsátott 

ki és vezetett be a BÉT-re. Ez a szám ugyan 21%-kal alacsonyabb, mint a 2018-as, de az év végén 

kereskedhető strukturált termékek száma (169) mintegy 17%-kal haladta meg az előző évi záró értéket. 

A Raiffeisen Centrobank AG BÉT-en kereskedhető termékeinek számában nem történt változás a tavaly 

év végi adatokhoz képest. A BÉT-en kereskedett strukturált termékek 2019. év végi összkapitalizációja 

megközelítette a 239 milliárd forintot, ami jelentős, 41%-os erősödést jelent 2018 év végéhez képest. 

2019-ben a BÉTa Piacon – egyetlen technikai jellegű módosítást kivéve, melynek során a BÉT törölte a 

LINDE AG részvényeit és helyette felvette a LINDE PLC papírjait – nem történt változás. Így 2019 év 

végén is 19 európai nagyvállalat részvénye, valamint 7 nemzetközi ETF kereskedhető a Budapesti 

Értéktőzsde által működtetett BÉTa MTF platformon. 
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Adatértékesítés 

Bevételnövelés csökkenő előfizetői számok mellett, új termékek és árazás finomhangolása 

Az adatértékesítési bevételek nagyságrendileg 30 százalékos arányt képviselnek a BÉT összbevételein 

belül, amely a bécsi tőzsdééhez hasonlóan egy kimagasló arány a régió országainak körében is. 

 

6. ábra: Adatértékesítés és összbevétel aránya a régióban (2018) 

 

 

 

Historikusan visszanézve az elmúlt 10 évben az adatértékesítési bevételeinket látható, hogy az értékek 

egy 2,35 millió euró körüli szűk sávban mozogtak, az elmúlt 4 évben konstans növekedéssel. A bevételek 

szerkezetét figyelve megállapítható, hogy míg a folyamatosan növekvő vendor létszámnak 

köszönhetően az éves licensz díjak szinte folyamatos növekedési pályán voltak, addig a végfelhasználói 

díjak enyhe csökkenő trendje erodálta a bevétel-növekményt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: BÉT Adatértékesítési bevételek 

80 / 102



 

 

A 2019. április 1-jei hatállyal megemelt végfelhasználói díjaknak, illetve a kisbefektetői aktivitásnak 

köszönhetően a 2011-es fordulópont óta a legnagyobb mértékű végfelhasználói díjakból származó 

bevételnövekedést könyvelhetett el a BÉT. Az éves licensz díjak tekintetében az előző évi stagnálását 

követően folytatódott a konstans és szignifikáns növekedés. 

Tízéves fennállása után az üzleti év során teljeskörű felülvizsgálatra került az Új Eredeti Szellemi Termék 

licensz. A módosított struktúrában helyet kaptak olyan új keletű adatfelhasználási formák, mint a 

multilaterális kereskedési felületek működtetéséhez, vagy a szisztematikus internalizálói, valamint a 

tőzsdén kívül végzett kereskedési tevékenységhez szükséges adatfelhasználás is. A változtatással 

egyidejűleg az árazási modell szintén módosult, mely az egyes felhasználási célokat azok 

komplexitásával, hozzáadott értékével arányos licenszdíjakkal párosítja. A licenszcsalád elnevezése Nem 

Megjelenített Információfelhasználásra módosult. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

ROADSHOW ESEMÉNYEK ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK  

A Budapesti Értéktőzsde 2019-ben is számos nemzetközi konferencián vett részt és szervezett roadshow 

eseményeket a tőzsdén forgó kibocsátó vállalatoknak.  

Júniusban PKO BP Securities-sel, Lengyelország egyik vezető befektetési szolgáltatójával közösen 

Varsóban tartott magyar befektetői napot a Budapesti Értéktőzsde a Richter Gedeon, a Magyar Telekom, 

a Waberer’s, az ANY Biztonsági Nyomda, a Duna House és a Pannergy, valamint a Wizz Air részvételével. 

A rendezvényen több mint 40 befektetői találkozó zajlott le.  

Június 18-19-én negyedik alkalommal vett részt Magyarországról a Budapesti Értéktőzsde és hat hazai 

kibocsátó a Spring Europe MidCap Event konferencián Párizsban. Ezen a rendezvényen az ANY 

Biztonsági Nyomda, a Duna House, az Opus Global, a Pannergy, a 4iG és a Waberer’s kétoldalú 

megbeszéléseket folytatott a rendezvényen jelenlévő közel 150 nyugat-európai, főként francia, német, 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E

Összesen 2 249 835 2 526 254 2 475 285 2 303 016 2 354 046 2 338 616 2 239 231 2 296 367 2 300 761 2 396 176

Végfelhasználói díjak 1 733 911 1 904 332 1 775 827 1 560 291 1 572 617 1 506 979 1 405 262 1 357 097 1 369 438 1 430 973

Éves licensz díjak 515 923 621 923 699 458 742 725 781 430 831 637 833 969 939 270 931 323 965 203
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spanyol, angol és benelux családi vagyonkezelővel és közepes kapitalizációjú részvénybefektetésekre 

fókuszáló intézményi befektetővel.  

A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, a Lujiazui Fórumon vett részt Sanghajban.  

Szintén júniusban, a Lujiazui Fórumot követően a Budapesti Értéktőzsde megtartotta az első befektetői 

eseményét Kínában, amelynek a Sanghai Stock Exchange adott otthont.  

Októberben az Erste Bank bécsi konferenciáján képviselte magát a Budapesti Értéktőzsde, itt főleg a 

közép-kelet-európai régió alapkezelőivel nyílt lehetőség eszmecserére a magyar piacról és az új régiós 

indexben rejlő lehetőségekről.  

November 21-én negyedik alkalommal került megrendezésre a JP Morgan Bankkal közösen szervezett 

régiós befektetői nap Londonban.  

A nemzetközi konferenciák terén az évet idén is Wood & Company prágai konferenciájával zárta a 

Budapesti Értéktőzsde.  

VISEGRÁDI ORSZÁGOKKAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS  

Április 12-én került megrendezésre a Budapesti Értéktőzsde által szervezett, a közép-kelet-európai régió 

tőzsdéit vendégül látó V4+CEE Tőkepiaci Konferencia, amelyen Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank 

alelnöke, valamint Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója képviselte a magyar 

tőkepiacot.  

A közel 100 fős, Európa leggyorsabb gazdasági növekedésű régiójának tőzsdéit összehozó találkozón 

a Visegrádi csoport értéktőzsdéi mellett a szlovén és a bolgár tőzsdék első számú vezetői vitatták meg 

a régió tőkepiacaiban, tőzsdéiben, illetve a tőzsdén jegyzett vállalatokban rejlő lehetőségeket. A 

tőzsdecsúcsot megelőző napon a régiós tőzsdék vezetői zártkörű ülésen találkoztak egymással, ahol 

többek között a kkv-k tőkepiaci növekedésének státuszát, valamint egységes brand alatt megjelenő 

termékek kidolgozásának lehetőségeit járták körül.  

A hat értéktőzsdének helyet adó eseményen az Európai Tőzsdeszövetség is bemutatta európai uniós 

tőkepiaci fejlesztési stratégiáját a következő öt évre vonatkozóan, illetve központi figyelmet kapott a 

2018 novemberében elfogadott lengyel nyugdíjreform is.  

Szeptember 3. és 5. között Lengyelországban 29. alkalommal került megrendezésre a Krynica-Zdrój 

Gazdasági Fórumot, amelyen a Budapesti Értéktőzsde is részt vett. A találkozón a Varsói Értéktőzsde, a 

Prágai Értéktőzsde, a Pozsonyi Értéktőzsde, a Budapesti Értéktőzsde, a Zágrábi Értéktőzsde, a Bukaresti 

Értéktőzsde, valamint a Ljubljanai Értéktőzsde vezérigazgatói egy új közös részvényindex, a CEEplus 

létrehozásáról írtak alá megállapodást.  

Az indexkosár a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdei forgalmú vállalatának részvényeit, több 

mint 100 papírt tartalmaz. Az index értékét a Varsói Értéktőzsde számolja napi szinten a helyi devizában, 

euróban és amerikai dollárban, de a tőzsdék elkötelezettek arra, hogy valós időben számítsák az indexet 

a közeljövőben. Ez a kezdeményezés további nemzetközi és hazai intézmények és a lakosság számára 

nyithatja meg az utat a régiós befektetésekhez.  

Az indexkövető befektetések elmúlt években tapasztalt növekedése bizakodásra ad okot, hogy ez az 

index kezdeményezés is segítheti a régiós tőzsdék likviditásának a javulását a 100 papírt tartalmazó 
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index pedig lehetőséget teremt, hogy ne csak az első 3-5 legnagyobb részvény szerepeljen a befektetési 

portfoliókban, hanem a kisebb vállalatok is részesei legyenek. 

 

KÍNAI KAPCSOLATOK 

A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének kiemelt fontosságú eleme, hogy a 

Magyar Nemzeti Bank stratégiájával összhangban szorosabbra fűzze az együttműködést, a dinamikusan 

fejlődő Kínával, amelynek gazdasági növekedése és befolyása a globális folyamatokra továbbra is 

kiemelkedő.  

A kínai tőkepiacokon folyamatos fejlődés tapasztalható, a sanghaji és a sencseni tőzsdék jelenleg a világ 

4. és 6. legnagyobb részvénypiacai együttesen 127 új részvénykibocsátással az idei évben, 20 milliárd 

dollár értékben.  

Bár a befektetők tekintetében továbbra is a kínai magánszemélyek dominanciája jellemző, akik az 

összvagyon kis mértékében fektetnek be külföldi piacokon, egyre látványosabb a kínai befektetői piac 

liberalizálódása. A kínai részvények globális indexekben való megjelenésével a külföldi intézményi 

alapkezelők is egyre aktívabbak a Kínában, a befektetők körében leginkább mérvadó MSCI indexben a 

kínai részvétel 4,1 százalékos súlyra nőtt idén. Ugyanakkor a gazdasági növekedésnek köszönhetően a 

kínaiak megtakarításainak mértéke is nő, ezeknek egy része pedig már a külföldi befektetési 

lehetőségeket keresi. Fontos azt is megjegyezni, hogy a tőkekiáramlás kontrollált mederben zajlik, a 

legnépszerűbb, úgynevezett QDII kvóta alatti külföldi értékpapír befektetések mértéke jelenleg 100 

milliárd dollár.  

STRATÉGIAI PARTNERSÉG A BANK OF CHINA-VAL  

A BÉT 2017 elején fektette le a közös kínai-magyar tőkepiaci együttműködés alappilléreit, amikor a Bank 

of China-val (BOC) együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás egy következő szintre lépett, 

amikor 2018 decemberében megindult a kereskedés a BOC-nak a régióban elsőként kibocsátott, jüan 

alapú 15 millió dollár és 8,5 millió euró értékű strukturált kötvényeivel. A hitelpapír – amelyet intézményi 

befektetők (alapkezelők, bankok és egyéb vállalatok) jegyeztek le – mögöttes terméke a Magyar Állam 

által kibocsátott, 2020 júliusi lejáratú, 4,85 százalékos kamatozású, jüan alapú kötvénye. Ezt 2019 végén 

egy újabb, ezúttal 36 millió dollár és 4 millió euró értékű strukturált kötvénykibocsátás követte a Bank 

of China részéről.  

A BÉT és a Bank of China a jövőben is közösen tesz lépéseket annak érdekében, hogy a Magyarországon 

és a közép-kelet-európai régióban aktív kínai vállalatok a magyar tőkepiacot válasszák forrásbevonás 

céljából. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS KÍNA TŐZSDÉIVEL  

A BÉT az elmúlt három évben együttműködési megállapodást kötött a Sanghaji Aranytőzsdével (2017 

május), a Sanghaji Értéktőzsdével (2018 május) és a Sencseni Értéktőzsdével (2019 szeptember) is.  

A tőzsdékkel kötött egyezségek célja, hogy Kínában népszerűsítsék a befektetők körében a magyar 

piacot és a BÉT is erőfeszítéseket tesz a kínai piac népszerűsítésére a magyar befektetők felé. Továbbá 

a BÉT közös termékek létrehozását és bevezetését is célba vette a kínai tőzsdékkel, valamint az 

83 / 102



adatértékesítés terén is segítik egymást a piacok abban, hogy minél több befektetőhöz jusson el magyar 

és kínai tőzsdei adat. 

 

KÍNA PIACI SZEREPLŐINEK MUTATKOZOTT BE A MAGYAR TŐZSDE 

Június közepén a Sanghaji Értéktőzsde épületében megtartott, a kínai befektetési alapkezelőket és az 

őket kiszolgáló befektetési szolgáltatóknak szóló konferencián mutatkozott be a Budapesti Értéktőzsde. 

A Hungary Investor Day-t, amelyen a magyar és a kínai pénzügyi piac számos szereplője jelen volt, Jiang 

Feng, a Sanghaji Értéktőzsde elnöke, Sun Yu, a Bank of China alelnöke és Li Jun, a sanghaji önkormányzat 

pénzügyi szolgáltatási irodájának vezérigazgató-helyettese nyitotta meg.  

A Magyarországot középpontba állító befektetői találkozó keretében Végh Richárd, a Budapesti 

Értéktőzsde vezérigazgatója mellett Ni Huanjuan, az OTP Bank pekingi irodájának képviselője és Bolla 

Szilárd, Magyarország sanghaji főkonzulja is előadást tartott. A BÉT ezzel újabb lépést tett a dinamikusan 

növekvő kínai tőkepiaccal való szorosabb együttműködés kiépítése felé. 

FESE MUNKA 

A 2019-es év szintén tevékenynek bizonyult a Budapesti Értéktőzsde és az Európai Tőzsdeszövetség, a 

FESE (Federation of European Securities Exchanges) együttműködésének viszonylatában.  

A szervezet az európai szabályozott tőkepiacok, tőzsdék közös érdekképviseleti szervezete, fő feladata 

ezek reprezentálása az európai uniós döntéshozási folyamatokban, elsősorban a Tőkepiaci Unió 

építésében. Jelenleg 30 ország 35 intézményét, érték-, áru- és energiatőzsdéit és több mint 8000 

kibocsátó vállalatát foglalja magába. Tagjai a frankfurti Deutsche Börse, az Euronext, az európai irodával 

is rendelkező NASDAQ, de a varsói, a bécsi, a prágai és a bukaresti tőzsdék is.  

Víziójának központi elemét az európai kis- és középvállalkozások felemelése, felzárkóztatása és 

tőzsdeéretté alakítása adja, amelyek az Európai Uniós cégek 98 százalékát teszik ki, valamint a 

munkavállalók kétharmadáért és az EU gazdasági aktivitásának közel 60 százalékáért felelnek. Ehhez 

számos tőzsde nyújt specializált piacot – ilyen a Budapesti Értéktőzsde által kialakított BÉT Xtend 

platform is, amely a közepes méretű vállalkozások növekedési terveit támogatja.  

A Budapesti Értéktőzsde 1999 óta vesz aktívan részt az Európai Tőzsdeszövetség egyes szakmai 

bizottságainak munkájában. A BÉT 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozásakor vált a szervezet teljes 

jogú tagjává, majd a korábbi tulajdonosi szerkezetben, a CEESEG Csoporton keresztül csak technikai 

tagsággal rendelkezett. Azt követően, hogy a BÉT a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonába került, 

2016 júniusától újra teljes jogú tagságot szerzett a magyar tőzsde az Európai Tőzsdeszövetségben. Ez 

lehetővé teszi a BÉT számára, hogy együttműködést alakítson ki más tagtőzsdékkel, valamint hozzájárul 

nemzetközi tőkepiaci tapasztalatok megszerzéséhez, így biztosítva a hazai tőzsde uniós szabályok 

szerinti működését és magyar piac érdekeinek képviseletét a dinamikusan változó jogszabályok 

véleményezése során.  

2018 decemberében tovább erősödött a régió tőkepiaci szerepe: amellett, hogy az érdekképviseleti 

szervezet új elnöke Petr Koblic, a Prágai Tőzsde vezérigazgatója és a Bécsi Tőzsde igazgatóságának tagja 

lett, a FESE közgyűlésén igazgatótanácsa tagjának nevezte ki Végh Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde 

vezérigazgatóját. A tagság megkönnyíti az együttműködések kialakítását más tagtőzsdékkel, illetve 
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hasznos nemzetközi tapasztalatokkal gazdagítja a BÉT-et, ezzel is biztosítva, hogy a hazai tőzsdepiac az 

európai irányelvek mentén fejlődjön.  

Az európai tőkepiacokat 2019-ben legmélyebben érintő kihívások – a piaci infrastruktúra globális 

versenyképessége, illetve az átláthatóság, biztonság, integritás és igazságosság megőrzése – 

megoldásában az Európai Bizottság és az azzal szorosan együttműködő FESE szerepe elvitathatatlan. A 

szervezet véleményezi a Bizottság tőkepiacokkal kapcsolatos új irányelveit, rendelet-tervezeteit. A FESE 

jelenlegi legfontosabb lobbitémái közé tartozik többek között a MiFID II/MiFIR-el kapcsolatos 

szabályozás, az Értékpapírfinanszírozási ügyletekről szóló rendelet (SFTR – Securities Financing 

Transactions Regulation), az adatértékesítés árazásának egységesítése és átláthatóbbá tétele, a tick size 

rezsim, de a Szervezet foglalkozik a Brexitnek a tőkepiaci szektorra gyakorolt hatásaival is. 

 

Brandépítés, kommunikáció 

A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének fontos eleme a marketingkommunikáció 

és PR.  

MAGYAR TŐKEPIAC A MÉDIÁBAN  

A befektetői kommunikáció fókuszában a 2019-es évben egyrészt a lakosság hazai részvénytartásának 

növelése állt, másrészt továbbra is hangsúlyoztuk a kibocsátók körében a tőkepiaci források 

hasznosságát. Ennek keretében, a BÉT szakmai támogatásával a legnagyobb presztízsű, legolvasottabb 

és leginkább hallgatott gazdasági médiafelületeken napi rendszerességgel jelentek meg a magyar 

részvénypiaccal foglalkozó cikkek, interjúk, híradások.  

A Tőzsde erőfeszítést tesz a lakossági befektetői réteget inkább elérő médiumokkal való szorosabb 

kapcsolatok kialakítása, működtetése irányába is. A most már rendszeressé vált havi forgalmi adatokról 

beszámoló közleményeken túlmenően, melyek inkább a szaksajtó számára adnak hasznos 

információkat a hazai tőkepiacról, minden fontos, tőzsdével kapcsolatos eseményről, történésről is hírt 

ad a Budapesti Értéktőzsde a média számára: sajtóközleményekkel, interjúkkal, szakmai cikkekkel, 

tőkepiaci érdekességekkel igyekszik a BÉT a magyar sajtó képviselői számára rendelkezésre állni.  

Számokban kifejezve, 2019-ben közel 8 000 megjelenést regisztráltunk a sajtóban a tőzsdével 

kapcsolatban, melyek elérésének értéke 925 millió fő. A kalkulált média egyenérték több mint 1 500 

millió forint volt ebben az időszakban.  

A BÉT 2016 szeptembere óta dolgozik a befektetők, potenciális és jelenlegi kibocsátók, valamint BÉT 

partnerek közösségi médián keresztül történő elérésén. 2015 év végén a Budapesti Értéktőzsde 

Facebook oldalának kevesebb, mint 500 követője volt, ezt 2019 végéig több mint 17 ezerre növeltük, 

túlszárnyalva a benchmarkot, a hazai befektetési szolgáltatók jellemző szintjét. Ezzel egyidejűleg a 

LinkedIn-követők száma egy év alatt 1700-ról 2300 fölé ugrott.  

 

RENDEZVÉNYEK  
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A Budapesti Értéktőzsdének három kiemelt rendezvénye van minden évben. Az egyik a hazai Tőzsde 

júniusi születésnapja, ahol a magyar parkett kibocsátóinak képviselőivel, tőzsdetagjaival és fontos 

partnereivel együtt a Budapesti Értéktőzsde a több évtizedes kényszerű szünet utáni, 1990. június 21-i 

újraindulásának évfordulóját ünnepli meg.  

A másik kiemelt esemény a BÉT Legek díjátadó, amelyet a hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves 

teljesítményeit díjazó eseményeként húsz éve minden évben megrendez a Budapesti Értéktőzsde. Az 

évindító BÉT Legek díjak átadásával a BÉT értékeli az előző évet és ünnepélyes keretek között elindítja 

a következőt. Az adott évi díj kategóriákról, a díjak odaítéléséről a tőkepiaci szakemberekből álló 

szakmai zsűri dönt és a beérkezett pályázatok vagy forgalmi adatok alapján állapítják meg a 

kategóriagyőzteseket. A legtöbb kategória esetében kvantitatív módszertan alapján lesz eredmény és 

kerülnek díjazásra a legjobbak, míg az év hazairészvény-kereskedési platformja kategória esetében a 

beérkezett pályázatok elbírálása, illetve a felhasználók értékelése alapján hozza meg döntését a Tőzsdei 

Tanácsadó Testület tagjaiból álló zsűri.  

A BÉT Legek 2018 rendezvényt 2019. január 17-én rendezte meg a Budapesti Értéktőzsde, amelyen négy 

új díjazási kategória is helyet kapott. Az elsőt a befektetői tudatosság építéséért ítélték oda Sütő Ágnes 

(Magyar Bankszövetség) számára, a második a legjobb befektetői kapcsolattartónak, Réthy Róbert (Mol) 

részére átadott díj lett. Az év külföldi kötvénykibocsátója a Bank of China lett: a pénzintézet 2018 

decemberében vezette be strukturált kötvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Végül az év jelzáloglevél 

kibocsátója, az OTP Jelzálogbank is egy díjjal lett gazdagabb.  

A BÉT Legek 2018 ceremónia keretében a Magyar Telekom volt vezérigazgatója, Christopher Mattheisen 

vehette át a Budapesti Értéktőzsde életműdíját, a hazai tőkepiac fejlesztéséért járó kitüntetést. „Az év 

legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége” díjának nyertese a Concorde Értékpapír Zrt. lett 1582 

milliárd forintos forgalommal, míg második helyen a Wood & Co., harmadik helyen pedig az Erste 

Befektetési Zrt. végzett. „Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index kereskedő cége”, valamint 

„Az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cége” az Erste Befektetési Zrt. lett. „A 

legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége” a Raiffeisen Bank Zrt., míg „Az év legnagyobb 

forgalmat elért részvénykibocsátója” díjat az OTP Bank nyerte el 1370 milliárd forintos egyszeres 

forgalommal. „Az év alaptőke-emelése” díj győztese az év során az Opusba beolvadt Konzum, „Az év 

részvénykibocsátója” a BÉT Xtend kereskedését megnyitó Megakrán Nyrt., „Az év kötvénykibocsátója” 

pedig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. lett. Az év adatszolgáltatójának járó díjat az RND Solutions Zrt. 

nyerte el. „Az év befektetési szolgáltatója” díj odaítélésénél a zsűri a forgalmi adatokon túl a pályázónak 

a magyar tőkepiac érdekében kifejtett munkáját is figyelembe vette, így idén ezt a díjat az OTP Bank 

kapta meg. A kibocsátói transzparencia díjat idén a Molnak, míg a kibocsátói transzparencia mid-cap 

különdíjat az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-nek adta át a BÉT. A 2018-as „Az év hazairészvény-

kereskedési platformja” díjat, amelyre a BÉT honlapján, előzetes regisztrációt követően lehetett szavazni, 

a rá leadott legtöbb érvényes szavazat értelmében a KBC Equitas „Webbroker” online kereskedési 

rendszere vihette haza.  

A BÉT Legek 2018 díjátadó támogatója a KELER Csoport volt.  

További kiemelt eseménye a Budapesti Értéktőzsdének a 2019. szeptember 19-én, 2016-os indulása óta 

negyedik alkalommal megrendezett kkv-konferenciája, a „BÉT50 – középvállalatok csúcstalálkozója” 

esemény. A több mint ötszáz résztvevőt Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke és a Magyar 

Nemzeti Bank alelnöke köszöntötte, a nyitóelőadást pedig Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank 

elnöke tartotta meg.  
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A szokásoknak megfelelően ezen a rendezvényen mutatták be a BÉT50 2019-es kiadványt is, amely az 

előző évekhez hasonlóan 50 hazai vállalkozás inspiráló történeteit mutatja be, az élelmiszeripartól 

kezdve az ingatlanszektoron át az IT-cégekig.  

A Budapesti Értéktőzsde kommunikációs tevékenysége kiemelt figyelmet fordít a potenciális kibocsátók, 

elsősorban a tőzsdeképes középvállalatok „bevonzására”. Ebben központi szerepet játszanak a 

különböző rendezvények. Ez nem csupán a BÉT által szervezett eseményekre vonatkozik, úgymint 

szakmai fórumok, üzleti reggelik, konferenciák, BÉT Akadémiák és tőzsdelátogatások, de ide értendőek 

például a szakértő munkatársaink rendszeres főiskolai, egyetemi előadásai is.  

A számok oldaláról is bemutatva a BÉT rendezvény aktivitását: 2019-ben 150 alkalommal vettünk részt 

vagy szerveztünk magunk konferenciákat, szakmai fórumokat, tőzsdei csengetéseket, 

tőzsdelátogatásokat, sajtótájékoztatókat, üzleti reggeliket és uzsonnákat. Ezek során mintegy 

kilencezerre tehető azoknak a száma, akik csak ebben az évben ilyenformán találkozhattak a BÉT-tel és 

a BÉT képviselőivel hazai és nemzetközi szinten. 

 

Oktatás 

A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG JELENTŐSÉGE  

Ma már a pénzügyi ismeretek elengedhetetlenek a tudatos élet tervezéséhez. A Budapesti Értéktőzsde 

számára éppen ezért kiemelten fontos, hogy a fiatal és az idősebb generációt is megismertesse az 

alapvető pénzügyi ismeretekkel, a tőzsde működésével és jellemzőivel, ezzel közvetett módon 

elősegítve az ország fenntartható növekedését.  

Az alapvető tevékenységen túlmenően ez a célkitűzés a BÉT oktatásban, pénzügyi edukációban vállalt 

hangsúlyos szerepében, a tőzsdejátékok, versenyek szervezésében nyilvánul meg. A kezdeményezések 

iránt kiemelkedő az érdeklődés, amely egyértelműen azt mutatja, hogy a lakosság egyre inkább felismeri 

a pénzügyi tudás jelentőségét.  

A szakmai képzésekért a tőzsde leányvállalata, a Budapest Institute of Banking (BIB) felel, a BÉT pedig a 

lakosságnak, azon belül is kifejezetten középiskolások és egyetemisták részére szervez ingyenes 

programokat. Ilyen a BÉT Akadémia lakossági tőzsdetanfolyama, az iskolai tőzsdelátogatások, és a 

Kochmeister Díj is. 2019-ben úgy döntöttünk, utóbbit a CFA Institute és a CFA Society Hungary 

részvényelemző versenye keretében, a legjobb írásos elemzést leadó hallgatónak adjuk át.  

BIB (BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING)  

A 2017-ben alapított BIB a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde által megfogalmazott 

társadalmi célkitűzések és a piaci igények találkozásának eredménye. A pénzügyi képzési rendszer 

reformját, egyben a BIB működésének létjogosultságát számos tényező, többek között a piaci stabilitás 

érdekében születő komplex szabályozói elvárások, a digitalizáció és a versenyképesség növelésére 

irányuló törekvések is indokolják.  

A BIB a hazai banki, pénzügyi, biztosítási szektor működésének teljes körét lefedve kínál naprakész 

tudást, működése három pillérre alapul. Az első pillért a pénzügyi intézményeknek tartott, széles 

oktatási spektrumot lefedő egy-két napos tanfolyamok adják. A második pillér az úgynevezett hatósági 
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képzések területe, amelyhez többek között a biztosításalkuszi vagy pénzügyi közvetítői tevékenységek 

tartoznak. A harmadik pillér az egyedi vállalati képzések területe, ahol a jelentkező vállalatra, bankra 

szabott oktatást kínál a BIB, akár kitelepülés formájában.  

A 2019-es évvel az intézmény mind a kurzusok számát, mind az oktatók, hallgatók számát tekintve erős 

időszakot tudhat maga mögött, amelynek köszönhetően mára vitathatatlanul a magyar pénzügyi 

oktatási piac meghatározó szereplőjévé vált.  

RÉSZVÉNYFUTAM TŐZSDEJÁTÉK  

A Budapesti Értéktőzsde rendszeresen szervez a Pénziránytű Alapítvánnyal szoros együttműködésben 

egy középiskolásoknak szóló tőzsdejátékot, amelynek célja a befektetői tudatosság növelése és a 

tőzsdei ismeretek bővítése. Az évről évre nagy sikerrel megrendezett online verseny segítségével a részt 

vevő középiskolai diákok és tanáraik igazi vagyonuk, pénzük kockáztatása nélkül ismerhetik meg a 

tőzsdei kereskedés világát. A játékos vetélkedő keretein belül hasznos tőkepiaci, üzletkötési 

tapasztalatokat és tudást szerezhetnek.  

A 2019. tavaszán megtartott öthetes játékban több mint 1800 diák vett részt. A játékosoknak fejenként 

kétmillió forint virtuális tőke állt rendelkezésükre, hogy valós idejű árfolyam adatokat felhasználva 

kialakíthassák saját portfóliójukat, valamint a BÉT-en kereskedhető értékpapírokat adhassák-vehessék. 

Nemcsak a hozamhajsza állt a verseny középpontjában, hiszen a résztvevők tőzsdei kvízkérdések 

megválaszolásával is növelhették rendelkezésre álló tőkéjüket. Mind a döntések meghozatalában, mind 

a kérdések megválaszolásában a játékosok segítségére szolgált a BÉT honlapján elérhető Tőzsde ABC, 

a Pénziránytű Alapítvány befektetői tudatossághoz kapcsolódó segédanyagai, az Iránytű a 

pénzügyekhez című tankönyv, valamint a BÉT fogalomtára is. Az öt hétig tartó Részvényfutam mérlege 

alapján a játékosok mintegy 17 ezer megbízást adtak, összesen 3,77 milliárd forint értékben.  

A játék során több szempont alapján mérlegelve díjazták a legügyesebb játékosokat. A 

legeredményesebb kvízjátékosok, illetve a heti legnagyobb portfóliónövekedést elérő játékosok heti 

díjazásban részesültek, a verseny végén a legmagasabb értékű portfólióval rendelkező diák, tanár és 

szülő egyaránt értékes nyereményekkel lett gazdagabb, valamint megjutalmazták a legaktívabb 

iskolákat is.  

KEBA TŐZSDEJÁTÉK  

180 középiskola 300 csapatának közel 1000 diákja mérkőzött meg Magyarország egyik legrégebben 

futó pénzügyi és értékpapírpiaci versenyén, a Közép-európai Brókerképző Alapítvány (KEBA) által 

megrendezett „Tőzsdejáték Középiskolásoknak” vetélkedőn. A selejtezőkre idén 35 határon túli csapat 

is jelentkezett, összesen 4 országból. Akadt olyan csapat, amelynek tagjai két városból származnak, és 

bár korábban nem ismerték egymást, a verseny rugalmassága lehetővé tette, hogy online 

kapcsolattartás segítségével eljuthassanak egy csapatként a döntőbe. A döntőben végül a budapesti 

Szilágyi Erzsébet Gimnázium „Árpád Fund” csapata győzedelmeskedett.  

A versenysorozat selejtezőjét követően a csapatoknak értekezéseket kellett beküldeniük az elődöntőre, 

amelyek alapján a szakmai zsűri eldöntötte, kik juthattak a döntőbe. A döntő során nemcsak írásban, 

hanem szóban is bizonyítaniuk kellett rátermettségüket a diákoknak. Először az előzőleg elkészített 

esszéjüket prezentálták 10 percben, majd írásbeli és szóbeli feladatokon keresztül bizonyíthatták 

tudásukat, amelyeket a Budapesti Értéktőzsdéhez és a BÉT-en kereskedő hazai vállalatokhoz kapcsolódó 
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témakörök követtek. A zsűrit a KEBA, az Erste Befektetési Zrt., a Keler KSZF Zrt., a Concorde Értékpapír 

Zrt., az MKB Bank Nyrt., a KEBA Alumni és a BÉT képviselői alkották.  

Az idei verseny legjobbjait szakmai díjakkal és tárgynyereménnyel jutalmazták a szervezők. Az 

elődöntőbe jutott csapatok nyereményéről a BÉT gondoskodott, a szakmai fődíjat pedig a Budapest 

Institute of Banking (BIB) ajánlotta fel: egy 100 órás tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyam ingyenes 

részvételét biztosították a legrátermettebb versenyzőkből álló csapatnak. Ezen felül az Erste Befektetési 

Zrt. felajánlott egy náluk eltölthető, értékes szakmai gyakorlatot az első helyezett csapat számára.  

A zsűri kiemelte, idén is rendkívül színvonalas munkák érkeztek be, évről-évre egyre több, a verseny 

minden területén kimagasló csapat jelentkezik. A vetélkedő közösségépítő ereje is meghatározó, 

amelyet az előző évek döntőseit összefogó szervezet, a KEBA Alumni tevékenysége is bizonyít. Az 

egyesület a verseny lebonyolításában való közreműködésen túl szakmai események szervezésével, 

illetve a kapcsolati háló folyamatos bővítésével biztosítja, hogy a 19 éves múlttal rendelkező verseny ne 

szakadjon meg.  

CFA-KOCHMEISTER ELEMZŐI VERSENY  

Az egyesült államokbeli CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society 

Hungary) 10. alkalommal rendezte meg egyetemistáknak szóló részvényelemzési versenyét, a CFA 

Institute Research Challenge-et. Ebben az évben a hallgatóknak a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Duna 

House Nyrt.-ről kellett 8-10 oldalas, angol nyelvű, fundamentális elemzést készíteniük. A legjobb írásbeli 

versenymunkát leadó csapatok közül négy kapott lehetőséget, hogy szóban is bizonyítson a BÉT 

jubileumára megrendezett döntőben.  

A versenyzők közt a CFA Society Hungary jóvoltából értékes tárgynyeremények kerültek kiosztásra, az 

esemény főszponzora, az Aegon Alapkezelő pedig további díjakkal, illetve szakmai gyakorlati 

lehetőségekkel jutalmazott több játékost. A verseny győztesei, a Budapesti Corvinus Egyetem „Wave 

Partners” csapata részére a Budapesti Értéktőzsde a 2004-ben alapított, komoly presztízst képviselő 

Kochmeister-díjat adományozta. A magyarországi győzelem nem jelentette a verseny végét a legjobb 

csoport számára, ugyanis az első helyezettek bejutottak a regionális döntőbe, amely Európa, Közel-Kelet 

és Afrika indulóinak adott helyet.  

A 2018-2019-es versenyre érkező munkákat neves tőke- és pénzpiaci szakértőkből álló zsűri értékelte: 

Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, Pálfi György, az 

Aegon Alapkezelő portfólió menedzsere, Schilling Dániel, a Duna House gazdasági igazgatója és Tunkli 

Dániel, az Accorde Alapkezelő portfólió menedzsere.  

BÉT AKADÉMIÁK  

A Budapesti Értéktőzsde 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának egyik kiemelt célja a 

lakosság pénzügyi ismereteinek fejlesztése. A BÉT oktatási tevékenységeit összefoglaló BÉT Akadémia 

rendezvénysorozatban ezért különleges hangsúlyt kapnak a nyilvános, bárki számára ingyenesen 

látogatható előadások.  

Az előadássorozat keretében a magyar tőkepiac meghatározó szakértői mutatják be a tőzsde világát 

olyan izgalmas témákra fókuszálva, mint a tőzsdepszichológia, a hazai és külföldi részvénybefektetések, 

a gazdasági hírek piacokra gyakorolt hatása vagy az aktuális piaci trendek. 
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A 2019-es évben két BÉT Akadémiát rendezett meg a Budapesti Értéktőzsde: a november 5-i és a 

december 4-i alkalomnak is a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. Az előadások fókuszában idén 

a befektetések aktív és passzív formái, a befektetői piac aktuális trendjei, jövőképe és platformjai, a 

megtakarítások természete, illetve a BÉT Xtenden kínálkozó befektetői lehetőségek álltak. Az előadók 

között olyan pénzügyi vállalatok képviselői osztották meg tapasztalataikat a közönséggel, mint a 

Random Capital, a KBC Equitas, az MKB Bank, az Erste Befektetési Zrt., vagy a Generali Alapkezelő. A két, 

fokozott érdeklődés mellett megtartott alkalom bebizonyította, hogy a BÉT Akadémia továbbra is a 

lakossági pénzügyi ismeretek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze.  

CSODALÁMPA ALAPÍTVÁNY  

Az edukációs célú kezdeményezések mellett a BÉT évek óta támogatja a Csodalámpa Alapítványt, ahol 

a cél beteg gyermekek kívánságainak megvalósítása – váratlan örömet és erőt adva ezzel a hosszú 

kezelések elviseléséhez. Az anyagi támogatás mellett a BÉT munkatársai a kívánságok teljesítésében is 

részt vesznek, ez a tendencia pedig a 2020-as évre előre tekintve is megállja a helyét.  

FINTELLIGENCE LABOROK  

A pénzügyi jártasság fejlesztésére dolgozta ki a kormány a 2017-től 2023-ig szóló, hétéves nemzeti 

pénzügyi tudatosság -fejlesztési stratégiát, melynek egyik legfontosabb célja a modern pénzügyi 

ismeretekre legfogékonyabb korosztály, a felsőoktatásban tanulók elérése. Ennek kiváló eszköze a 

Fintelligence Pénzügyi Edukációs Hálózat, ahol élményalapú ismeretátadással vezetik be a hallgatókat 

a témába.  

A Hálózat keretén belül eddig két helyen, Miskolcon és a Debreceni Egyetemen nyílt Fintelligence labor, 

a továbbiakban Pécsett, Budapesten, Szegeden és Kolozsváron alakítanak ki modern pénzügyi laborokat 

különböző bankok anyagi és szakmai támogatásával. A Debreceni Egyetem sajátos együttműködési 

rendszert alakított ki a kormánnyal, a vállalati szférával és a pénzintézetekkel, ami a bizalmon alapul és 

hozzájárul az intézmény oktatási, tudományos, innovációs céljainak megvalósításához.  

A Fintelligence labor 36 számítógépén elsősorban az egyetem gazdaságtudományi karán pénzügy-

számviteli alapképzésében résztvevő hallgatóknak lesz lehetőségük a pénzvilágban jelenleg használt 

legújabb technológiákat és alkalmazásokat megismerni a speciálisan felszerelt tanteremben.  

A jövőben meghirdetik az egyetem bármely hallgatója által felvehető alapszintű gyakorlati pénzügyi 

képzést biztosító kurzusokat is, és középiskolás osztályok is részt vehetnek interaktív pénzügyórákon. 

 

Szervezet 

A Budapesti Értéktőzsdén 2019. december 31-re a munkajogi létszám 62 főre csökkent a 2018. év végi 

63 főről. Az 62 fő ténylegesen munkát végzők létszámából több munkavállaló is részmunkaidőben 

dolgozik, így a teljes munkaidőre vetített létszám 61 fő. 

Pénzügyi befektetések 
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A jogszabályi feltételeknek megfelelően a BÉT a szabad pénzeszközeit egy hónapnál rövidebb időre 

betétlekötésként, egy hónapon túl állampapírba fekteti, vagy lekötött betétbe helyezi el. A befektetések 

a mérlegben bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. A BÉT-nek hiteltartozása nincs, készpénz és 

lekötött pénzeszköz-állománya stabil, likviditási kockázattal nem kell számolni. 

 

A BÉT gazdálkodása 

A BÉT 2019. évi bevétele 2,65 Mrd forint, ami 4,58%-kal haladta meg az előző évi árbevételt. Elsősorban 

a működési költségek és ráfordítások növekedése, valamint a részesedésre elszámolt értékvesztés 

következtében a 2019. évi EBITDA -20 m forint lett, amely 110,58%-kal alacsonyabb, mint 2018-ban. Az 

adózás utáni eredmény 1 497 m forint. 

 

1. táblázat: A BÉT árbevétele és eredménye 2009-2019. 

 
 

 

 

 

 

 

8. ábra: A tőzsde főbb jövedelmezőségi adatai 

 
 

 

 

 

 

 

9. ábra: A tőzsdei bevételek megoszlása – 

2019  

 (e Ft) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Árbevétel és Egyéb bevételek 3 201 130 3 410 413 3 084 558 2 425 367 2 351 955 2 108 912 2 163 473 2 197 929 2 453 386 2 537 506 2 653 785

EBITDA 1 612 002 1 814 942 1 516 438 915 910 877 990 841 922 863 575 382 765 465 930 193 575 -20 474

Adózott eredmény 1 390 772 1 320 630 1 124 747 576 438 565 003 520 077 500 737 72 902 176 265 296 702 1 496 795
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10. ábra: A tőzsdei bevételek megoszlása – 

2019

 

 

 
 

Fordulónap utáni események 

A COVID-19 okozta járvány hatása a Tőzsde működésére 

A március jelentős árfolyamesést hozott a Budapesti Értéktőzsdén, a legnagyobb vállalatok papírjait 

tömörítő BUX-index értéke jelentősen csökkent. Az elemzők ezt egyértelműen a koronavírus 

terjedésével, annak a gazdaságra gyakorolt hatásával, illetve az ezekre adott befektetői reakciókkal 

magyarázzák. 

A tőzsdei kereskedésnek zavartalanul kell folytatódnia, hiszen jelenleg a piacok esetleg bezárása 

önmagában nem oldaná meg az árfolyamesések hátterében álló fundamentális problémákat, 

ugyanakkor megszüntetné a transzparens árképzés és a befektetők pénzükhöz való hozzáférésének 

lehetőségét, összességében inkább csak növelné a piaci feszültségeket és bizonytalanságot. 

A BÉT folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli helyzetet és azonosítja az azzal kapcsolatosan előálló 

feladatait, valamint kapcsolatot tart a felügyeleti szerepet ellátó Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) annak 

érdekében, hogy haladéktalanul meg tudja tenni a befektetők jogos érdekeinek, a piac egyensúlyának 

és a tőzsdei működésnek a védelmét biztosító intézkedéseket. 

A BÉT rendelkezik a megfelelő vészhelyzeti forgatókönyvekkel és eljárásrendekkel. 

A Tőzsde az 1101/2020 (III.14) Korm határozat alapján az ország működéséhez szükséges létfontosságú 

gazdasági társaság, közvetett módon 81,35%-ban állami tulajdon. 

A Tőzsde a beszámolóját a vállalkozás folytatásának elve alapján készítette el, azaz a Társaság a 

belátható jövőben is fenn tudja tartani működését. A Tőzsde bevételei és rendelkezésre álló 

pénzeszközei a 2020. év első negyedéve alapján továbbra is fedezetet nyújtanak a 2020. évre tervezett 

költségeinkre, ráfordításainkra és kiadásainkra. A február havi állapot alapján a Tőzsde bevételei 13%-

kal haladták meg az időarányosan tervezett bevételeket, amely részben a tőzsdei forgalom jelentős 

növekedésének, részben az adatértékesítési bevételek növekedésének köszönhető. Amennyiben az 
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elkövetkező hónapokban előre nem látható módon mégis csökkenne a Tőzsde jövedelmezősége a 

járvány következtében, a folyamatos és zavartalan működéshez szükséges kiadások fedezete abban az 

esetben is biztosított.  

 

Szociális elemek a foglalkoztatásban és társadalmi 

szerepvállalás 

A BÉT törvényben előírt kötelező juttatásokon kívül különböző, eseti támogatások és kedvezmények 

(szociális és egészségügyi támogatások, jubiláló dolgozók juttatása) igénybevételét biztosítja 

munkavállalóinak, a kapcsolódó rendelkezések belső szabályzatokban rögzítettek. A munkavállalói 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében a BÉT jogszabály által előírt esélyegyenlőségi tervet alkalmaz. A 

BÉT a tőzsdei tevékenység felé nyitott társadalmi réteg irányában az üzleti vállalkozáson túlmutató 

szerepet kíván betölteni, így fontosnak tartja a hazai tőkepiaci- és pénzügyi kultúra fejlesztését, 

amelynek keretében tőzsdei látogatásokat és ismeretterjesztő előadásokat szervez jellemzően 

középiskolás csoportok részére, valamint bárki részére ingyenesen látogatható előadásokat tart a BÉT 

Akadémia keretében. A BÉT 2018-ban és 2019-ben a Pénziránytű Alapítvánnyal közösen rendezte meg 

a középiskolások számára a Részvényfutam elnevezésű online tőzsdejátékot, amelyen a résztvevők saját 

pénzük kockáztatása nélkül ismerhették meg a tőzsdei kereskedés világát, miközben hasznos tőkepiaci, 

üzletkötési tapasztalatokat és tudást szerezhettek. A tőzsdejátékhoz hasonlóan ugyancsak évente kerül 

meghirdetésre a Kochmeister-pályázat, amely keretében a BÉT olyan tehetséges fiatalokat jutalmaz, akik 

előre meghatározott, a tőzsdével, tőkepiaccal kapcsolatos témakörökben a legjobb tanulmányokat 

készítik el. 

 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

 

 

Végh Richárd Sámel Katalin 
vezérigazgató Igazgató 
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NYILVÁNOS 

 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának  

……/2020. számú határozata 

 

 

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2019. évre vonatkozó 

beszámolóját 9.136.467 e Ft mérleg főösszeggel és 1.496.795 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

 

 

Budapest, 2020. május 19. 

 

 

 

 

 

dr. Patai Mihály 

az Igazgatóság elnöke 
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A Közgyűlés 5.sz. napirendi pontja 

Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény 
felosztására és az osztalék megállapítására 
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A BÉT Igazgatósága javasolja, hogy a 2019. üzleti évre vonatkozólag a Közgyűlést követően osztalék 

kifizetésére ne kerüljön sor, így az eredménytartalék fedezetet biztosít a piacfejlesztési stratégia meg-

valósításához szükséges kiadások finanszírozására.  
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NYILVÁNOS 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának  

…../2020. számú határozata 

 

 

 

A Közgyűlés hatáskörében eljárva a BÉT Igazgatósága úgy határozott, hogy a 2019. éves gazdasági év ered-

ménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére. 

Budapest, 2020. május 19. 

 
 

dr. Patai Mihály 

az Igazgatóság elnöke 
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