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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 150 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 két és fél 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.
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.
A Stratégiai Jelentés feladata az, hogy évente beszámoljon arról, hogy a BÉT mit valósított meg a 2016–2020-as időszakra szóló ötéves stratégiai tervéből. A kiadvány egyúttal kitekintést nyújt a következő év vállalásaira és folyamatban lévő feladataira is.
A Stratégiai Jelentés mellett természetesen a BÉT, a közgyűlési elfogadást követően, publikálni fogja az éves jelentését is, amely a Tőzsde
gazdálkodási tevékenységét fogja bemutatni.
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BÉT TŐKEPIACFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA 2016–2020
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2016–2020 időszakra vonatkozó stratégiájának alapvető célja egy olyan átfogó tőkepiac- és tőzsdefejlesztési program kidolgozása és megvalósítása Magyarországon, melynek eredményeképpen a tőkeági forrásbevonás szerepe
növekszik a magyar vállalatok finanszírozásában, hatékonyan kiegészítve a jelenleg túlsúlyban lévő banki hitelezést.
A fejlett tőkepiac és tőzsde az egyik alappillére a versenyképes, innovatív gazdaságnak. Egy jól működő tőzsde elősegíti a részvény- és kötvényági finanszírozást, ami különösen a hitelezés lassulása idején, a banki hitelezésből kiszoruló vállalatok számára
kritikus jelentőségű. A tőzsde megköveteli a vállalatok transzparens működését, ami nagyban hozzájárul a gazdaság kifehéredéséhez. A globális versenyben kulcsfontosságú, hogy Magyarországon vezető tudás-, innovációs és termelési centrumok alakuljanak ki. Ezt a folyamatot támogatja a BÉT-en jegyzett vállalatok magyarországi központú fejlődése, független menedzsmenttel, amely
regionális terjeszkedést tesz lehetővé tőzsdei finanszírozás segítségével.
Az új tőzsdefejlesztési stratégia kialakításának és megvalósításának időzítése több szempontból is ideális. Egyrészt a vállalatok – különösen a kis- és középvállalatok (kkv-k) – forráshoz segítése a tőkepiacokon keresztül európai és globális szinten is a gazdaságpolitika középpontjában van. Ennek érdekében az Európai Unió Bizottsága előterjesztette a Tőkepiaci Unió koncepcióját, az USA-ban
pedig már 2012-ben elfogadták a Jobs Act-et, melynek fő célkitűzése a foglalkoztatottság és az innováció támogatása a tőkepiac
fejlesztésén keresztül. A tőkepiacok elősegítik továbbá a 2016–2020-as uniós finanszírozási időszak forrásainak hatékony elosztását.
E kereteken belül lehetőség nyílik felhasználni a tőzsde gazdasági szerepének erősítésére is az EU-s forrásokat, így 2020-ra reális
esély van egy megfelelően működő magyar tőkepiac felépítésére.
A stratégiai célok elérése a korábbinál szorosabb együttműködést követel meg a kormányzattal, állami intézményekkel és a piaci
szereplőkkel annak érdekében, hogy olyan üzleti és szabályozói környezet jöjjön létre, amely a tőkepiac és a BÉT fejlődésén keresztül aktívan támogatja a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedését. Így biztosítható, hogy előtérbe kerüljön a BÉT katalizátor
szerepe, emelkedjen a kapitalizáció és a kibocsátások száma, illetve már középtávon javuljon a társaság jövedelmezősége.
Jelenleg a legsürgetőbb feladat a sikeres részvénybevezetések elősegítése olyan vállalatok tőzsdére lépésével, melyek megfelelnek
a befektetői bizalom erősítését célzó magas minőségi követelményeknek, stabil teljesítményt nyújtanak, jelentős növekedési potenciált biztosító üzleti stratégiával rendelkeznek és ezáltal komoly befektetői érdeklődésre tarthatnak számot. Fontos továbbá, hogy
a tőzsdei bevezetések olyan árazással valósuljanak meg, amelyek lehetőséget teremtenek az árfolyamok jövőbeni emelkedésére.
Az egyik legfontosabb kibocsátói célcsoportot az állami nagyvállalatok jelentik, melyek tőzsdei bevezetése a kormányzattal közösen
kialakításra kerülő ütemterv szerint valósulhat meg. A tőkepiaci jelenlét hozzájárul e társaságok eredményességének a fokozásához,
illetve jelzi a magyar állam elköteleződését a tőkepiac fejlesztése iránt. Amellett, hogy a tőzsdei bevezetés lehetőséget teremt a
tőkehiányos állami vállalatok feltőkésítésére, azonnali költségvetési bevételt is eredményez. A hatékonyabb és eredményesebb
működésből olyan további előnyök származhatnak, mint a magasabb foglalkoztatás, illetve a vállalat beszállítóinak és egyéb üzleti
partnereinek fokozottabb tevékenységéből eredő növekvő adóbevételek. Magyarországon a 90-es években lezajlott privatizációs
hullám során történő tőzsdei értékesítés jelentős hozadékot jelentett ezen vállalatok számára a versenyképesség és innováció, valamint
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a fejlesztéshez szükséges kapacitások kiépítése terén. A budapesti tőzsdén privatizált vállalatok székhelye, így a magasan kvalifikált
menedzsmentet és szakembergárdát igénylő főbb üzleti döntések központja Magyarországon maradt, ami nemzetgazdasági
szinten további erős pozitív hozadékkal járt.
Emellett a jó befektetési alternatívát jelentő nagy magánvállalatok és kkv-k azonosítása és tőzsdei megmérettetése is elengedhetetlen a diverzifikált kibocsátói szerkezet kiépítése, valamint a tőzsdei forgalom további fokozása érdekében. A kibocsátó számára
azonnali, folyamatos és hosszú távú tőkebevonási lehetőséget jelent, ezáltal növeli a versenyképességet, valamint a menedzsment
és a munkavállalók ösztönzését is elősegíti.
A gazdasági szereplők számára fontos üzenet, hogy a kormány támogatja és kiemelten foglalkozik a hazai tőkepiac fejlesztésével a
hosszú távon fenntartható gazdasági növekedés és innováció érdekében. Az állam számos formában tud hozzájárulni a tőzsde fejlesztéséhez, mely nélkül rövid távon jelentősen csökken a látványos sikerek elérésének esélye. A kormányzat támogatása különösen
fontos az állami cégek tőzsdei megjelenése, a piacbarát szabályozói környezet kialakítása, valamint az EU-s források tőzsdefejlesztési
felhasználása terén.
A stratégia elsősorban a hazai részvénypiac fellendítésére koncentrál, ugyanakkor az egyéb részpiacok fejlesztése és a részvénykereskedéshez nem kapcsolódó bevételek növelése is kiemelt cél. A hitelpapír-szekció felfuttatása érdekében a BÉT szorosan együttműködik az Államadósság Kezelő Központtal, illetve vizsgálja a származékos- és áruszekcióban, valamint a tőzsdei adatértékesítés
területén a lehetséges kitörési pontokat.

ÖSSZEFOGLALVA, A BÉT A KÖVETKEZŐ CÉLOK ELÉRÉSÉT TŰZTE KI CÉLUL
A 2016–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN:
• évi öt új, a minőségi kritériumoknak megfelelő részvény vagy vállalati kötvény bevezetése,
• tőzsdeképes cégek számának növelése – ötven cég, négy éven belül,
• nagy kapitalizációjú, likvid részvények számának növelése – MSCI Hungary bővítése öt vállalatra négy éven belül,
• kkv-k forráshoz juttatása – harminc cég a kkv piacon négy éven belül,
• tőzsdei részvénykapitalizáció/GDP arány növelése, cél: ~30 százalék,
• kisebb papírok likviditásának növelése – húsz árjegyzett/elemzett papír négy éven belül,
• aktív partnerek a tőzsdei bevezetésekhez – tíz IPO partner (NOMAD) két éven belül.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A PEZSGÉS ÉVE

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BÉT ÖTÉVES STRATÉGIÁJA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
HARMADIK ÉVÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ
Nagyon gyorsan eltelt ez az év is, mely – nyugodtan mondhatom – a Budapesti Értéktőzsde életében kiemelkedő volt. A 2017-es
meredek árfolyamemelkedés után a 2018-as év elején a BUX újabb rekordot ért el, és miközben más tőzsdéken komoly visszaesés
zajlott, nálunk az év vége előtt is többször a csúcs közelébe került az index. A tőzsde legnagyobb cégének papírja, az OTP 11 év után
új csúcsot ért el, és a második legnagyobb részvény, a MOL is csak a 2008-as válság előtt volt magasabban, mint most.
A tőzsdén jelenlévő cégek közül három is feljebb lépett a legmagasabb színvonalat megtestesítő Prémium kategóriába, így ott már
19 vállalat részvényeivel lehet kereskedni. A BÉT 2016–2020-as stratégiájának megfelelően pedig elindult az Xtend piac, ami lehetővé teszi, hogy a hazai kis-, és középvállalatok a tőzsdére lépés könnyített útját választhassák. Az első két, BÉT Xtend cég esetében az
új piacra lépés friss tőke bevonását segítette elő.
Újra bemutattunk 50 kiemelkedő magyar vállalkozást, és az eddig megjelent három BÉT50 kiadványban szereplő 150 jól teljesítő
magyar vállalkozás sikertörténete azt mutatja, hogy egyre több az olyan hazai cég, amely szintet lépve már alkalmas akár a tőzsdén
való megjelenésre is.
Nagyon fontos kormányzati célkitűzés, hogy növekedjen az ország kis- és középvállalkozásainak versenyképessége. A tovább lépéshez viszont tőkére, a cégméret növelésére, esetenként cégek összeolvadására, valamint a külső piacokra van szükség: mindezt
tőzsdei vállalatként sokkal könnyebb elérniük.
Hozzáteszem, rajtunk ez nem múlik!
Immár a cégek tőzsdére vonzásának, parkettre lépésük támogatásának teljes vertikuma működik: a tőzsde a tagságra alkalmas
cégeket azonosítja, és közülük ötvenet kiadványában is bemutat, az ELITE Programban a cégek megismerhetik a tőkepiaci finanszírozásban rejlő lehetőségeket, elköteleződés nélkül. Aki viszont meghozza a döntést a tőzsdére lépésről, már részt vehet a Mentoring Programban, kijelölt tanácsadók segítségét veheti igénybe, tőkét emelhet a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap bevonásával, és
végül beléphet a tőzsde Xtend piacára. Mindezek mellett a Tőzsde elemzés-árjegyzési programja is a kis-és közepes tőkeértékű
vállalatokat támogatja azért, hogy azok szerepe, jelenléte a tőkepiac körforgásában hangsúlyosabb legyen. Ezzel a szolgáltatással
gyakorlatilag a másodpiac fejlesztésébe invesztálunk azzal, hogy semleges szereplőként az elemzés mellett árjegyzést is vásárolunk
a programban résztvevő tőzsde tagjaitól.
Teljes tehát a szolgáltatás csomag, most már a cégeken múlik, élnek-e a BÉT nyújtotta lehetőségekkel a jövőben.
Az év folyamán a tőzsdén nagyra nőtt két vállalat, az Opus és a Konzum bejelentette egyesülési szándékát. Az így létrejövő cég a
tőzsde ötödik legnagyobb társasága lesz várhatóan egymilliárd eurót meghaladó kapitalizációval. Emellett már megjelentek a SZIT-ek,
azaz Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságok is a tőzsdén.
Ami a befektetői oldalt illeti, a külföldi befektetők, befektetési alapok részéről erős a kereslet a BÉT-en forgó részvények iránt, a hazai
lakossági részvényállomány ugyanakkor lehetne nagyobb a jelenleginél. A lakossági részvényállomány több mint 800 milliárd forint,
ezen belül közel 600 milliárd a közvetlen részvénytulajdon, bő 200 milliárd az intézményi befektetőkön keresztüli befektetés. Ez a
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jelenlegi, 8400 milliárd forint körüli tőzsdei kapitalizáció kevesebb, mint egytizede, a teljes lakossági megtakarításoknak pedig kevesebb, mint 2 százaléka, miközben a teljes lakossági vagyonállomány 52 ezer milliárd forint fölött van már. Fontos számunkra, hogy
nőjön a lakosság bizalma a részvénybefektetések iránt. Edukációval elérhető, hogy a lakosság és azon belül is fokozottan a fiatalok
megismerkedjenek a tőzsdével és tudják kezelni az itt megjelenő kockázatokat és óriási sikereket. Ez utóbbiból volt bőven.
Nem kis részben a potenciális befektetők megszólítása érdekében tovább folyt a Budapesti Értéktőzsde edukációs programja: sor
került a BÉT Akadémiák népszerű rendezvényeire, melyeken a magyar tőkepiac meghatározó szakértői mutatják be a tőzsde világát
az érdeklődők számára. A középiskolásokat megcélozva rendeztük meg ismét a Pénziránytű Alapítvánnyal közösen a Részvényfutam
tőzsdejátékot, ugyancsak középiskolások vehettek részt a Közép-európai Brókerképző Alapítvánnyal közös tőzsdejátékon. Az
egyetemisták számára a CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society Hungary) rendezte meg
részvényelemzői versenyét, a BÉT ezen a versenyen ajánlja fel a komoly presztízzsel és hagyományokkal rendelkező Kochmeister
Díjat. Az ingyenes tőzsdelátogatásokon keresztül pedig több mint 1500 diáknak tudtuk bemutatni a tőzsde világát.
Az előző évhez hasonlóan a Budapesti Értéktőzsde 2018-ban is folytatta a nemzetközi kapcsolatépítést.
Tavasszal Londonban és Varsóban rendezett nagy befektetői eseményeken mutatkozott be a Budapesti Értéktőzsde hazai kibocsátók társaságában. Prágában a visegrádi országok, valamint Románia és Szlovénia tőzsdéi tartottak csúcstalálkozót, majd májusban
a BÉT a Sanghaji Értéktőzsdével kötött széleskörű együttműködésre lehetőséget adó megállapodást. Júliusban a visegrádi országok
tőzsdéi Londonban tartottak bemutatkozó konferenciát, majd Párizsban a rangos Spring Europe MidCap Event következett, ahol hat
kibocsátónkkal együtt vettünk részt. Szeptemberben Lengyelországban szervezték meg a közép-, és kelet európai régió legnagyobb
tőzsdekonferenciáját, ahová a magyar tőzsde is meghívást kapott. Ősszel pedig London és Milánó után 2018-ban a BÉT rendezhette
meg a Scaleup Summit nemzetközi konferenciát.
Összefoglalva: 2018 izgalmas év volt a Budapesti Értéktőzsde életében. Rengeteg minden történt velünk, általunk és körülöttünk
ebben az évben is. A magyar tőzsde körül pezseg az élet. Elégedettek lehetünk tehát, de hátra dőlnünk még nem szabad. Vannak
további céljaink, melyeket partnereink támogatásával szeretnénk elérni.
Az általam a fentiekben leírtakon túlmenően a Budapesti Értéktőzsde és a tőkepiaci környezet fejlődéséről szóló jelen kiadvány
átfogó képet kíván nyújtani a tőkepiaci szereplők, jogalkotók, valamint érdeklődő magánszemélyek számára arról, hogy mi történt
az elmúlt évben a magyar tőzsdén, amely a 2016-2020 közti időszakra meghirdetett stratégiai program immár harmadik éve volt, és
hogy mi várható a közeljövőben, merre fejlődik tovább a magyar tőkepiac.

										Végh Richárd
									 A Tőzsde elnök-vezérigazgatója
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SIKERES TŐZSDE ÉV, MAGAS MŰKÖDÉSI
MEGBÍZHATÓSÁG
TŐZSDEI BEVEZETÉSEK, TŐKEEMELÉSEK ÉS RÁBOCSÁTÁSOK
2018 sikeres évnek bizonyult a Budapesti Értéktőzsde életében. Több tőzsdei cég is szintet lépett és került a Prémium kategóriába,
voltak tőkeemelések, bevezetések, nőtt a kereskedés volumene is, új termékek jelentek meg a BÉTa Piacon és immár a BÉT Xtenden is
megjelentek az első szereplők.
A Standardból a Prémium kategóriába 2017 után 2018-ban is három cég lépett fel. Így most már 19 cég papírjai forognak a kiemeltek
között. Elsőként a Konzum lépett a Prémium kategóriába 2018. március 7-én. Az év során a 7. legforgalmasabb papír volt a BÉT-en, közel
60 milliárd forintnyi értékben kereskedtek vele, ami a teljes részvényforgalom 2,2 százaléka.
Az ALTEO Nyrt. szeptember 12-én lépett Prémium kategóriába. A dinamikusan fejlődő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat
2016 őszén hajtott végre nyilvános részvénykibocsátást, korábban technikai bevezetéssel jelent meg a tőzsdén, és sikeres kötvényprogramot is megvalósított.
A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) 2018. október 2-án lépett szintet és került Prémium kategóriába. A Társaság
egyúttal tőkét is emelt, 2 870 244 darab új részvényt vezetett be a tőzsdei kereskedésbe. A BIF közel 25 éve jelent meg a hazai ingatlanpiacon, részvényeivel pedig 20 éve kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén.
A BILK Logisztikai Nyrt. 2018-ban hozta nyilvánosságra tőkepiaci terveit. A Társaság papírjainak tőzsdei bevezetése megtörtént, a
kereskedés megkezdésének határideje 2019. júniusa. A BILK az első olyan kibocsátó lehet a magyar parketten, akinek a részvényeivel
egy sikeres tranzakciót követően euróban lehet majd kereskedni.
Az ingatlanra alapított jelzáloggal fedezett hitelpapírok, a jelzáloglevelek 2001-től érhetőek el a tőzsdei kereskedésben; a tőzsdei termékkör változó és fix kamatozású jelzálogleveleket egyaránt tartalmaz. Az ezredforduló után megélénkülő jelzálogpiac a jelzáloglevelek tőzsdei kereskedését dinamikusan fejlődő piaci szegmenssé tette. Jelenleg öt jelzálogbank, az Erste Jelzálogbank Zrt., a Takarék
Jelzálogbank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az UniCredit Jelzálogbank Zrt. és a K&H Jelzálogbank Zrt., 42 darab jelzáloglevele forog a
BÉT-en, összesen közel 1 175 milliárd forint összértékben. Ez a tavalyi, megközelítőleg 760 milliárd forintos állományhoz képest körülbelül 55 százalékos emelkedést jelent. Az állomány növekedése nagyrészt az OTP Jelzálogbank Zrt. 276 milliárd forintos jelzáloglevél
kibocsátásának köszönhető, azonban szintén jelentős mértékű a Takarék Jelzálogbank Nyrt. hozzájárulása a kínálati oldal bővüléséhez,
hiszen a Jelzálogbank 121 milliárd forint össznévértékben emelte értékpapírjainak mennyiségét a BÉT piacán.
A részvénypiaci állomány bővülése alaptőke-emeléseken keresztül is megvalósult. 2018 során tizenhárom részvénytársaság tizenkilenc
alkalommal döntött alaptőkéje felemelése mellett közel 80 milliárd forintos összértékben. A sorból magasan kiemelkednek a KONZUM
Nyrt. és a FINEXT Nyrt. alaptőke-emelései: a KONZUM Nyrt. akvizíciók révén 37,7 milliárd forint összértékben emelte meg tőzsdei kapitalizációját 2018 második felében, míg a FINEXT Nyrt. B törzsrészvényének bevezetésével 18,5 milliárd forintot érő sorozat került tőzsdei forgalomba. A FINEXT Nyrt. második törzsrészvénysorozatának bevezetésével nagy lépést tett a szabályozott ingatlanbefektetési
társasággá válás felé.
A már említett három új részvénybevezetésen kívül 2018 során is számos hitelpapír, strukturált termék és befektetési jegy tőzsdei bevezetésére került sor. A tőkepiac fejlesztéséhez tizenhárom darab új jelzáloglevél, tíz új kötvény, nyolc új befektetési jegy és több mint
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százötven turbo warrant tőzsdei bevezetésével járultak hozzá kibocsátóink, ezen felül pedig 360 milliárd forint össznévértéket meghaladó rábocsátással bővült a hitelpapírpiacunk.
2018-ban is kiemelkedő a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. kötvénybevezetési tevékenysége, csak idén 105 millió euróval, illetve egyéb
forintban jegyzett kötvények listázásán keresztül 75 milliárd forinttal bővült a Bank tőzsdére bevezetett értékpapírjainak állománya.
A WINGHOLDING Zrt. WINGHOLDING 2019/I kötvénye 2016 nyarán került fel a BÉT kínálati palettájára, abban az évben három részletben, összesen 36,04 millió euró össznévértékben kerültek kibocsátásra az ingatlanfejlesztő és beruházó társaság kötvényei. 2017
márciusában a Társaság 40 millió euró keretösszegű 2016-2017. évi Kötvényprogramja egy 3,96 millió euró össznévértékű negyedik
sorozatrészlet bevezetését követően lezárult, a Társaság ezen kötvényei 2019 júniusáig kereskedhetők a BÉT-en, időközben azonban
megkezdték újabb, 2021/I sorozatú kötvényeik kibocsátását és tőzsdei bevezetését: augusztus óta közel 31 millió euró értékben forognak új papírjaik a börzén.
A Megakrán Nyrt. 2018 novemberében hozta meg közgyűlésén a zártkörű tőkeemelésről szóló döntést, amelynek során újonnan kibocsátott részvényeket regisztrált a BÉT Xtend piacára. A tranzakcióban, amelynek összértéke 678 millió forint volt, a Széchenyi
Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap 40 százalékos mértékben, az egyéb intézményi és magánbefektetők
mintegy 30-30 százalékos mértékben vettek részt. A bevezetés és a forgalomban tartás során a társaság kijelölt tanácsadója az MKB
Bank Zrt., illetve a tranzakcióban az EY volt még a Megakrán partnere.
A tőzsdei megjelenéshez a Megakrán számára nem csupán anyagi, hanem szellemi tőke bevonására is szükség volt. A BÉT és a Londoni
Tőzsdecsoport közös, vállalatfinanszírozási ismereteket, cégvezetési módszereket és networking lehetőségeket nyújtó ELITE Programjának első turnusához épp e célból csatlakozott az ambiciózus vállalat. A Megakrán volt továbbá az első cég, amely a BÉT Mentoring
Programja keretében támogatást nyert a tőzsdeérett kkv-k tőzsdei bevezetését finanszírozó GINOP-pályázaton júniusban. A Megakrán
2018 novemberében hozta meg közgyűlésén a zártkörű tőkeemelésről szóló döntést, amelynek során újonnan kibocsátott részvényeket regisztrált a BÉT Xtend piacára. A tranzakciónak köszönhetően 678 millió forint összértékben vont be a cég friss tőkét, melynek
segítségével a vállalat további fejlesztéseket, kapacitásbővítést, piaci terjeszkedést kíván megvalósítani.

A speciális emeléstechnikai és gépsortelepítési feladatokat, valamint több, szorosan ehhez a tevékenységekhez kötődő kiegészítő szolgáltatást nyújtó Megakrán folyamatos beruházások, szervezeti átalakítás és innovatív fejlesztések révén vált tőzsdeérett vállalattá.
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A BÉT Xtend piac másik úttörő belépője a CyBERG Corp. Nyrt., ami a KAJAHU digitális közösségi étteremlánc rendszergasztronómiai
franchise tulajdonosa és fejlesztője. A cég az éttermi hálózatra építve folyamatosan fejleszti közösségi mobil szolgáltatásait és saját
digitális platformját, így válik a jövőben egy adatalapú technológiai nagyvállalattá.
A cég törzsrészvényeivel 2019 januárjától lehet majd kereskedni a Tőzsde MTF piacán. A CyBERG a terveik szerint a BÉT Xtendre lépéssel bevont tőkéből kívánja felépíteni a társaság központi menedzsmentjét, elindítani a franchise hálózat nemzetközi értékesítését és
tovább szeretnék fejleszteni a hibrid modelljük digitális szolgáltatásait.
Mivel a Budapesti Értéktőzsdének fontos célkitűzése, hogy a hazai befektetőknek hozzáférést biztosítsunk költséghatékony, átlátható és egyszerűen megérthető befektetési termékekhez, így a BÉTa Piac termékkörét is bővítette 2018-ban hét tőzsdén kereskedett
befektetési alappal, továbbá hat európai részvénnyel, melyeknek árjegyzését az OTP Bank biztosítja. Ezek a bevezetett új termékek
diverzifikált befektetéseket tesznek lehetővé a legnagyobb amerikai és európai vállalatokba, így a lakossági befektetők számára is jó
alternatívát jelenthetnek.

KIMAGASLÓ FORGALOM, JELENTŐS MENNYISÉGŰ FRISS TŐKE A BÉT-EN
2018-ban a BUX index több mint három éve tartó emelkedő trendje megtorpant, az index értéke 0,6 százalékot csökkent a tavalyi évi
záróárhoz képest. A csekély esést globális környezetbe helyezve azonban azt látjuk, hogy a hazai részvénypiaci index relatív értelemben még mindig jól teljesített, hiszen a nagy nyugat-európai és tengerentúli, sőt a régiós indexek is nagyobb esést tudhatnak maguk
mögött az idei évben. Hosszabb távú trendet vizsgálva pedig még mindig a BUX index számít az egyik favoritnak a részvényindexek
között világszinten is. Az utóbbi években tapasztal szárnyalás ellenére árazást tekintve még mindig relatíve alulárazottnak mondható a
BUX összehasonlítva a többi részvényindexszel.

Főbb részvényindexek P/E mutatója, 2016-2018

Forrás: Bloomberg
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A piaci forgalmat tekintve az emelkedő trend azonban nem szakadt meg. A 2018-as évben az átlagos napi részvénypiaci forgalom
elérte a 11,4 milliárd forintot, 6,7 százalékkal meghaladva a tavalyi értéket. A magas forgalom egyrészt köszönhető az év második
felében tapasztalt megnövekedett volatilitásnak, másfelől a magyar tőzsdén listázott cégek egyedi sztorijainak egyaránt. A magyar
gazdaságban tapasztalt pozitív fejleményekkel összhangban év végéhez közelítve egyre jobb számok kerültek nyilvánosságra a tőzsdei
cégek jelentéseiből, illetve a jövőre vonatkozó pozitív kilátásokat tartalmazó hírek is napvilágot láttak az idei évben.

Napi átlagos részvényforgalom alakulása (milliárd HUF)

Forrás: BÉT

A kis- és közepes méretű papírok forgalmának dinamikus emelkedése a tavalyi évhez hasonlóan folytatódott, melynek hatására a hazai
részvénypiac forgalmi koncentrációja az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A négy blue chip részvény a teljes forgalom 89 százalékát adta az idei évben, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi évben tapasztalt koncentrációval, míg három évvel ezelőtti értékhez
képest 10% javulást láthatunk. A kisebb papírok forgalmának növekedését az is jól mutatja, hogy míg 2015-ben csupán négy részvény
napi átlagforgalma haladta meg a 100 millió forintot, addig 2018 év végén már nyolc ilyen papír forgott a magyar tőzsdén. Annak érdekében, hogy a kis- és közepes méretű papírok a jövőben még inkább a lakossági és intézményi befektetők látószögébe kerüljenek,
a BÉT folytatja a 2017 év végén kísérleti jelleggel megkezdett elemzés-árjegyzés programját, hogy ezzel biztosítson folyamatosan friss
információkat, valamint egy alaplikviditást a piac szereplői számára.
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A tíz legforgalmasabb részvény és teljesítményük (2018)
Név

Forgalom
(milliárd HUF)

OTP

Árfolyam,
2018.12.28.
(HUF)

Árfolyam,
2017.12.29.
(HUF)

Árfolyam
változása (%)

Kapitalizáció,
2018.12.28.
(milliárd HUF)

1 370

11 290

10 720

5%

3 161

RICHTER

531

5 430

6 780

-20%

1 012

MOL

507

3 078

3 005

2%

2 522

OPUS

114

490

700

-30%

159

MTELEKOM

75

440

458

-4%

459

4IG

31

1 580

205

671%

30

KONZUM

31

247

343

-28%

82

APPENINN

22

423

719

-41%

20

ESTMEDIA

13

138

55

151%

14

OTT1

13

206

233

-12%

7
Forrás: BÉT

A tőzsdére érkező friss tőke tekintetében 2018 egy kimagasló év volt. A már listázott cégek rekordnagyságú tőkeemelést hajtottak
végre, 2018-ban közel 80 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a hazai részvényparkettre, ezzel jelentősen hozzájárulva a hazai tőkepiaci
kapitalizáció növekedéséhez, mely a 2018-as becsült GDP értékéhez viszonyítva év végére elérte a 20%-ot - 5,3 százalékponttal magasabb,
mint a 2015 év végi állapot – ezzel támogatva a BÉT stratégájában megjelölt 30%-os célszint elérését.

Tőkeemelések 2018-ban (millió HUF)

Forrás: BÉT
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KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE,
FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS ERŐSÍTÉSE
FTA
A hatékony felelős társaságirányítás (angolul: Corporate Governance) a vállalat értékének növekedését, illetve a részvényesek érdekeinek
és egyéb érdekelt felek jogainak eredményes képviseletét segíti elő.
A felelős társaságirányítás szükségessége a 90-es években fogalmazódott meg. A felelős társaságirányítási ajánlások alkalmazásának
célja, hogy elősegítse az áttekinthető és hatékony piaci működést, támogassa a jogszabályok érvényesítését – különösen a részvényesi
jogok és tulajdonosi funkciók megfogalmazását, valamint gyakorlását illetően –, továbbá összehangolja a társaság, a befektetők, valamint a társaság környezetének érdekeit. A hatékony felelős társaságirányítás a vállalat értékének növekedését, illetve a részvényesek
érdekeinek és egyéb érdekelt felek jogainak eredményes képviseletét segíti elő.
A BÉT 2002 közepén kezdte meg a tőzsdei vállalatok számára a Felelős Vállalatirányítás Ajánlások kidolgozását. Az ajánlások
összeállításakor felhasználta a nemzetközileg leggyakrabban alkalmazott elveket, a magyarországi tapasztalatokat és a hazai
piac jellemzőit figyelembe véve fogalmazta meg a javaslatokat. A Tőzsde Felelős Vállalatirányítási Bizottsága 2004 óta működik
azzal a céllal, hogy irányítsa az ajánlások továbbfejlesztését a hazai szakmai igények, a készülő EU jogszabályok és az általános
nemzetközi tendenciák figyelembevételével, valamint képviselje a szakmai szempontokat a társasági jog továbbfejlesztése terén.
A Tőzsde a bizottság munkáján keresztül kívánja biztosítani, hogy az ajánlásokkal kapcsolatos döntéshozatalban – a Tőzsde
kezdeményező szerepének megőrzése mellett – szervezett keretek között vegyenek részt a szakmai közvélemény képviselői is.
A bizottságban jelen vannak a kibocsátók, a szabályozó hatóságok és a Tőzsde képviselői, valamint független piaci szakértők,
jogászok is.
A tőzsde támogatásával a Felelős Társaságirányítási Bizottság teljesen átdolgozta és aktualizálta a Felelős Társaságirányítási Ajánlások
elnevezésű kódexét 2017-ben, amely a kibocsátók vállalatirányítási gyakorlatára ad útmutatásokat, magyarázatokat. Az új ajánlások
várhatóan könnyebben kezelhetők lesznek a kibocsátók és egyszerűbben feldolgozhatók a befektetők számára, pontosan azokat a
releváns információkat tartalmazzák, amelyek korrekt képet festenek a kibocsátók irányítási rendszereiről és azok jogszabályoknak,
befektetői elvárásoknak való megfeleléséről.
A BÉT szorosan együttműködik a Magyar Közgazdasági Társasággal (MKT), az MKT Felelős vállalatirányítás szakosztályával, ami 2018-ban
is önálló szekcióval képviseltette magát az 56. alkalommal megrendezésre került Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) éves vándorgyűlésén. Szintén kiemelt esemény volt a „Vállalatirányítás felsőfokon 2018 konferencia”, amelyet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítási Szakosztálya, a Budapesti Értéktőzsde és az Óbudai Egyetem Keleti Károly
Gazdasági Kara rendezte.

ÚJ KATEGÓRIA RENDSZER
A BÉT 2016-ban elfogadott piacfejlesztési stratégiájának részeként célul tűzte ki a piaci struktúra átalakítását, a szabályozott piaci szegmentáció átgondolását, nemzetközi legjobb gyakorlathoz való igazítását. Az átalakítás fókuszában álló stratégiai célkitűzés a listázott
kibocsátói kör „minőségének” növelése, melyen keresztül erősödhet a tőzsde reputációja, biztosítható a befektetői érdekek hatékonyabb
védelme, kialakulhat egy biztonságosabb piaci környezet. Ennek keretében 2018 folyamán a BÉT felülvizsgálta szabályozott piacán a részvényekre jelenleg alkalmazott kategóriarendszert, a belépési és a folyamatosan teljesítendő kritériumokat, valamint az egyes kategóriák
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közötti átjárás módozatait. Az új szabályok kialakítása során a tőzsde szem előtt tartotta, hogy a piacra lépési kritériumok reálisak, teljesíthetőek, egyértelműek, ugyanakkor kellően rugalmasak legyenek, ezáltal elősegítve a BÉT versenyképességét a nemzetközi porondon.
A nemzetközi gyakorlat feltérképezését és a belső egyeztetéseket követően a BÉT 2018 februárjában nyilvános konzultációt indított,
hogy minél pontosabban megismerhesse a hazai tőkepiaci szereplők igényeit, preferenciáit. A beérkezett visszajelzéseket is figyelembe
véve alakította ki a BÉT jelenlegi részvénykategória-rendszerének átalakítására vonatkozó koncepcióját, melyet a Tőzsde igazgatósága
elfogadott. Az új kategóriarendszer legfontosabb jellemzői az alábbiak:

•

A BÉT részvénypiacának legmagasabb, Prémium kategóriájában a belépési kritériumok változatlanok maradnak: az ide aspiráló
kibocsátóknak legalább 5 milliárd forint árfolyamértékkel, 25 százalékos közkézhányaddal (amely kiváltható 2 milliárd forintos közkéz-kapitalizációval vagy 500 tulajdonossal) és hároméves historikával kell rendelkezniük, valamint kötelező végrehajtaniuk egy
minimum 100 millió forint összértékű nyilvános tranzakciót. A félévenkénti kategória felülvizsgálatkor értékelt kritériumokat a BÉT
ugyanakkor összehangolta a belépési kritériumokkal, így a megfelelő kapitalizáció megléte mellett ezentúl nem a forgalom gyakoriságot, hanem a már említett közkézhányad-kritériumokat fogja vizsgálni.

•

A Standard kategóriában jelentősebb változások várhatók 2019-től. Könnyebbséget fog jelenteni, hogy ebben a kategóriában a jövőben nem lesz kötelező a nyilvános tranzakció. A BÉT ugyanakkor a Prémium kategóriához hasonló, ám annál enyhébb kvantitatív
belépési kritériumokat vezet be ebben a szegmensben: a Standard kategóriába történő listázáshoz minimum 250 millió forintos
kapitalizáció, 10 százalékos közkézhányad (illetve 100 millió forintos közkéz-kapitalizáció vagy 100 tulajdonos) és egyéves működési historika szükséges. Ezzel párhuzamosan a BÉT a Standard kategóriás kibocsátókat is bevonja a félévenkénti felülvizsgálati körbe,
ahol – a Prémium kategóriához hasonlóan – a belépési kritériumok fennállását fogja ellenőrizni.

A BÉT 2019-től kezdődően a T kategóriát lezárja az újonnan tőzsdére belépő cégek elől. A jelenlegi T kategóriás kibocsátók – amen�nyiben nem tudnak vagy nem kívánnak átlépni a Standard kategóriába – korlátlan ideig maradhatnak ebben a szegmensben, illetve a
Standard kategória kritériumainak meg nem felelő kibocsátókat a BÉT a jövőben a T kategóriába sorolja majd át.
A BÉT kategóriarendszerét érintő, fent bemutatott módosítások – a felügyeleti jóváhagyás függvényében – várhatóan 2019. január 1-jével lépnek életbe. A jelenlegi kibocsátók egyéves türelmi időt kapnak az új felülvizsgálati szabályoknak való megfelelésre. Az azonnali
piac többi termékcsoportját (pl. a befektetési jegyeket, strukturált termékeket, hitelpapírokat) a változások nem érintik.

KIBOCSÁTÓI RENDEZVÉNYEK
A BÉT folytatta lassan hagyománnyá váló kibocsátói fórumsorozatát. 2018. októberében került megrendezésre a BÉT új Felelős
Társaságirányítási Ajánlásait és módosuló részvénykategória rendszerét bemutató fórum, ahol az új Felelős Vállalatirányítási Ajánlás
részletes ismertetése volt fókuszban. Olyan témákat jártak körül a résztvevők az eseményen, mint a nyilvános tranzakció követelmény
eltörlése a Standard kategóriában, a belépési küszöbök felállítása a Standard kategóriába történő bevezetéskor, a kategória megfelelések rendszerének átalakítása és a bevezetési kritériumokhoz igazítása, vagy a T kategóriába való bevezetések lehetőségének megszüntetése. A fórumon a BÉT új részvénykategória rendszere is bemutatásra került.
2018. novemberében megrendezett kibocsátói fórum témája a munkavállalói résztulajdonosi programok (MRP) voltak. A téma
aktualitását az MRP-k iránti érdeklődés élénkülése és a háttérjogszabályok módosítása adta. A fórum alkalmával szakértők és
tőzsdei kibocsátók beszéltek az MRP szervezetek szabályozásával, felállításával, működésével kapcsolatos főbb témákról, gyakorlati
tapasztalatokról. Az esemény középpontjában többek között a javadalmazási politika végrehajtását szolgáló MRP-k, külföldi példák,
tendenciák, az MRP-szervezet működése, az MRP juttatás tárgya, feltételei, menete, a személyi jövedelemadó és MRP kapcsolata,
valamint az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket érintő adózási szabályok voltak.
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ADATÉRTÉKESÍTÉS ÉS A BÉT
BEVÉTEL NÖVELÉS CSÖKKENŐ ELŐFIZETŐI
SZÁMOK MELLETT, ÚJ TERMÉKEK ÉS ÁRAZÁS
FINOMHANGOLÁSA

Adatértékesítés és összbevétel*
aránya a régióban

Az adatértékesítési bevételek nagyságrendileg 30-35 százalékos
arányt képviselnek a BÉT összbevételein belül, mely egy kimagasló
arány a régió országainak körében is.
Historikusan visszanézve, az elmúlt 13 évben az adatértékesítési bevételeinket több, mint dupláztuk. A 2011-es fordulópont óta enyhe
csökkenés után az elmúlt 3 év tendenciáját nézve egy újabb emelkedő szakaszhoz érkeztünk. 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 rapszodikus alakulása
erodálta a bevétel növekményt.

A BÉT adatértékesítési bevételei (ezer EUR)

Forrás: BÉT
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Az idei évben, hosszú évek óta először, a kisbefektetői aktivitásnak köszönhetően, egy enyhe emelkedés figyelhető meg a végfelhasználói
díjak esetében, míg az éves licensz díjak stagnáltak.
A 2019-es évben bevétel maximalizálás érdekében a következő változtatásokat tervezzük. A professzionális végfelhasználói díjak tekintetében, a legnépszerűbb 1-es és 5-ös mélységű adatok árát mérsékelt emelés alá vetjük, az alacsonyabb felhasználó számú 10-es és
20-as mélységű adatok árát pedig csökkentjük, ezzel közelítve az árakat, valamint ösztönözve a magasabb csomagra történő váltást.
A BÉT, mint piacműködtető életében a 2018-as év jelentős változtatásokat indukált a teljes Európai Uniós befektetési szolgáltatási
piacot szabályozó direktíva (Markets In Financial Instruments Directive) 2018. január 3-tól életbe lépett módosítása (MiFID II) és a
hozzá kapcsolódó EU rendelet (MiFIR) miatt. Két, a területet érintő, legfontosabb fejlesztés a VIS data feed fix verzióra történő cseréje (fVIS), valamint a KELER, mint tőzsdén kívüli kereskedési adatok publikálója (APA) adatállományának hozzáférhetővé tétele, és
tovább értékesítése.
Mindkét projekt jelentős IT fejlesztésekkel járt, és nagy innovációs mérföldkőnek számít.
2018-ban a FESE (Federation of European Exchanges) Adat munkacsoportjában több témában is együttműködünk a többi tag tőzsdével.
Igyekszünk értelmezni, konszenzusos végrehajtási megoldásokat találni, és szükség esetén tisztázást kérni több, az ESMA (European
Securities and Markets Authority) és az Unió által kiadott direktívákra és rendeletekre vonatkozóan.
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FEJLŐDŐ TŐKEPIACI ÖKOSZISZTÉMA
FEJLŐDŐ PARTNERKAPCSOLATOK
A BÉT a 2018-as évben folytatta partnerkapcsolatai kiépítését és a meglévők szorosabbra fűzését. Több hazai és nemzetközi szervezettel
is együttműködési megállapodást kötöttünk, amely tovább erősíti a hazai tőkepiac ismertségét és segíti a magyar kis- és középvállalati
szektor tőkéhez jutását.
Elsőként a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) kötöttünk támogatási szerződést a hazai kis- és középvállalati szektor hatékonyságának növelése érdekében. A magyarországi kkv-k olyan vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe a BÉT-től, amely a
tőkepiaci finanszírozáshoz szükséges tudás megszerzésére, továbbá a tőzsdei megjelenés költségeinek a finanszírozására fordítható.
Az új támogatások megjelenése mérföldkő a BÉT azon törekvésében, hogy új szolgáltatásokkal elérhetővé tegye a tőkepiaci megjelenést a dinamikusan fejlődő középvállalatok számára. A lépéssel a Kormányzat nagyban támogatja a hazai tőkepiac fejlődését.
Májusban együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde a világ egyik legnagyobb börzéjével, a Shanghai Értéktőzsdével. A két szervezet többek között a magyar, illetve a kínai befektetők által elérhető új termékek kidolgozásán is közösen fog dolgozni.
Az együttműködés részét képezi továbbá az információcsere a tőkepiaccal, a tőzsdei működéssel, illetve a szabályozással kapcsolatban.
A BÉT ezzel újabb lépést tett a dinamikusan növekvő kínai tőkepiaccal való szorosabb együttműködés kiépítése felé.
Szeptemberben a Tőzsde együttműködésre lépett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatallal azért, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel
támogassák az innovatív magyar vállalatok megjelenését a Budapesti Értéktőzsdén. A megállapodást ünnepélyes keretek között, a
Budapesti Értéktőzsde által szervezett BÉT50 konferencián írta alá dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke és Végh Richárd, a Budapesti
Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.
A BÉT és az SZTNH kooperációja többek között azt kívánja elősegíteni, hogy a magyar innovatív gazdasági szereplők minél
eredményesebben tudják hazánkban és exportpiacaikon bejegyeztetni és hasznosítani a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogaikat,
ezzel versenyelőnyt szerezzenek, így növeljék eladásaikat és a vállalat értékét. A közös munka során a szervezetek tanácsadást,
oktatást nyújtanak a tőzsdére lépni kívánó vállalatoknak, valamint kölcsönösen jelzik egymásnak a piaci szereplők kutatás-fejlesztési és
innovációs területen felmerülő igényeit.
A Budapesti Értéktőzsde célja, hogy támogatásával a kkv szektor gerincét jelentő középvállalatok professzionális és transzparens
működésű, nemzetközi szinten is versenyképes nagyvállalatokká alakulhassanak. Ennek egyik pillére a Budapesti Értéktőzsde 2016 óta
évente elkészülő BÉT 50 kiadványa és az ehhez szorosan kapcsolódó BÉT50 – középvállalatok csúcstalálkozója konferencia. A kiválasztást a szakmai partnerek segítségével végzett hosszas kutatómunka előzi meg minden évben. A választás idén is olyan vállalatokra
esett, amelyek kiemelkedő sikereket könyveltek el a szakmában, illetve a saját piaci szegmensükben. A kiadványban szereplő vállalatok
mindegyike eredményes múlttal és nagy növekedési potenciállal rendelkezik, amely stabil alapot biztosít a további növekedéshez,
legyen ez akár a tőzsdére lépés, külpiacra lépés, fejlesztés vagy egyéb beruházás.
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Az 50 cég kiválasztásánál ebben az évben hangsúlyosabb szerepet kaptak a 2010 körül és azt követően alapított „fiatal” vállalkozások.
Ez jól demonstrálja, hogy a húsz-harminc esztendős, sikeres cégek mellett mind nagyobb táború és egyre erősebb a közepes méretű
vállalkozások új generációja. Ezeket a társaságokat rendszerint a növekedés dinamikája és a tudatos vállalkozásfejlesztés jellemzi.
A korábbi évek gyakorlatával összhangban a kiadványt 2018-ban is a BÉT50 – középvállalatok csúcstalálkozója konferencián mutatták
be, amelyet az egyik vezető tőzsdei nagyvállalat, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor nyitott meg beszédével. A bankot
példaként állította a nagy növekedési potenciállal rendelkező, lehetséges jövőbeni tőzsdetag cégek elé.
A BÉT 2018-ban is igyekezett számos rendezvényen részt venni támogatóként, illetve előadóként, mindemellett pedig több saját
szakmai eseményt is szerveztünk.
A BÉT rendkívül fontosnak tartja a jövőben esetlegesen tőzsdére lépő vállalatok tulajdonosaival, menedzsereivel, valamint a már hazai
parketten jelen lévő tőzsdei vállalatok képviselőivel, továbbá hazai bankok, befektetési szolgáltatók vezetőivel és a pénzügyi- és adótanácsadó cégek partnereivel és szakértőivel, és nem utolsósorban magukkal a befektetőkkel való kapcsolattartást.

IDE FOTO_01 A BET - BET50 konferenciáról]
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TŐZSDEKÉPES CÉGEK AZONOSÍTÁSA
A tőzsdei bevezetés sikerességét – nemzetközi szakirodalom alapján – kvantitatív és kvalitatív kritériumok együttese határozza meg.
Éppen emiatt tartja fontosnak a BÉT a tőzsdeképes cégek azonosítását kvantitatív elemzéseken és kvalitatív meglátásokon, találkozókon keresztül.
A kvantitatív elemzés alapját az MNB-vel közösen 2016 elején kidolgozott ún. scoring módszertan adja. A fent említett módszertan
alapjául a 2014-es üzleti év pénzügyi beszámolói szolgáltak. A BÉT ezért fontosnak tartotta a kutatás megismétlését a legfrissebb
elérhető adatok, a 2016-os év kimutatásai alapján, hogy pontosabb képet kaphassunk a tőzsdeképes vállalatok jellemzőiről. A kutatás
megismétlésével a BÉT célja, hogy megerősítse a hazai vállalatvezetőket abban, hogy a tőkepiaci forrásbevonás reális alternatíva lehet a
finanszírozási szükségleteik kielégítésére, illetve, hogy a kutatás eredményeinek felhasználásával tovább folytathassa a piacfejlesztésre
irányuló diskurzust a tőkepiaci szereplőkkel és potenciális kibocsátókkal.
A tőzsde és a piaci szereplők, potenciális kibocsátók között az elmúlt három évben folytatott közel 500 találkozó tapasztalatai alapján
a módszertanon két módosítást végeztünk.
Egyrészt eltérés a korábbi tanulmány elkészítéséhez képest, hogy a BÉT jelen tanulmány elkészítése során a kritériumok közül elhagyta
a legalább hét éves működésre vonatkozó elvárást. Ennek oka, hogy tapasztalataink alapján az M&A tranzakciók, cégátalakulások (Bt.ből Kft., Kft.-ből Zrt.) következtében lehetnek olyan tőzsdeképes, egyébként hosszabb ideje működő vállalkozások is, melyeket hivatalosan az elmúlt hét évben jegyeztek be.
Másrészt az elfogadott külföldi tulajdonrész mértékét a korábbi maximális 80 százalékhoz képest a BÉT maximum 20%-ban határozta
meg. Ennek oka, hogy a potenciális kibocsátókkal folytatott egyeztetések tapasztalatai alapján csak a hazai döntési központtal rendelkező vállalkozások esetében jelenthet reális alternatívát a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetés.
A mérlegek és eredménykimutatások adatainak felhasználásával leszűrt jövedelmezőségi-, működési-, tőkeszerkezeti-, kockázati mutatók segítségével 345 tőzsdeképes kkv-t azonosítottak a BÉT szakértői, ami magasabb szám a korábbi eredményekhez képest. A BÉT
az elkövetkezendő években is fontosnak tartja a scoring elvégzését és a tőzsdeképes vállalatok azonosítását – majd felkeresésüket.
Mindemellett elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy azokat a vállalatokat, akik már érettek a tőzsdei megjelenésre vagy megfelelő
növekedési pályán vannak ahhoz, hogy minél hamarabb elérjék a potenciális kibocsátó szintet, ne csak elemzésekben azonosítsuk,
de felkutassuk és kapcsolatot teremtsünk velük. Ennek eredményeként keresünk fel évről-évre ötven hazai sikeres vállalatot a „BÉT 50 ötven hazai vállalat sikertörténete” kiadványukban.
A BÉT először 2016-ban tette le a névjegyét amellett, hogy egy kiadványba gyűjtse össze azokat a sikeres, nagy növekedési potenciállal
rendelkező hazai kis- és elsődlegesen középvállalatokat, amelyek történetükkel, elért eredményeikkel inspirációt nyújthatnak mások
számára is. A 2016-os kiadvány sikeréből kiindulva a BÉT 2017-ben is megismételte a sikertörténetek összegyűjtését. Látva a pozitív
visszajelzéseket és a kiadványban megjelenő közösség erejét 2018-ban is felkutattuk az ország rejtett kincseit.
A módszertan alapját az előző évekhez hasonlóan a mérlegek és eredménykimutatásokból kiszűrt növekedési mutatók és piaci soft
tényezők alkották. A kiadvány elkészítését az előző két évhez hasonlóan a Figyelő újságírói, illetve projektmenedzsmenti szerepkörben
egy tanácsadói csapat, az EY segítette. A BÉT munkatársai megközelítőleg 2000 km-t utaztak szerte Magyarországon az ötven sikeres
hazai vállalkozás vezetőjével, tulajdonosával való interjú elkészítéséhez.
Bár a módszertan az előző évekhez képest változatlan, mégis akad újdonság a 2017-es kiadványhoz képest. A 2018-as kiadványban
nagyobb hangsúlyt kaptak a 2010 és környékén alapított vállalkozások. Ez igazolásképp szolgál arra, hogy a közepes méretű vállalatok
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új generációja is képes az erős és stabil növekedési pálya elérésére a húsz vagy harminc évvel ezelőtt megalapított szereplők mellett.
A másik változás a bekerülő vállalatok szektorális megoszlását érinti. Mindamellett, hogy a kiadvány nem rendelkezik iparági fókusszal,
rendre az ország legjobb vállalatai azonos szektorból kerülnek ki, így elkerülhetetlen egy-egy dominánsabbá válása. Míg 2017-ben ezt
a domináns szerepet az élelmiszeripar töltötte be, addig 2018-ban a feldolgozóipart reprezentáló gyártó cégekből került ki a legtöbb
vállalat, szám szerint 13, melyet az IT szektor és a szolgáltatást nyújtó vállalatok követnek 11 szereplő képviseletével és a kereskedők közül is 9-en kerültek be a sikeres ötvenek közé. Ami a földrajzi megoszlást illeti, a tavalyi évhez hasonlóan ismét azt láttuk, hogy Budapest
a magyar gazdasági élet központja, ugyanis a főváros tovább növelte dominanciáját. Míg a 2017-es kiadványban 18 vállalat származott
a fővárosból, addig egy évvel később ez a szám már 25-re növekedett, azaz a kiadványban szereplő cégek fele fővárosi székhelyű.
Említésre méltó még Pest megye, mely 9 vállalatot adott az ötvenekbe, de került be hazai sikeres vállalat Fejér, Győr-Moson-Sopron,
Bács-Kiskun, Veszprém, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borosod-Abaúj-Zemplén megyéből is.
Az idén bekerülő vállalatok árbevétele meghaladta a 437 milliárd forintot. Forgalmuk mediánja 3,5 milliárd forint ért el, mely meghaladja az 1 milliárd forint felett árbevétellel rendelkező vállalkozások 2,1 milliárd forintos értékét. Ez százalékokban kifejezve 10 százalékos
növekedést jelent az előző év középérték adatához képest. Az amortizációval korrigált adózás előtti nyereség (EBIDTA) 9 százalék, mely
8 százalékos növekedést jelent a 2016-os pénzügyi adatokhoz képest. Az ötvenek stabil növekedési pályára álltak az itthoni piacokon,
de az export tevékenységük is egyre inkább előtérbe helyeződik. A 2017-es pénzügyi adatok szerint összesen 127 milliárd forint bevételük származott export tevékenységből, mely a vállalatok összes bevételének 30 százalékát képezi.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a kiadvány bemutatására 2018. szeptember 20-án megrendezésre kerülő „BÉT50 - középvállalatok csúcstalálkozója” konferencián került sor. A reggeltől délutánba nyúló konferencián a hazai gazdasági
élet kiemelkedő képviselői vettek részt. A több mint 400 résztvevő meghallgathatta dr. Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatójának, Balog Ádám az MKB vezérigazgatójának, Luca Peyrano, az ELITE Group vezérigazgatójának,
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatójának, Berta Adriennek, az MFB Zrt. ügyvezető igazgatójának, Müllner
Zsoltnak a Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgatójának és Martin Steinbach, az EY partnerének előadását. Az
előadásokat panelbeszélgetések követték, ahol meghallgathatták a Béflex, a Julis-K9 és a Transmoduls történetét,
illetve az érdeklődök választhattak az Xtend, ELITE, IR/PR, Ipar 4.0 témájú workshopok közül.

A 2018-AS BÉT50 KIADVÁNYBAN MEGJELENT VÁLLALKOZÁSOKAT AZ ALÁBBI LISTA TARTALMAZZA:
Agri-Corn Kft.

DM-Ker Kft.

Marso Kft.

TcT Csoport

Aimotive Kft.

Dorsum Informatikai Fejlesztő
és Szolgáltató Zrt.

Megaholz Kft.

TR Consult Kft.

Megakrán Nyrt.

Transmoduls Kft.

Mentavill Kft.

Tungsram Csoport

Mobilbox Kft.

Turbine Kft.

Olimpia Kerékpárgyártó Kft.

Tutti Kft.

Panzi-Pet Kft.

ÚjHÁZ Centrum

Ptotecta Kft.

W.UP Szolgáltató Kft.

Regio Játékkereskedelmi Kft.

Wallis Asset Management

Roland Divatház Zrt.

WebEye Telematics Zrt.

Somogyi Elektronic Kft.

Weinberg ‘93 Kft.

Star-Plus Kft.

Wellis Magyarország Zrt.

Barion Payment Zrt.
BÉFLEX Zrt.
Benei és Társa Kft.
Biropharma Kft.
BlackBelt Kft.
CÉH Zrt.
Cerbona Élelmiszergyártó Kft.
CODECOOL Kft.
Columbus Klíma Cégcsoport
CyBERG Corp. Nyrt.
CYEB csoport

Félegyházi Pékség Kft.
Ferzol Lemezmegmunkáló Kft.
GalvanPlastik Kft.
Gamma Digital Kft.
Gerbeaud Gasztronómia Kft.
Gloster Infokommunikációs Kft.
Helia-D Kft.
Hell Energy Magyarország Kft.
K9-Sport Kft.
Kész Építő Zrt.
Lenergy Magyarország Kft.

22 | BÉT STRATÉGIAI JELENTÉS

A NOMAD EGYÜTTMŰKÖDÉS MÉRFÖLDKÖVEI
A Kijelölt Tanácsadók (Nominated Advisor, NOMAD) intézménye és a BÉT Mentoring Program sok szálon kapcsolódik egymáshoz:
a tanácsadók ugyanis közvetlenül segítik a vállalatok tőzsdei felkészülését, mégpedig tőkepiaci tapasztalatuk révén igen széleskörűen.
A Kijelölt Tanácsadók funkciója kettős: egyrészt segítik a vállalkozás felkészülését már a bevezetési folyamat legelejétől, másrészt folyamatos támogatást nyújtanak a már regisztrált kibocsátó számára az alkalmazandó szabályoknak való megfelelés érdekében.
A Tanácsadók első, még a kibocsátó piacra lépése előtt teljesítendő feladata a kibocsátó átvilágítása, amelyet elsősorban saját maga
végez el, de ennek során támaszkodhat általa megbízhatónak ítélt egyéb tanácsadók (különösen könyvvizsgáló, jogi tanácsadó) véleményére és megállapításaira is. Ezt követően részt vesz az Információs Dokumentum vagy Tájékoztató elkészítésében, és ettől kezdve
figyel arra, hogy a kibocsátó minden tájékoztatási kötelezettségét teljesítse.
A Tanácsadók folyamatosan figyelemmel kísérik a cégeket, jelenlétük nagyban növeli a piac biztonságát, így a befektetők érdekeit is
szolgálják. A BÉT piacépítésében kiemelt szereppel bírnak, és nem csak akvizíciós feladataik vannak, hanem kiterjesztett felügyeletet is
jelentenek. A BÉT olyan vállalkozásokat szeretne látni a jövőben a tőzsdén, amelyek nem csak kvantitatív-kvalitatív szempontból ütik
meg a tőzsdei mércét, hanem pontosan tudják, mit jelent a tőzsdei megjelenés, és készek arra, hogy annak szabályait betartsák.
A NOMAD-OK LISTÁJA:
BDO Corporate Finance

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Concorde MB Partners

MKB Bank Zrt.

Equilor

OTP Bank Nyrt.

Ernst & Young

PWC Magyarország

Erste Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Grant Thornton Corporate Finance

Random Capital Zrt.

Heal Partners

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Invescom

RSM Hungary

ELITE PROGRAM: PARTNERSÉGBEN A KKV-ÉRT A LONDONI TŐZSDÉVEL
Jól működő tőzsde és egészséges tőkepiaci ökoszisztéma kialakulásához kulcsfontosságú a megfelelő számú és minőségű felkészült
vállalat. A BÉT stratégiájának kiemelt szerepe a középvállalatok támogatása, a BÉT körüli ökoszisztéma fejlesztése – melyen keresztül
hisszük, a vállalatok versenyképessége is javítható. A Tőzsde a gazdasági élet kulcsfontosságú szereplőjeként elkötelezett abban,
hogy segítse a hazai középvállalatok fejlődését, illetve nagyobb befektetői figyelem irányuljon a magyar gazdaság rejtett kincseire.
Felismerve a vállalati edukáció, hazai és nemzetközi közösség építés fontosságát, a BÉT 2016-ban megvizsgálta a nemzetközi gyakorlatot, felmérte a hazai igényeket és mindezek alapján a fenti céloknak leginkább megfelelő ELITE S.p.A. nyújtotta ELITE Program
mellett tette le a voksát. A Program elsősorban a komoly növekedési potenciállal bíró, külső forrás felvételét tervező vállalkozásokat
támogatja, segítségével gyakorlati tudást kaphatnak az egyes szereplők.
Az ELITE Programot 2012-ben a Milánói Tőzsde indította el (ELITE Italy), 2014 óta a Londoni Tőzsdecsoport leányvállalataként működik
(ELITE UK és ELITE International) tovább. A Program célja, hogy olyan vállalatvezetési és külső finanszírozási ismereteket nyújtson
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a részt vevő cégeknek, amelyek segítségével megfontoltabb operatív és stratégiai döntéseket hozhatnak, akár megteremthetik az
alapját egy tőzsdei bevezetésnek is. A kétéves vállalatfinanszírozási- és szervezetfejlesztési képzésre épülő Program résztvevőinek
száma idén meghaladta az 1000 tagvállalatot. A 2016-tól tartó együttműködési ideje alatt a BÉT közreműködésével 17 hazai cég
csatlakozott az ELITE Programhoz, ezzel Magyarország az ELITE Internationalben legelső helyre ugrott, azaz a 25 országból érkező
112 céget figyelembe véve a legtöbb magyar (utána Románia, Bulgária, Horvátország).
A cégek számára a színvonalas nemzetközi képzésen túl érték az ismertségük növelése, üzletszerzési lehetőségek kiaknázása, tapasztalatcsere a magyar és a nemzetközi cégekkel, konzultáció ELITE partnerekkel (több, mint 200 tanácsadó, bank, jogász stb.).
A külföldi legjobb gyakorlatok megismerésével nemzetközi terepen is versenyképesebbé válhatnak a magyar középvállalatok. Az
ELITE Program több mint egy oktatás, hiszen a kurzusokon és szemléletformáláson túl lehetőség nyílik a nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére – hasonló méretű és gondolkodású középvállalatok között. Összesen 35 ország 35 szektora képviselteti magát Európából
és Európán kívülről. Idén csatlakoztak cégek többek között Brazíliából, Mexikóból, Kenyából, USA Ohio államából, Kenyából, Belgiumból, Csehországból és Norvégiából is.
Az ELITE S.p.A. olasz cégek körében végzett statisztikai felmérése alapján (2018. május, hasonlóak az eredmények nemzetközi szinten is) a cégeknél a Program hatására átlag 25%-os árbevétel növekedés figyelhető meg. Az árbevételen kívül a fejlődés további
mutatószámokban is mérhető: az ELITE Programhoz való csatlakozást követően átlagos 23%-os EBITDA margin növekedés, illetve
átlagos 24%-os organikus növekedés (aktuális foglalkoztatotti létszám / a Program kezdetekor) figyelhető meg. Az ELITE tehát azokat a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat célozza meg, amelyek a terveik megvalósításához külső finanszírozás
igénybevételét tervezik, vagy vállalatirányítási ismereteiket szeretnék bővíteni, esetleg egész egyszerűen csak üzletszerzési lehetőséget keresnek (akár generációváltást vezényelnek le a program segítségével).
Az ELITE Program a növekvő, szintet lépni igyekvő cégeknek ad egy jó szakmai alapot és ezen kívül egy olyan közösségbe csöppennek, ami további előnyöket nyújt számukra – hiszen egymástól is sokat tanulhatnak a hazai kihívások megoldásával kapcsolatban. A cégek a finanszírozási formák széles tárházával ismerkedhetnek meg és maguk döntik el, hogy a Program végeztével milyen
irányban haladnak tovább. Nem kötelező a tőzsdei bevezetés. A magyarországi tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a Program
leginkább annak kelti fel az érdeklődését, akik a banki finanszírozáson túl közép-hosszú távon gondolkodnak a tőzsdében. A hazai
cégek jelentős része tőzsdei tranzakcióra készül vagy már jelen is van a BÉT valamely piacán (UBM Nyrt., Megakrán Nyrt.).
A képzések döntően Londonban és Milánóban vannak, de a standard ELITE International tematikához a BÉT még hozzátesz 3 egész
napos szakmai modult. Ezen kívül a BÉT az ELITE cégeknek folyamatosan tartalmat és találkozási lehetőséget kíván adni, így idén
networking eseményeket és tematikus workshopokat szerveztünk (Cégértékelés, Középvállalatok a részvényelemző szemével, Vállalati kockázatkezelés és belső ellenőrzés jelentősége, Kommunikáció – Befolyásolás és hatásgyakorlás etikusan témakörökben).
A potenciális ELITE cégek megszólítása érdekében a BÉT számos szakmai rendezvényen, üzleti találkozón vett részt szervezőként és
együttműködő partnerként, így az ELITE Program becsléseink szerint több mint 300 céghez jutott el közvetlenül. A 2017-ben megtartott 11 üzleti reggelit követően 2018-ban több mint 20 hasonló rendezvény volt. A cégekkel való kapcsolatfelvételben a BÉT továbbra is
támaszkodik banki, tanácsadói partnereire (Budapest Bank, CIB Bank, UniCredit Bank, Concorde MB Partners, EY, PwC, Deloitte Private,
MAPI Klub, FBN-H, MKIK, MGYOSZ, HVCA, Knowledge to Money Club, HIPA), illetve törekszik újabbak kialakítására. A Budapest Bankkal
például 5 állomásos roadshow került megvalósításra cégértékelés témakörben, ahol többek között a BÉT munkatársai, és ELITE vállalatok is előadtak. Csak az utóbbi 5 állomásos akvizíciós rendezvényeken több mint 140 céget sikerült közvetlenül elérni.
2018 őszén is megrendezésre került a középvállalatok csúcstalálkozója, a BÉT50 konferencia, ahol az ELITE Programnak hangsúlyos
szerepe volt: dedikált standnál informálódhattak az érdeklődők; az ELITE vezérigazgatója Luca Peyrano tartott a délelőtti szekcióban
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előadást az ELITE közösségről, céljaikról, aktualitásokról; a délutáni panelbeszélgetések alkalmával pedig az érdeklődők hallhatták
két magyar ELITE cég tapasztalatait.
Az akvizíciós programok mellett idén vált elérhetővé a BÉT honlapján az ELITE Growth Compass szolgáltatás, amelynek segítségével
a hazai vállalatok megtudhatják milyen fejlettségi szakaszban van a társaságuk – és visszajelzést kaphatnak a BÉT szakértőitől mit
kell megtenni a fejlődés érdekében.
A BÉT aktív akvizíciós tevékenységének köszönhetően 2018-ban az alábbi 8 céggel bővült az ELITE közösség – amely így összességében 17-re emelkedett.
Az Agri-Corn Kft., az 1992-ben alapított családi vállalkozás a Civita márkanévről ismert GMO-mentes termelésből származó, gluténtől, laktóztól, adalékanyagoktól és vegyszerektől mentes, „farm-to-table” élelmiszereket gyárt. A vállalat fejlődését jól jellemzi, hogy
tíz év alatt 835 millióról több mint 2,5 milliárd forintra nőtt a forgalma. A fejlesztések egymást érik. Tavaly például egy olyan új
technológiával rukkoltak elő, melynek révén világelsőként magas rosttartalmú, adalékmentes kukoricalisztet tudnak készíteni. A
következő nagy lépcsőfok az export erősítése lesz. Főleg Nyugat- Európa felé terveznek nyitni. Jelenleg a kivitel a forgalom negyven
százalékát teszi ki. Ezt az arányt három éven belül fel szeretnék tornázni nyolcvanra.
Az 1991-ben alapított Chemark Kft. mára az európai piacon meghatározó növényvédőszer gyártó nagyvállalattá nőtte ki magát a
közel 40 000 tonna éves gyártási mennyiséggel. A vállalat négy magyar magánszemély tulajdonában áll, éves árbevételük 11 milliárd
forint, alkalmazottainak száma meghaladja a 300 főt. Megbízóik közé tartoznak a nagy multinacionális, originális készítmény gyártók
mellett a feltörekvő, generikus készítményekkel foglalkozó vállalatok is. Szolgáltatásaik széles skálán mozognak: a növényvédőszerek formálása, csomagolása és az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatás mellett csomagolás és formuláció fejlesztést, valamint
analitikai szolgáltatást is végeznek.
Az idén tízéves DM-Ker Kft. az építőipari és mezőgazdasági gépek értékesítése és szervizelése terén rövid idő alatt meghatározó
piaci szereplővé vált Magyarországon. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalat alapítói és tulajdonosai az ipari és mezőgazdasági gépek piacán szerzett, több évtizedes tapasztalattal bírnak. A gépeladás mellett magas szintű szervizszolgáltatással, alkatrész
értékesítéssel és bérgépflottával, országos értékesítői hálózattal, négy telephelyről szolgálják ki teljeskörűen a mezőgazdaságban,
az építőiparban és az iparban érdekelt, több mint ötezer ügyfelüket. A 2010-ben még három fős vállalkozás közel 60 fősre bővült.
2017-ben 385 gépet értékesítettek, és forgalmuk meghaladta a 6,5 milliárd forintot. Köszönhetően a tudatos piacijelenlét-építésnek
és a nemzetközi szakmai életben való aktív részvételnek, a DM-KER Kft. több neves gyártó márkaképviseletét látja el.
Az Első Pesti Malom Zrt. jogelődje az 1839-ben Széchenyi által alapított Első Pesti Hengermalom Társaság. A cég 50 000 tonnát
meghaladó éves őrlőkapacitásával hazánk legnagyobb malomipari vállalatai közé tartozik. A cég jelenlegi formájában 2000-ben jött
létre: 4 malomüzemet, egy gabonatárházat üzemeltet, valamint érdekeltséggel rendelkezik egy takarmánykeverő és agripelletet
előállító üzemben is. Kiemelt szerepet kap az „Első Pestinél” a kutatás-fejlesztés, a minél újabb, jobb minőségű, egészségesebb gabonák (pl. tönköly, tritikálé, alakor, zab) felkutatása, feldolgozása/őrlése.
A Szallas.hu Kft. piacvezető online szállásközvetítéssel foglalkozó társaság, amely a magánszemélyek számára online szállásfoglalást
biztosító szallas.hu portállal 2017-re 23 milliárdos forgalmat ért el. További két sikeres terméke a szallasguru.hu, amely kedvezményes utazási ajánlatokat kínál, valamint a konferenciahotelek.hu, amely a vállalati rendezvényeket és utazásokat segíti. A külföldi
országok közül Horvátország, Lengyelország, Románia és Szlovákia a legmeghatározóbb piaca a vállalatnak. A nemrégiben Spanie.
pl lengyel versenytársát felvásárló és a romániai Travelminit.ro-ban is tulajdonrészt szerző Szallas.hu 2021-re a közép-kelet-európai
régió online szálláspiacának meghatározó szereplőjévé kíván válni. A cég úgy tervezi, hogy 2021-ig a csoportszintű árbevétel fele
már külföldről fog származni és meghatározó regionális szereplője lesz az online utazási piacnak.
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Columbus Klíma cégcsoport a hazai klímatechnológiai piac meghatározó vállalkozása. Vevőinek egyedülállóan stabil és sokoldalú választékot kínál, magas színvonalú műszaki háttérrel és szervizszolgáltatással. Országos viszonteladói hálózattal - importőri,
képviseleti és nagykereskedelmi tevékenységét folytat. Szakterületük az épületek klimatizálása és a technológiai célra előállított
folyadékhűtés.
A Gloster Infokommunikációs Kft. 100%-ban magyar tulajdonosi háttérrel, már több mint 17 éve a hazai IT szektor meghatározó
üzleti, informatikai megoldásszállítója. Az informatikai-távközlési középvállalkozás fő profilja kezdetben egy hálózati informatikai
óriás, a Cisco termékeinek forgalmazása volt; a 2018 elején átalakult stratégia révén azonban tevékenysége új irányt vett. Jelenleg
olyan komplex vállalati üzleti igényeket szolgál ki, mint az IT biztonsági, adattárolási, kollaborációs megoldások vagy IT hálózati
architektúra tervezés, egyedi szoftver fejlesztés.
A Textura Kft. magyarországi, horvátországi, romániai és csehországi központjában lévő, 3 millió négyzetméteres raktárkészletével
vált Közép-Európa legnagyobb munkaruha-textil kereskedőjévé. Mindemellett elkötelezett a kifogástalan minőség mellett: a gyártáshoz használt fonalakat és szöveteket folyamatos ellenőrzéseknek vetik alá.
Összességében a Budapesti Értéktőzsde az ELITE Programtól azt várja, hogy a tőzsde vonzáskörzetébe minél több olyan potenciális
kibocsátó kerül, akik releváns piaci szereplőként jelenhetnek meg a BÉT Xtend piacon is. Emellett fontos szempont, hogy olyan minőségi cégek kerülnek a tőzsde közelébe, akik megalapozott döntést hozva jutnak el egy tőkepiaci tranzakció lebonyolításáig, ezzel
megteremtve annak lehetőségét, hogy a kibocsátó és a befektető is megtalálja a számítását a későbbiek során.
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PIAC- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSEK
ELEMZÉS-ÁRJEGYZÉS PROGRAM FOLYTATÁSA
A BÉT 2017 végén pilot jelleggel négy befektetési vállalkozás segítségével elemzés-árjegyzés programot indított azzal a céllal, hogy
javítsa a programban résztvevő, kis- és közepes tőkeértékű vállalatok részvényeinek forgalmát és likviditását.
A kívánt hatást a program két irányból, elemzés és árjegyzés oldalról közelítette: míg rendszeres elemzéseken keresztül a befektetők díjmentesen jó minőségű értékeléseket kaptak a részvénykibocsátó vállalatokról, addig a folyamatos kereskedés, likvid ajánlati
könyv kialakulásának lehetőségét árjegyzés – előre meghatározott maximális ársávval és minimális mennyiséggel folyamatos vételi
és eladási ajánlat – segítette. Az elemzések a BÉT honlapján, valamint az elemzést készítő befektetési szolgáltatókon keresztül jutottak el a befektetőkhöz.
Az árjegyzést és elemzést vállaló befektetési vállalkozások a BÉT tagjai közül kerültek ki (Concorde Értékpapír Zrt., MKB Bank Zrt., OTP
Bank Nyrt. és Wood & Company), a programba bekerülő kibocsátók köre pedig alapvetően méret, közkézhányad és likviditás alapján
alakult ki (ALTEO, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, BIF, CIG Pannónia, Duna House, Graphisoft Park SE, Masterplast, Pannergy,
Rába, Zwack). Az árjegyzést ugyanaz a szolgáltató biztosította, aki az adott részvényt elemezte.
A program egyes részletei a 2017. decemberi indulást követően még finomodtak, így kapta meg év közepére a végleges formáját
az alábbiak szerint:

Kibocsátó/részvény

Árjegyző/elemző

ALTEO

Max. ársáv

Min. menny.

Min. teljesítés

350

2400

70%

MKB Bank Zrt.

400

3000

70%

ANY Biztonsági Nyomda

Wood & Company

180

1100

70%

Graphisoft Park SE

Financial Services, a.s.

145

500

70%

200

3000

70%

150

6700

70%

MASTERPLAST
BIF*

APPENINN
CIG Pannónia

Concorde Értékpapír Zrt.

DUNA HOUSE

250

450

70%

PANNERGY

150

3500

70%

225

1400

70%

150

90

70%

RÁBA

OTP Bank Nyrt.

ZWACK

*A Budapesti Ingatlan Nyrt. tekintetében az MKB Bank Zrt. csak elemzési szolgáltatást nyújtott.

Mivel a program indításakor rögzítésre került, hogy a 12 hónapos pilot időszak leteltekor a BÉT megvizsgálja a program sikerességét,
és annak fényében dönt a folytatásról, így 2018 végén a BÉT a kereskedési adatokon alapuló statisztikák vizsgálata mellett széleskörű
piaci egyeztetéseket folytatott a program minél megbízhatóbb értékelése érdekében. Ennek keretében személyes megbeszélések,
illetve kérdőívek segítségével megkérdezte a programban részt vevő tőzsdetagok, intézményi és lakossági befektetők, valamint a
programban szereplő kibocsátók véleményét is.
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A statisztikák és a visszajelzések pozitív képet festettek a programról. Az elemzésnek számottevő hozadéka van a befektetők
körében, azon belül is a lakossági és a külföldi szereplőknek nyújtott nagy segítséget a 100-nál is több negyedéves elemzés, illetve
kommentár. A programban szereplő részvények vonatkozásában összességében 19 százalékkal nőtt a forgalom, melynek részvénytől
függően 10-30 százalékában szerepeltek az árjegyzők is, mindemellett pedig 10 árjegyzett részvényből 7-nél javult (5 esetben jelentősen) a likviditás a nagyságrendileg 5 000 euró értékű vételi és eladási ajánlatok kapcsán.
Növekvő forgalmat és javuló likviditást hozott tehát a BÉT elemzés-árjegyzés programja.
A fenti sikerek alapján a BÉT a piaci szereplőkkel egyeztetve úgy döntött, hogy a jelenlegi programot az alábbi keretek között folytatja:
•

a program 3 évre kerül meghirdetésre, így az tervezhetőbbé válik minden érintett számára,

•

az elemzési rész mellett az árjegyzés opcionálissá válik – az intézményi befektetők számára is értéket teremtő – megemelt

		
•
		

jegyzendő mennyiséggel (mintegy 10.000 eurónak megfelelő darabszámmal),
a program a jelenlegi részvénykörrel 2019 elejétől folytatódik, ugyanakkor kiegészülhet újabb kibocsátókkal, illetve
az elemzés ág egyszerűsített formában a BÉT Xtend piacán kereskedett részvényekkel is.

A BÉT várakozásai szerint a program elemzői fókusszal történő folytatása jelentős pozitív hatást gyakorol a BÉT-en jegyzett kis– és
közepes vállalatok papírjaira, illetve még vonzóbbá teszik a tőzsdét a jelenleg nem listázott cégek számára is a jövőben történő
tőzsdei megjelenés érdekében.

JELZÁLOGLEVÉL INDEX
Az elmúlt időszak hazai lakáshitel-állomány növekedése és a forint jelzáloghitelek felfutása megalapozta, hogy nagyobb hangsúly
helyeződjön a jelzáloglevél alapú finanszírozásra, melynek érdekében az MNB bevezette a Jelzáloghitel-finanszírozás Megfelelési
Mutatót (JMM) és megalkotta szabályzó rendeletét az optimális lejárati összhang megteremtése és segítése érdekében. Ennek megfelelően a hitelintézeteknek jelzálogfedezetű forrásokkal kell finanszírozniuk a hosszú-lejáratú forint lakossági jelzáloghitel-állományuk adott százalékát.
A hazai forint jelzáloglevél-piac fejlődésének elősegítésére a BÉT az MNB-vel együttműködve kidolgozta és 2017 decemberében elindította a jelzáloglevél indexek megfigyelési időszakát. A sikeres egy éves teszt periódus elteltével a BÉT a jelzáloglevél index család
hivatalos elindítása mellett döntött, így 2018. december 3-tól megindult a jelzáloglevelek éles számítása.
A jelzáloglevél-piac élénkülése a kibocsátó jelzálogbankok számának dinamikus növekedésében is megmutatkozott, így 2018 decemberében, az indexek hivatalossá válásakor már öt kibocsátó, az Erste, a Takarék, az OTP, az UniCredit, és a K&H jelzálogbankok jelzáloglevelei kerültek az indexkosarakba. Továbbá jelentősen nőtt a jelzáloglevél kibocsátások volumene is, a megfigyelési periódus egy éve
alatt mintegy 150 milliárd forintnyi új jelzáloglevél kibocsátása valósult meg a BÉT-en.
A jelzáloglevél index család továbbra is egy teljes megtérülési árfolyamindexből, és két eltérő futamidőre számított hozamindexből áll:
•

Budapesti Értéktőzsde Jelzáloglevél Total Return Indexe (BMBX Total Return),

•

Budapesti Értéktőzsde Jelzáloglevél 3 éves Hozamindexe (BMBX Yield 3Y),

•

Budapesti Értéktőzsde Jelzáloglevél 5 éves Hozamindexe (BMBX Yield 5Y).

A jelzáloglevél indexek számítása a kosárban szereplő jelzáloglevelek tőzsdei árjegyzésére épül. Az indexkosarakba a BÉT-en kereskedhető
fix kamatozású, forintban denominált és a kézikönyvekben meghatározott további speciális feltételeknek megfelelő jelzáloglevelek kerülnek
be. A megfigyelési periódus havi számításon alapuló Total Return indexértékeit és azoknak változását a következő diagram szemlélteti.

28 | BÉT STRATÉGIAI JELENTÉS

BMBX Total Return Index (2016. XII. - 2018. X.)*

Forrás: BÉT

2018 decemberétől az index-család hivatalossá válásával a jelzáloglevél indexek számításának gyakorisága is megváltozott, az eddigi
havi egyszeri számítást felváltotta az indexek napi gyakoriságú számítása és publikálása. Az indexek transzparens mutatószámként
tükrözik a magyar forint jelzáloglevél-piac jelenlegi állapotát és fejlődési irányát, így megkönnyítve a kibocsátóknak és befektetőknek
az árazást és a forint alapú jelzáloglevél portfóliók teljesítményének értékelését.

ÚJ TAGOK, ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK
Új típusú termékekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal (ún ETF) bővült a BÉT-en kereskedhető külföldi instrumentumok köre 2018-ban.
A hét új ETF a Budapesti Értéktőzsde BÉTa Piacán jelent meg. Az új ETF-ek lehetővé teszik, hogy a befektetők egyetlen tranzakcióval egy
jól diverzifikált, az adott ETF által reprezentált piac egészét lefedő portfoliót vásároljanak meg. Tekintettel a termékkör újszerűségére,
a BÉT az MNB közreműködésével alapos előkészítő munkát végzett a regisztrációval, illetve a kereskedhetőség biztosításával kapcsolatos szabályozási követelményekkel kapcsolatban, továbbá a szükséges piacszegmentációs változásokat is átvezette a kereskedési és
szatelit rendszerekben.
A bevezetésre kerülő ETF-ekkel az adott indexeken keresztül európai, azon belül kiemelten a német, illetve amerikai piacok teljesítményére vonatkozóan lehet pozíciót felvenni. Az új ETF-ek között nemcsak az árak emelkedéséből profitáló instrumentumok találhatók
(long ETF), hanem olyanok is, melyek a piacok esése esetén termelnek nyereséget (short ETF).
Az ETF-ek megjelenése mellett idén a részvénykínálat is bővült: 2018-ban hat új európai vezető részvény (az Allianz, a Deutsche Telekom, a Henkel AG Pref, a Münchener Rückversicgherung, az SAP és a Volkswagen Pref ) is elérhetővé vált a BÉT-en. Jelenleg 26 külföldi
instrumentum kereskedhető a BÉTa Piacon.
A BÉTa Piac árjegyzője az OTP Bank Nyrt., aki a megfelelő likviditás érdekében meghatározott minimális mennyiséggel és maximális
ársávval folyamatosan biztosít vételi és eladási lehetőséget az adott instrumentumban.
Az új termékek sikerességének függvényében a BÉT jövőbeli tervei között szerepel a termékpaletta befektetői igényeknek megfelelő
további bővítése.
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BRANDÉPÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
MÉDIA JELENLÉT ÉS RENDEZVÉNYEK (MAGYAR)
A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységében fontos szerepet vállal a marketingkommunikáció és PR.

MAGYAR TŐKEPIAC A MÉDIÁBAN
A befektetői kommunikáció fókuszában a 2018-as évben is a lakosság hazai részvénytartásának növelése állt. Ennek keretében, a BÉT
szakmai támogatásával a legnagyobb presztízsű, legolvasottabb és leginkább hallgatottabb gazdasági médiafelületeken napi rendszerességgel jelentek meg a magyar részvénypiaccal foglalkozó cikkek, interjúk, híradások. A BÉT Értékesítési és marketing igazgatóság
tevékenységének köszönhetően az utóbbi években az OTP Bank, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom mellett a kispapírok, valamint a
BÉT új programjaiban (BÉT Xtend, Mentoring Program, ELITE) résztvevő cégek is komoly médiafigyelmet kaptak.
A hazai sajtóval mára már több szálon és több vonalon folyamatos a kapcsolattartás, és ennek erősítése nem merül ki egy-két gazdasági-pénzügyi médium szakmai támogatásában. 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 igyekszünk a magyar sajtó képviselői számára rendelkezésre állni.
Számokban kifejezve, 2018-ban közel 4000 megjelenést regisztráltunk a sajtóban a tőzsdével kapcsolatban, mellyel 270 milliót is
meghaladó megtekintést generáltunk. A kalkulált média egyenérték több mint 800 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-oldalnak kevesebb, mint 500 követője volt, ezt 2018 végéig
közel 12 ezerre növeltük, elérve a benchmarkot, a hazai befektetési szolgáltatók jellemző szintjét. Ezzel egyidejűleg a LinkedIn-követők
száma kevesebb mint 300-ról 1700 fölé nőtt.

RENDEZVÉNYEK
A Budapesti Értéktőzsdének két 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-ei újraindulásának évfordulóját ünnepli meg. A másik kiemelt esemény a BÉT Legek díjátadó. Az évindító
januári BÉT Legek díjak átadásával a BÉT értékeli az előző évet és ünnepélyes keretek között elindítja a következőt. A BÉT Legek 2017
rendezvényt 2018. január 18-án rendezte meg a BÉT, amely egyben az 1864-es magyar Tőzsde indulásának évfordulója is volt.
A hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves teljesítményeit díjazó eseményét, a BÉT Legeket közel húsz éve minden évben megrendezi a
Budapesti Értéktőzsde. A díj 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.
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A BÉT Legek 2017 Díj „Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége” a Concorde Értékpapír Zrt. lett 1302 milliárd forintos forgalommal, „Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index és részvénykereskedő cége” az Erste Befektetési Zrt., „A legnagyobb forgalmú
határidős devizakereskedő cége” a Raiffeisen Bank Zrt, míg „Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója díjat az OTP Bank
nyerte el 1133 milliárd forintos forgalommal. „Az év részvénykibocsátója” a tavaly parkettre lépett Waberer’s International Nyrt., „Az év
kötvénykibocsátója” pedig az MFB Zrt. lett. Az év adatszolgáltatójának járó díjat a Portfolio-Teletrader Kft. vihette haza. „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 Erste Befektetési Zrt. nyerte el. A kibocsátói transzparencia díjat az OTP Banknak, míg a kibocsátói
transzparencia mid-cap különdíjat a Graphisoft Park SE-nek adták át. A 2017-es „Az év hazairészvény-kereskedési platformja” a Random
Capital Zrt. „NetBoon” online kereskedési rendszere kapta.
A BÉT Legek 2017 díjátadó támogatója a KELER Csoport volt.
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 főiskolai, egyetemi előadásai is.
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A BÉT 2016 és 2017 után 2018. szeptember 20-án ismét megrendezte kkv-konferenciáját, a „BÉT50 – középvállalatok csúcstalálkozója”
eseményt sok száz résztvevővel és dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának megnyitó beszédével. A rendezvényen
mutatták be a BÉT50 2018-as kiadványt is, amely az előző évekhez hasonlóan 50 hazai vállalkozás inspiráló történeteit mutatja be, a
járműipartól kezdve a gépgyártáson át az IT-cégekig.
2018. október 4-5-én a Budapesti Értéktőzsde volt a házigazdája az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló nemzetközi startup
konferenciának, a Scaleup Summitnak, amelynek keretében elsősorban technológiai startupok találkozhattak nagyvállalati befektetőkkel. 2018. december 13-án pedig első alkalommal, ugyanakkor hagyományteremtő jelleggel szervezte meg a Tőzsde a BÉT CEO60’
rendezvényt, ahol majd évente több alkalommal professzionális befektetők – alapkezelők, elemzők, privátbankárok – találkozhatnak
majd a BÉT kibocsátóinak elsőszámú vezetőivel (elsőként a Magyar Telekom mutatkozott be).
A számok oldaláról is bemutatva a BÉT rendezvény aktivitását: 2018-ban az előző évit is meghaladó számban, közel 150 alkalommal
vettünk részt vagy szerveztünk magunk konferenciákat, szakmai fórumokat, tőzsdei csengetéseket, tőzsdelátogatásokat, sajtótájékoztatókat, üzleti reggeliket és uzsonnákat. Ezek során több ezerre tehető azoknak a száma, akik csak ebben az évben ilyenformán találkozhattak a BÉT-tel és a BÉT képviselőivel hazai és nemzetközi szinten.

BIB BESZÁMOLÓ
A Budapesti Értéktőzsde az 1990-es újranyitás óta kulcsfeladatként kezeli az oktatást. A tőkepiaci szakma folyamatos fejlesztése, a
legkorszerűbb ismeretek átadása és az innováció a BÉT eredményes működésének egyik kulcsa. Mivel az újrakezdéskor csupán egyetlen kollégának volt személyes szakmai tapasztalata az egykori budapesti parkettről, ráadásul az elektronikus kereskedés is akkoriban
indult, egy teljesen új szakértőgeneráció felépítésére volt szükség. A BÉT oktatási programja akkoriban erre fókuszált.
A BÉT piaci szereplőknek szóló versenyképes fizetős oktatási tevékenysége adta az ötletet, hogy ezeket a programokat tulajdonosi
támogatással tovább fejlesszük. 2017 őszén így jöhetett létre a Budapest Institute of Banking (BIB), a tőzsde kizárólagos tulajdonú oktatási leányvállalata. A BIB megalakulása után a szerteágazó oktatási tevékenységünk egy letisztult struktúrában zajlik.
Minden részvételi díjas, szakmai oktatásnak minősülő tevékenységet a BIB végez, mely a tőkepiaci témakörön túl a teljes pénzügyi-gazdasági területet lefedi, sőt, „soft-skill”-eket is tanít, amelyek a banki, pénzügyi területen dolgozók számára is elengedhetetlenek. A
kibocsátók és tőzsdetagok felé már csak olyan térítésmentes oktatási programokat szervezünk, ahol a témakörök a tőzsdei működésre
és szabályozásra szorítkoznak. Mindezek mellett a Budapesti Értéktőzsde továbbra is elérhető maradt az iskolai látogatócsoportok
számára, és az ingyenes lakossági tőzsdetanfolyamokat is folytatjuk.
A BIB megalapítása a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde által megfogalmazott társadalmi célkitűzések és a piaci igények
találkozásának eredménye. Működése átfogó banki-pénzpiaci továbbképzési koncepción alapszik. A piaci stabilitás érdekében születő komplex szabályozói elvárások, a digitalizáció és a versenyképesség növelése halaszthatatlanná tették a pénzügyi továbbképzés
rendszerének reformját. A korszerű tudás a pénzintézeti szektorban is egyre jobban felértékelődik. A versenyképes pénzügyi rendszer
működtetéséhez versenyképes ismeretek, a versenyképes tudáshoz pedig nemzetközi mércével mérve is magas minőségű oktatás
szükséges. Magas minőség a naprakész ismeretekben, az etikus szakmaiságban, a hatékony tudásátadásban és a modern oktatási
technológiában egyaránt.
A BIB oktatási programjának egyik pillére a pénzügyi intézményeknek tartott egy-két napos tanfolyamok, melyek a bankrendszerhez
és a határterületekhez kapcsolódva igen széles oktatási spektrumot fognak át. A másik pillér az úgynevezett hatósági képzések területe. Ide tartoznak például a biztosításalkuszi vagy pénzügyi közvetítői tevékenységek, melyekhez MNB-szakvizsgát kell tenni és ahol a
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vizsgára jelentkezés feltétele egy harmincórás felkészítő tanfolyamon való részvétel. Ez egy speciális felnőttképzési forma, de az akkreditáció megszerzése után ebben a piaci szegmensben is helyet kért magának a cég. Ide tartozik még a tőzsdei szakvizsga-felkészítés,
azaz a brókerképzés, a határidős piaci tanfolyam, az opciós piaci tanfolyam és az értékpapír-ügyintézői képzés. A harmadik pillér az
egyedi vállalati képzések területe, ahol az adott vállalatra, bankra szabott oktatást kínál a BIB – akár az adott céghez kitelepülve; illetve
a pénztárkezelői, valutapénztárosi OKJ-s tanfolyamok tartoznak még ide.
A BIB kurzusain a szakma legjobb hazai és külföldi előadói szerepelnek, akik a korszerű ismereteket gyakorlatorientált és élményalapú
formában adják át a hallgatóknak. A banki-pénzügyi témakörök aktuális kérdéseire és a felügyeleti aspektusokra első kézből, piaci cégek szaktekintélyeitől és az MNB szakmai vezetőitől kaphatják meg a válaszokat. A Budapest Institute of Banking első BIB Talks exkluzív
rendezvényének vendége például Csíkszentmihályi Mihály, a FLOW-elmélet atyja, az amerikai és a Magyar Tudományos Akadémia
tagja, Prima Primissima és Széchenyi-díjas pszichológus volt; a vele szervezett beszélgetésen a hazai vállalati, pénzügyi szektor közel
száz vezetője volt jelen.

A BIB oktatási portfóliójának nagyobb része magyar nyelven, hazai szereplőknek szól, de 2017-18-ban a több mint hetven banki-pénzügyi tanfolyam tíz százaléka volt már angol nyelvű. A cég középtávú célja, hogy speciális tanfolyamaival régiós nemzetközi oktatási központtá váljon. A 2017-18-as első teljes oktatási évben a cég több mint száz oktatóval állt kapcsolatban. A hagyományos banki, pénzügyi
kurzusokra közel 900 hallgató iratkozott be, és az elégedettségre vonatkozó visszajelzések (tízes skálán átlagosan 9 feletti pontszám)
jóleső módon igazolták vissza az eredeti törekvéseket. 2018 szeptemberében a korábbi éveknél magasabb létszámmal indult el a bibes
brókerképzés, de a hatósági, illetve OKJ-s képzéseken is egyre több ügyfelekkel közvetlenül találkozó pénzintézeti munkatárs vesz
részt. A legmodernebb, a hallgatók időbeosztásához rugalmasan alkalmazkodó e-learning oktatási forma különösen népszerű, jelenleg
4200 pénzintézeti munkatárs szerez így naprakész tudást a Budapest Institute of Banking segítségével.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
ROADSHOW ESEMÉNYEK ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK
A Budapesti Értéktőzsde idén is több nemzetközi konferencián és tőzsdék közötti találkozón vett részt, fejlesztve a tőzsdék közötti
együttműködést és a nemzetközi befektetői kapcsolatokat.
2018 márciusában Londonban rendezték meg a Master Investor Show-t, ahol potenciális brit lakossági befektetőknek mutatkozhatott
be a Budapesti Értéktőzsde. A BÉT mellett színpadra lépett a HIPA is, míg standdal képviseltette magát az eseményen az ALTEO, a Waberer’s és a Duna House.
Tavasszal Varsóban a Wood & Company szervezte Investor Roadshow-n a BÉT mellett bemutatkozási lehetőséget kapott a WizzAir, a
PannErgy, a Duna House, az ANY Biztonsági Nyomda, a Konzum és az Opus.
Júniusban került megrendezésre a Londoni Értéktőzsde által szervezett, a V4-es országok tőkepiacait bemutató konferencia, amelyen
Magyarországot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója képviselte. A V4-es
tőzsdékre fókuszáló eseményen a régió tőkepiacaiban, tőzsdéiben, illetve a tőzsdén jegyzett vállalatokban rejlő lehetőségeket vitatták
meg a jelenlévő tisztségviselők és befektetők. A beszélgetések középpontjában a régió tőkepiacainak helyzete, az azokban rejlő befektetési lehetőségek, valamint a tőzsdék kiemelt gazdaságnövelő szerepe állt.
Június 27-28-án a Budapesti Értéktőzsde és hat hazai kibocsátó is részt vett a rangos befektetői konferencián, a Spring Europe MidCap
Event-en Párizsban. Az ANY Biztonsági Nyomda, a Duna House, a Konzum, az Opus, a Pannergy és a Waberer’s is kétoldalú megbeszéléseket folytatott a rendezvényen jelenlévő közel 150 nyugat- európai, főként francia, német és benelux intézményi befektetővel.
Szeptember 4. és 6. között Lengyelországban 28. alkalommal rendezték meg a közép- és kelet európai régió legnagyobb konferenciáját, a Krynica Economic Forumot. A találkozón a varsói, a budapesti, a bukaresti, a prágai, a pozsonyi, a ljubljanai, a szófiai és a zágrábi
tőzsde vezetői kifejtették: együtt kell működniük, hogy érdekeik megfelelően képviseltetve legyenek a tőkepiaci unió kialakításának
folyamatában.
2018. október 4-én és 5-én, a Budapesti Értéktőzsde rendezésében került sor a ScaleUp Summit nemzetközi konferenciasorozat eseményére, amelynek keretében nemzetközi scale-upok, nagyvállalatok, valamint befektetők gyűltek össze, hogy potenciális üzleti együttműködéseket alakítsanak ki. A konferencia középpontjában a scale-upok álltak, azaz az olyan gyorsan növekvő, jellemzően technológiai vállalatok, amelyek több mint 1 millió euró tőkebefektetéssel rendelkeznek. A rendezvénysorozat célja az európai technológiai
irányultságú scale-up cégek növekedésének támogatása, itt ugyanis nagy a különbség Európa és az Egyesült Államok között. Az amerikai cégek 744 milliárd dollárt fektettek be 2010 óta, összesen 12 780 esetben, ami az európai értéknél háromszor nagyobb. Az európai
cégek ugyanebben az időszakban ugyanis 209 milliárd dollárt fektettek be, 5 917 akvizíció keretében.
A konferencián neves nemzetközi cégvezetők, valamint az Európai Bizottság képviselői a növekedni vágyó vállalatokat érintő nehézségeket, illetve trendeket vitatták meg. A startup léten túljutott cégek számára pedig az esemény lehetőséget biztosított arra, hogy szakértők támogatása mellett a cégek megismerkedhessenek – későbbi üzleti együttműködés reményében – nagyvállalatok vezetőivel,
valamint potenciális intézményi befektetőkkel.
A nemzetközi bemutatkozások sora egy 2018 novemberi eseménnyel ért véget, a J.P. Morgan által rendezett londoni Hungary
Investor Day-jel.
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KÍNAI KAPCSOLATOK
MEGÁLLAPODÁS A SANGHAJI ÉRTÉKTŐZSDÉVEL
A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének kiemelt fontosságú eleme, hogy szorosabbra fűzze a dinamikusan fejlődő Kínával való együttműködést.
A BÉT 2017 elején fektette le a közös kínai-magyar tőkepiaci együttműködés alappilléreit, amikor a Bank of China-val együttműködési
megállapodást kötött. Még ugyanezen év májusában a Shanghai Gold Exchange-el, a globális tőzsdei aranykereskedelem egyik legfontosabb platformjával írt alá megállapodást, idén pedig a Shanghai Stock Exchange-el kötött a BÉT stratégiai megállapodást, amely a
világ egyik legnagyobb börzéje. A BÉT ezzel újabb lépést tett a dinamikusan növekvő kínai tőkepiaccal való szorosabb együttműködés
kiépítése felé. A most induló partnerség keretében a két börze közösen fog befektetési termékeket fejleszteni, valamint közös kutatói
munkát is elindítanak. Az együttműködés részét képezi továbbá az információcsere a tőkepiaccal, a tőzsdei működéssel, illetve a szabályozással kapcsolatban.
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Az aláírással a világ öt legnagyobb tőzsdéjének egyikével lépett együttműködésre a BÉT (az éves összesítésekben a 4-5. helyeken
szokott szerepelni a Sanghaji Értéktőzsde). A sanghaji börzén több mint 1400 vállalat papírjai forognak, átlagos napi forgalma
nagyobb, mint a teljes hazai részvénypiaci kapitalizáció.
A Shanghai Stock Exchange-et 1990-ben alapították, nonprofit szervezetként működik, közvetlenül a China Securities Regulatory Commission (CSRC), a kínai értékpapírpiaci felügyelet kormányzásával. A börze egyike Kína két független tőzsdéjének a Shenzheni Értéktőzsde mellett; mindkét piac széleskörű választékkal rendelkezik részvények, kötvények és egyéb értékpapírok terén.
A Távol-Kelet 2014 óta dominálja a globális IPO-színteret, a shanghai és shenzheni börzéken csak 2017-ben 436 nyilvános részvénykibocsátást bonyolítottak, ami világszerte az új IPO-k negyedét tette ki. A tranzakciók összértékét tekintve mind tavaly, mind 2016-ban
a Shanghai Értéktőzsde volt a világelső.

TOVÁBBLÉPÉS A BANK OF CHINA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
Az, hogy a Budapesti Értéktőzsde mennyire komolyan gondolja az ázsiai kapcsolatok fontosságát, mi sem jelzi jobban, minthogy a Bank
of China-val (BOC) 2017-ben megkötött együttműködési megállapodás egy következő szintre lépett 2018-ban, amikor is decemberben
megindult a kereskedés a BOC-nak a régióban elsőként kibocsátott, jüan alapú 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. A sorozat össznévértéke 8,5 millió euró, valamint 15 millió USD. A termék a
régió első kínai banki kibocsátása.
Az eddig megkötött együttműködési megállapodások a kínai és magyar befektetők számára létrehozott, tőzsdén kereskedhető új közös termékek kidolgozását célozták meg, amelyek elősegítik, hogy a Budapesti Értéktőzsde a jövőben a kínai tőkepiachoz kapcsolódó
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termékkel szélesítse a palettáját, valamint azt is, hogy kínai befektetők megismerjék a hazai vállalatokat és a magyar piacon fektessenek be.
Ezen felül a BÉT és a Bank of China közösen tesz lépéseket annak érdekében is, hogy a Magyarországon és a közép-kelet európai
régióban aktív kínai vállalatok a jövőben a magyar tőkepiacot válasszák forrásbevonás céljából.

VISEGRÁDI ORSZÁGOK TŐZSDÉIVEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Prágai Értéktőzsde adott otthont 2018 februárjában az első kelet-közép-európai tőzsdecsúcstalálkozónak V4+2 formában, amelyen
a horvát, cseh, magyar, lengyel, román és szlovák tőzsdék vezérigazgatói voltak jelen.
A kezdeményezés célja az volt, hogy együttműködést indítson el a tőzsdék között, elsősorban az Európai Unió terveivel kapcsolatban.
A csoport célja, hogy felmérje az EU-s tervek V4+2 régió tőkepiacaira kifejtett hatásait, azonosítsa azokat a területeket, ahol beavatkozás szükséges, és ezekről egyeztetéseket kezdeményezzen az Európai Unió képviselőivel.
A közös fellépés nem csak azért hasznos, mert megakadályozza az egyes tőzsdék véleményének elaprózódását, hanem lehetővé
teszi, hogy az Európai Unió is az egész régiót képviselő, egységes visszajelzést kapjon a piacoktól. A helyi tőkepiacok stratégiai fontossággal bírnak Közép- és Kelet-Európa gazdasági növekedésének finanszírozásában, ezért a helyi ökoszisztémák fejlesztésének
biztosítása kulcsfontosságú a régió versenyképessége szempontjából.
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FESE MUNKA
2018-ban új szintre emelkedett a Budapesti Értéktőzsde és az Európai Tőzsdeszövetség, a FESE (Federation of European Securities
Exchanges) együttműködése.
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 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. A Budapesti Értéktőzsde 1999 óta vesz aktívan részt az Európai Tőzsdeszövetséggel
közös együttműködés keretében. 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
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.
Az együttműködés szorosabbá válását jelzi, hogy a FESE 2018. december 4-i közgyűlésén igazgatótanácsa tagjának nevezte ki
Végh Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatóját. Az érdekképviseleti szervezet új elnöke Petr Koblic, a Prágai Tőzsde
vezérigazgatója és a Bécsi Tőzsde igazgatóságának tagja lett, megerősítve a régió tőkepiacainak szerepét európai szinten.
A 2019-es európai parlementi választások és a majdani új Európai Bizottság felállása különösen fontossá teszi a brüsszeli székhelyű,
és a Bizottsággal szorosan együttműködő FESE munkáját. 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, a 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.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A KORMÁNYZATTAL ÉS A PIACCAL
A tőzsde teljes új eszköztára, melyeket a kormányzattal és a piaccal együttműködve alakított ki, sikeres alapot teremthet annak, hogy
a jövőben minél több cég méresse meg magát a Budapesti Értéktőzsdén. Ilyen szintű, a vállalatokat a tőzsdére vezető rendszer kialakítása és felépítése a Budapesti Értéktőzsde fennállása óta nem volt. Mindez bizakodásra ad lehetőséget, hogy a jövőben a tőzsdei cégek
száma jelentősen emelkedik majd.
A tőzsdére vezetési eszköztár röviden összefoglalva a következőképpen működik: első lépés az olyan cégek azonosítására, ahol a számokon túl a bennünk rejlő potenciál is megvan, majd jön az ELITE, ahol a cégek megismerik a vállalatfejlesztésben, hálózatépítésben és
tőkepiaci finanszírozásban rejlő lehetőségeket, utána a következő lépcsőfok lehet a BÉT Mentoring Programja. Ez már egy elköteleződés, akárcsak a tőkealap és a NOMAD-ok igénybevétele, majd a BÉT Xtend, ami már maga a tőzsdére lépés.
A BÉT programok tehát több oldalról és különböző formában, de egy egészet alkotva igyekeznek támogatni új cégek tőzsdére lépését,
úgy, hogy annak minden pillanatában ott áll támogató, szakértő partnerként a Tőzsde. A legfontosabb üzenet, hogy a BÉT partnere
abban a folyamatban a hazai vállalatoknak, amelynek során megvalósítják a szintlépést – egészen a közös stratégiai gondolkodástól a
tényleges forrásbevonásig.

A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI
A tőzsde modern kori alapítása óta aktív részt igyekszik vállalni a tőkepiaci szabályozási környezet alakításában azzal a céllal, hogy a
hazai jogi környezet minél jobban támogassa a magyar tőkepiac fejlődését, rugalmas alkalmazkodását a folyamatosan változó piaci
környezethez, végig szem előtt tartva a befektetővédelmi és piac stabilitási szempontokat, a piaci bizalom erősítését. Ennek érdekében
folyamatos kapcsolatban áll a jogalkotókkal, a felügyelettel és a piaci szereplőkkel, valamint figyelemmel kíséri az uniós és azon kívüli
tőkepiacok szabályozási környezetének alakulását is.
Azzal, hogy 2016-ban a BÉT a tőkepiaci jogi környezet felülvizsgálatát, jobbításában való részvételt stratégiai céljai megvalósításának
deklarált eszközeként azonosította, e tevékenység még nagyobb hangsúlyt kapott. Maga a 2016-os stratégia is egy sor szabályozási
jellegű lépést azonosított, amivel ösztönözhető az új kibocsátók tőzsdére lépése, élénkíthető a keresleti oldal, illetve segíthető a BÉT
saját tevékenysége. A BÉT folyamatosan figyelemmel kíséri ezen szabályozási célok megvalósulását, azonosít új teendőket, illetve csatornázza be a jogalkotók felé a piaci szereplők támogatandónak ítélt kezdeményezéseit.
2018 folyamán a BÉT számos alkalommal egyeztetett a Magyar Nemzeti Bankkal és a Pénzügyminisztériummal a Prospektus Rendelet
hazai implementálásával, a Tpt. vonatkozó módosításával kapcsolatban annak érdekében, hogy a hazai tőkepiac uniós összehasonlításban minél versenyképesebbé váljon a magukat listázni kívánó kibocsátók szemében.
Részben a BÉT lobbi tevékenységének köszönhetően a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokat (SZIT-eket) érintő jogszabályok
még kedvezőbb irányba változtak. A 2011. évi CII. törvény, az ún. SZIT törvény további finomhangolásával a BÉT megítélése szerint
a SZIT-ek jogszabályi környezete megnyugtatóan rendeződött. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításával pedig lehetővé válik, hogy az ingatlanalapok likvid eszközportfóliójukban
SZIT-részvényeket is tarthassanak. Ezzel a lépéssel jelentős új befektetői kör jelenhet meg a SZIT-ek tulajdonosi struktúrájában, ami még
több kibocsátót ösztönözhet arra, hogy SZIT-té alakuljon.
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2018 második felében a BÉT részt vett a Magyar Nemzeti Bank által készített Versenyképességi jelentés kidolgozásában. A 2019-ben
megjelenő kiadvány Magyarország versenyképességi szempontú helyzetértékelése mellett részletes javaslatokkal is szolgál azon intézkedéseket illetően, amelyek hozzájárulhatnak hazánk sikeres felzárkózásához. A BÉT két területen élt javaslatokkal:
• A javasolt új pénzügyi modell egyik pillére a tőkepiac szélesítése kell hogy legyen. Ez egyrészt a sikeres magyar vállalatok
		

(állami vállalatok, bankok, kis- és középvállalatok) hazai tőzsdére vonzásával, másrészt a tőkepiac fejlődését támogató

		

intézkedé sekkel valósítható meg. E célok elérésére a BÉT lehetséges eszközök széles spektrumát azonosította, melyek a

		

kisbefektetői részvényprogramok bevezetésétől adókedvezményeken át új, kkv-kra specializált tőkepiaci platformok 		

		

indításáig és támogatásáig ívelnek.

• A háztartási megtakarítások további aktivizálására van szükség, valamint arra, hogy a hazai magán- és intézményi források
		

nagyobb mértékben és arányban áramoljanak hazai vállalati részvényekbe. Ez hozzájárulhat nemcsak a hazai kkv szektor

		

megerősítéséhez, de a tőkepiac egészének fellendítéséhez is. A javasolt intézkedések között szerepel többek között a tőzsdei

		

ügyleteken elért nyereség adómentessé tétele, valamint új egészség- és nyugdíjcélú megtakarítások, fúziós termékek

		bevezetése.

NEMZETI TŐZSDEFEJLESZTÉSI ALAP
A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap a magyar középvállalatoknak a Budapesti Értéktőzsde főpiacán vagy a BÉT Xtend platformon való
megjelenéséhez járul hozzá. Befektetéseivel egyrészt megerősítheti a tőzsdére lépésre készülő vállalkozásokat (finanszírozhatja például külpiacra lépésüket, a menedzsment megerősítését vagy termékfejlesztésüket), másrészt keresletet biztosíthat a tőzsdei bevezetés
során a vállalat részvényei iránt.
A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap kezelője nyilvános pályázat eredményeként a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. lett, amely a Széchenyi
Tőkebefektetési Alapból 2011 óta közel 100 befektetési tranzakciót hajtott végre.
Mivel az Alap elsődleges célja, hogy az általa finanszírozott vállalatok legfeljebb 2 éven belül megjelenjenek a BÉT Xtend piacon, illetve,
hogy 2-5 éven belül nyilvános kibocsátással megjelenjenek a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacain, ezért a tőkebefektetéseknek
elsősorban a fejlesztést és a növekedést kell szolgálniuk, valamint, hogy megteremtsék a nyilvánosság feltételeit. Ilyen lehet például a
menedzsment kiegészítése, az IT-rendszer kiépítése, a jogi környezet rendbetétele vagy akár az imázs fejlesztése.
Az NTfA-ra jutó 13 milliárd forintos támogatásból az alapkezelő jellemzően 1 milliárd forint körüli tranzakcióba lép be, tipikusan 2-3
éves időtávra, piaci társbefektető bevonása pedig minden esetben kötelező. Fontos követelmény, hogy az Alap zártkörűen működő
társaságokba (kft-k vagy zrt-k) vagy nyilvánosan működő és MTF-en regisztrált részvénytársaságokba nyilvános és zártkörű tranzakciók
során fektethet be.
A tőkealap kétféle befektetést valósíthat meg. Egyrészt finanszírozhatja olyan vállalatok fejlesztését, amelyek középtávon megjelenhetnek a BÉT Xtend középvállalati piacon vagy a Budapesti Értéktőzsde főpiacán („Pre-IPO” típusú befektetés). Másrészt a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap részvényeket is jegyezhet tőzsdei bevezetések során, legyen szó a BÉT Xtend piacra vagy a főpiacra történő, illetve
nyilvános vagy zártkörű bevezetésekről („IPO” típusú befektetés).
Nyilvános kibocsátás esetén leginkább a kijelölt tanácsadók által elkészített, a tőzsdei feltételeknek megfelelő tájékoztatók alapján
mérlegel az alap. Igaz ez arra az esetre is, ha zártkörű tőkebevonást követően közvetlenül bevezetésre kerülnek a társaság részvényei a tőzsde valamely piacára. A pre-IPO típusú befektetéseknél az alap saját, transzparens szabályrendszerének szempontjai alapján
vizsgálja meg a vállalat üzleti tervét. Ez esetben a folyamat megegyezik egy klasszikus VC befektetési folyamattal. Fontos pont, hogy
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szabályozott piacra már bevezetett cégbe, így a BÉT Prémium és Standard kategóriáiban már bent lévő vállalatokba nem fektethet az
alap. A BÉT Xtenden jegyzett cégekbe (mivel az nem szabályozott piac, hanem MTF platform), valamint a tőzsdén kötvénnyel jelen lévő
vállalatokba viszont megvalósíthat tőkebefektetéseket. Új kibocsátás során szintén jegyezhet részvényeket a Nemzeti Tőzsdefejlesztési
Alap, függetlenül attól, hogy a főpiacra vagy a BÉT Xtendre történő bevezetésről van szó. A pre-IPO befektetés átlagos futamideje 0-24
hónap, az IPO befektetés átlagos futamideje 3-5 év, ugyanakkor az egyes tranzakciók – sem pre-IPO, sem IPO befektetések – tervezett
futamideje nem lehet hosszabb az Alap aktuális futamidejének véghatáridejénél.
2018 májusától újabb fontos mérföldkőhöz ért az alap, miután a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
által benyújtott alapkezelési szabályzatot – és megkezdte aktív működését a csapat. Ekkortól lett minden pénzügyi, szervezeti-személyi
és jogszabályi feltétel adott ahhoz, hogy ténylegesen megkezdhesse a kihelyezéseket a potenciális cégek számára. 2018 júniusában így
az első előterjesztésekkel megtartásra került az első Befektetési Bizottsági ülés is – amelyeken már konkrét befektetési lehetőségekről
tárgyalt a Bizottság a Budapesti Értéktőzsde szakértőinek részvételével.
A Budapesti Értéktőzsde csapatának fontos háttérszerepe volt 2018-ban az első cégek becsatornázásában, valamint szakértői részt
vettek a Befektetési Bizottság és Igazgatóság ülésein. Fentiek mellett a tőzsde gárdája háttérelemzésekkel és piackutatásokkal támogatta a konstrukció és döntéshozatali folyamatok kialakítását. A BÉT szerepe elsősorban az alapkezelő működési feltételeinek
kialakításában volt tetten érhető, a következő időszakban pedig az aktív projekt keresésben, szűrésben is fontos szerepe lesz a BÉT
munkatársainak. Emellett a tőzsdei megjelenést előkészítő támogató programok, illetve szolgáltatások igénybevételére, valamint
nyilvános kibocsátással kapcsolatos feladatok és követelmények rögzítésére vonatkozóan a felek folyamatos egyeztetéseket folytatnak a későbbiek során is.
A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, mint kockázati tőkealap az ELITE Programhoz hasonlóan szintén több szálon erősíti az Xtend piac
sikerességét. Egyrészt a kínálatot erősíti az által, hogy az alap befektetése és közreműködése nyomán az adott célvállalat méretbeli
(és ugyanakkor minőségbeli) szintet lép, amivel közelebb kerül a tőzsdei működéshez. Másrészt a tőzsdei keresletre is pozitív hatással
lehet, hiszen az alap maga is jegyezhet részvényt egy IPO során.
A Tőkeprogram hatása ugyanakkor túlmutat a közvetlen hasznokon: a támogatás hozzájárul a tőkepiaci infrastruktúra, know-how kiépítéséhez, a közepes méretű vállalatok tőkepiaci likviditás növeléséhez, ezen keresztül pedig összességében a minőségi tőzsdei és/
vagy MTF bevezetések száma is növekedhet. Kiemelendő, hogy a tanácsadói, illetve a piacra lépéshez kapcsolódó költségek egy része
a tőkeprogram finanszírozásában valósul meg.
Az NTfA első konkrét befektetése a Megakrán Nyrt. piacra lépésekor valósult meg 2018 októberében, ami fontos mérföldkő volt mind
a BÉT, mind az NTfA életében. A zártkörű részvénykibocsátás és tranzakció során a teljes bevont tőke összege 678 millió forint volt,
melyből a fő tulajdonos 22,6 millió forint értékben adott el részvényt. A teljes tőkeemelés összetétele alapján 40 százalékban vett részt
az NTfA és további 60 százalék a piacról került bevonásra (30% intézményi és 30% magán befektetők).
A teljes cégértékre vetítve az újonnan belépő részvényesek aránya 23,59 százalék, amelyből az NTfA összességében 9,44 százalékot
képvisel (73350 darab részvénnyel rendelkezik). A teljes 678 millió forint zárt körben bevont tőkéből 271 millió forintot biztosított az
NTfA. A jegyzési időszak 2018. november 19. napján sikeresen lezárult, 2019. november 20-án megtörtént a lejegyzett új és értékesítendő részvények allokálása 3702 Ft darabonkénti áron. A Megakrán Nyrt a bevont tőke segítségével a következő 3-4 év fejlesztéseit és
beruházásait finanszírozza, ami segíthet a piacszerzésben és piaci pozíció megerősítésében.
A tervek alapján 2019-ben még szorosabb együttműködés lesz az NTfA és BÉT között a potenciális cégek felkutatásában, valamint
akvizíciós rendezvények megvalósításában. Az év során több pre-ipo és ipo ügy kerülhet a Befektetési Bizottság, és jóváhagyás esetén
az Igazgatóság elé.
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MENTORING PROGRAM: ÖSSZEFOGLALÓ A GINOP PROJEKTRŐL
A Nemzetgazdasági Minisztérium „a kkv szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések
biztosítása révén” tárgyban jelentetett meg felhívást 2017-ben. A Budapesti Értéktőzsde pályázatot adott be, amit az NGM elfogadott
és támogatásra érdemesnek talált.
Ennek köszönhetően 2018. február 6-tól a BÉT GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) mentoring programja
keretében a kkv-k olyan vissza nem térintendő támogatást vehetnek igénybe a BÉT-től, amely a tőkepiaci finanszírozáshoz szükséges
tudás megszerzésére, továbbá a tőzsdei megjelenés költségeinek finanszírozására fordítható.
A GINOP mentoring projekt két részből áll. Az első projektelem révén a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló képzési
programban résztvevő kkv-k támogatása, a második projektelem keretében a kkv-k tőzsdei felkészülését, bevezetését támogató
program jön létre.
Az első projektelemnél a BÉT célja egy európai képzési, mentoring szolgáltatásokat nyújtó együttműködés elindítása és közvetítése
a célcsoport cégek számára. A nemzetközi együttműködésben résztvevők olyan komplex képzési/mentor programban vehetnek
részt, melynek keretében a legfelkészültebb tanácsadóktól szerezhetnek új ismereteket és bővíthetik a kapcsolatrendszerüket. A
program emellett lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a legkedvezőbb finanszírozási formát megtalálják: legyen az
hitel- vagy tőkeági, vagy akár a BÉT-en keresztüli forrásbevonás.
A projekt második elemének célja a középvállalatok tőzsdei felkészülésének támogatása, illetve a tőkepiacon keresztül történő forrásbevonás ösztönzése abban az esetben, ha a középvállalatok a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben
jutnak finanszírozási forráshoz. A célcsoportot itt azok az érettebb középvállalkozások jelentik, amelyek nyitottak a transzparens
tőzsdei működésre, de anyagi vagy tudásbeli hiányosságok miatt nem vállalkoztak a tőzsdei felkészülési folyamat megkezdésére.
A BÉT GINOP mentoring projektjének egésze kifejezetten azon vállalkozásokra fókuszál, amelyek felkészítésüket követően alkalmasak lehetnek a tőzsdei bevezetésre és vonzó befektetési lehetőséggel bírhatnak hazai intézményi vagy egyéni tőkebefektetők
számára.
Az első BÉT Xtend piacra lépő Megakrán Nyrt. volt az első olyan vállalat, amely sikeresen pályázott a BÉT-en keresztül pályázható
GINOP mentoring támogatásra.

TŐZSDEI TANÁCSADÓ TESTÜLET
A Budapesti Értéktőzsde Tőzsdei Tanácsadó Testülete (TTT) 2016 elején alakult, melyet a BÉT 2015 év végén megválasztott
Igazgatósága annak érdekében hozott létre, hogy a Magyar Nemzeti Bank tulajdonába került Tőzsde új stratégiájának kialakításába
és megvalósításába az érintett ágazati szereplők minél szélesebb körét bevonja. Feladata az intézmény stratégiai és üzleti döntéseinek előkészítése, megalapozása és véleményezése. A 17 fős testület tagjai között helyet kapnak a pénz- és tőkepiac, valamint
kamarák és államigazgatási szervezetek jelenlegi és korábbi vezetői, meghatározó személyiségei. A Tőzsdei Tanácsadó Testület az
idei évben három alkalommal ülésezett. Januárban a hazai tőkepiac legjobb 2017-es teljesítményeit díjazta. A közel húsz éves múltra
visszatekintő BÉT Legek Díjat összesen tizenhárom kategóriában osztották ki a piaci teljesítmények és a TTT döntése alapján. A TTT
szeptemberi ülésén a tőzsde stratégiájának megvalósulását tekintette át, különös tekintettel a kibocsátói kör jelentős növelése,
aktív partnerek a tőzsdei bevezetésekhez; tőzsdeképes cégek számának a növelése, a tőzsdére lépés kockázatainak csökkentése;
kkv-k forráshoz juttatása; kibocsátói szolgáltatások javítása, bővítése; részvényhányad növelése a hazai lakossági és intézményi
portfoliókban, pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság fejlesztése, oktatás; valamint a stratégia megvalósulásához még szükséges
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külső támogató tényezők tekintetében. A decemberben megtartott testületi ülés az év fontosabb eseményeinek és fejleményeinek
áttekintése és értékelése mellett a jövő év várható fejlesztési irányairól, valamint a 2019-es Legek díjkategóriák ismertetéséről szólt.
A Testület elnöke Patai Mihály korábbi tőzsdeelnök, az UniCredit Bank elnök-vezérigazgatója.
Tagjai pedig a következők: Bánfi Zoltán, MKB Bank Zrt.; dr. Bánfi Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem; Barcza György, Államadósság
Kezelő Központ; dr. Hardy Ilona, Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár; Hegyi Ádám, Primare Partners; Jaksity György, Concorde Értékpapír Zrt.; Járai Zsigmond, MOL Nyrt.; Nagy Kálmán, Concorde MB Partners; dr. Nemescsói András, DLA Piper Horváth és Társai
Ügyvédi Iroda; Orbán Gábor, Richter Gedeon Nyrt.; dr. Parragh László, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; dr. Szivek Norbert, Cretum Vagyonkezelő Zrt.; Hannes Takacs, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank; Vizkeleti Sándor, Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; Zsembery Levente, Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
A Testület munkájában tanácskozási joggal vesz részt Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.

MEGKÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
A tőkepiac fejlesztése érdekében 2016-ban megkezdett együttműködéseink 2018-ban elmélyültek és újak is köttettek, ahogy ezekről
már az előzőekben szót is ejtettünk. Régóta működő kapcsolatot ápolunk az Államadósság Kezelő Központtal, de aktív a közös munka a
Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt-vel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Pénziránytű Alapítvánnyal.
A hazai szakmai kapcsolatok működtetése mellett törekszünk arra is, hogy nemzetközi szintéren is felkutassunk lehetséges partnereket, legyen az a Shanghai Értéktőzsde, a Sustainable Stock Exchanges, a Federation of European Stock Exchanges vagy a Bank of
China. A velük való együttműködések hatékonyan támogatják a BÉT-et céljai elérésében. Ezen elvárások mentén írtunk alá együttműködési megállapodást 2016-ban a Londoni Tőzsde ELITE Programjával, vagy 2017-ben a Bank of China-val.
A 2018-as esztendőben is bővült a BÉT nemzetközi partnereinek köre. A Shanghai Értéktőzsdével elindult partnerség keretében a
két börze közösen fog befektetési termékeket fejleszteni, valamint közös kutatói munkát is elindítanak. Az együttműködés részét
képezi továbbá az információcsere a tőkepiaccal, a tőzsdei működéssel, illetve a szabályozással kapcsolatban. Az aláírással a világ öt
legnagyobb tőzsdéjének egyikével lépett együttműködésre a BÉT.
Az előzőekben említett egyes együttműködésekről a Jelentés a többi, más oldalakon részletesebben is szót ejt.

BIZOTTSÁGI MUNKÁK
A BÉT-en zajló munkát a BÉT mellett működő bizottságok is támogatják, melyek működtetésében a BÉT jelentős operatív szerepet
vállal. A tőzsdei bizottságokat két nagyobb csoportba sorolhatjuk.
Az egyik csoportba azok a bizottságok tartoznak, melyek fő funkciója, hogy az érintett partnerek érdekképviseletét ellássák (Kibocsátói
Bizottság, Kereskedési Bizottság). A tőkepiaci törvény rendelkezései szerint ugyanis - bár a tőzsdei szabályzatok elfogadására az
Igazgatóság jogosult - egyes szabályzatok elfogadása vagy módosítása előtt az igazgatóság köteles kikérni az érintettek véleményét. Így
a tőzsdei kereskedés és a kereskedés felfüggesztésének szabályainak és eljárási rendjének elfogadásához a tőzsdei kereskedők, a tőzsdei
értékpapírok bevezetésének, törlésének feltételeire és eljárási rendjére vonatkozó előírások elfogadása előtt a tőzsdére bevezetett
értékpapírok kibocsátóinak vagy azok szakmai szervezetének véleményezési lehetőséget kell biztosítani. Ezen érdekképviseleti funkció
mellett ezek a bizottságok támogatást is nyújtanak a BÉT-nek a szakmai munka minél hatékonyabb elvégzése érdekében.
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A másik csoportba olyan bizottságok tartoznak, melyek feladata tisztán csak a szakmai támogatás nyújtása. Ide tartozik pl. az Elszámolási
Bizottság, az Index Bizottság, vagy a Felelős Társaságirányítási Bizottság.
Valamennyi fenti bizottság esetében elmondható, hogy a BÉT koordinálja a bizottságok munkáját, melynek keretében többek
között menedzseli a bizottságokra vonatkozó szabályozás változtatásait, a bizottság összetételének megújításait, szervezi a bizottsági üléseket, napirendi pont javaslatokat fogalmaz meg és készíti a kapcsolódó előterjesztéseket, illetve gondoskodik az ülések
jegyzőkönyvezéséről. Valamennyi bizottságba delegál a BÉT is egy tagot, aki szavazati joggal nem rendelkezik, de a bizottsági
munkában aktívan részt vesz.

KERESKEDÉSI BIZOTTSÁG
A Kereskedési bizottság 2018 folyamán két alkalommal ülésezett, és az alábbi témákat tárgyalta meg:
•

határidős BUX kontraktusméret és árlépésköz felülvizsgálata,

•

határidős részvénykontraktusok árlépésköz gyakorlatának felülvizsgálata,

•

BÉTa piac fejlesztésének lehetőségei – termékkör bővítés ETF-ekkel,

•

T7 implementációs projekthez kapcsolódó funkcionális változások,

•

volatilitási sávok és maximális ajánlati mennyiségek MiFID szerint esedékes felülvizsgálata,

•

spread ajánlattypus újra aktiválása,

•

elemzés-árjegyzési program folytatása.

Emellett a bizottság két témában elektronikus szavazás útján hozott döntést, egyszer elszámolóár-képzés, egyszer pedig új határidős
kontraktus bevezetése tárgyában.

INDEX BIZOTTSÁG
Az Index bizottság 2018-ban három alakalommal ülésezett, az alábbi tematika mentén:
•

két alkalommal a szokásos indexfelülvizsgálat áttekintése,

•

felülvizsgálatok közötti társasági események indexben történő rendkívüli kezelésére vonatkozó általános alapelvek rögzítése,

Ezen túlmenően hét alkalommal írásbeli szavazás keretében született bizottsági döntés, öt esetben társasági esemény indexekben
való rendkívüli átvezetésének szükségességéről, két ízben pedig a Kézikönyvek apróbb módosításairól.

ELSZÁMOLÁSI BIZOTTSÁG
Az Elszámolási bizottság 2018-ban egy alkalommal ülésezett, az alábbi kérdéseket tűzve napirendként:
•

társasági esemény kezelés reformja,

•

KELER beszámoló az SMP projektről,

•

statisztika az audit trail adatminőségről, visszajelzés a piacnak,

•

befektetési szolgáltatók riportolási gyakorlatának áttekintése,

•

derivatív piaci kötéstörlés technikai kezelése a KELER-ben.

Emellett egy alkalommal írásbeli szavazás útján véleményeztek egy szabályozási módosulást.
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KIBOCSÁTÓI BIZOTTSÁG
A Kibocsátói bizottság 2018-ban négy alkalommal ülésezett és egy írásbeli szavazást tartott. A bizottsági munka fókuszában az
alábbi kérdések voltak:
·

a kibocsátói közzétételi rendszer (KIBINFO) modernizációja, működésének átalakítása,

·

a KELER által kidolgozott társasági esemény kezelési reform,

·

a részvénykategória rendszer átalakítása,

·

az ÁÜSZ második könyvének többszöri módosítása (véleményezési jogkörrel).

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI BIZOTTSÁG
A Felelős társaságirányítási bizottság 2018-ban öt rendes ülést tartott és nagyon sok üléseken kívüli tevékenységet végzett, elsősorban
az alábbi területeken:
·
		

a bizottság felülvizsgálta és átfogóan módosította a BÉT által kiadott és utoljára 2012-ben kiadott
Felelős Társaságirányítási Ajánlásokat,

·

éves monitoring tevékenysége keretében feldolgozta és kiértékelte a kibocsátók által közzétett éves FT jelentéseket,

·

kiadta éves monitoring jelentését a kibocsátói FT jelentések értékelésének eredményéről.
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A PARKETTEN TÚL: FENNTARTHATÓSÁG
MEGNŐTT A TUDÁS SZEREPE
A Budapesti Értéktőzsde számára kiemelten fontos, hogy szerepet vállaljon az ország fenntartható növekedésében társadalmilag
fontos programok támogatásán keresztül is. Éppen ezért a Budapesti Értéktőzsde alapvető tevékenységén túlmenően fontos szerepet vállal az oktatás, a pénzügyi edukáció területén.
Ma már a pénzügyi ismeretek elengedhetetlenek a tudatos élet tervezéséhez. A Budapesti Értéktőzsde éppen ezért feladatának érzi,
hogy a fiatal és az idősebb generációt is megismertesse az alapvető pénzügyi ismeretekkel, a tőzsde működésével és jellemzőivel.
A programok, versenyek iránt kiemelkedő az érdeklődés, amely azt mutatja, hogy a lakosság, s közülük nagyon örömtelien a fiatalok
is, felismerték a pénzügyi tudás kiemelt fontosságát.
Fontos emellett a tőzsdei vállalatok vezetőinek, munkatársainak képzése is, különös tekintettel a reménybeli tőzsdei cégekre.
A szakmai képzésekért a tőzsde leányvállalata, a Budapest Institute of Banking (BIB) felel, a BÉT pedig a lakosság, kiemelten középiskolások és egyetemisták részére szervez programokat. Ilyen a BÉT Akadémia lakossági tőzsdetanfolyama, az iskolai tőzsdelátogatások, és a Kochmeister Díj is. Idén úgy döntöttünk, a Kochmeister Díjat a CFA Institute és a CFA Society Hungary versenye keretében,
a legjobb írásos elemzést leadónak adjuk át. Támogatjuk, hogy minél több tehetséges fiatal induljon el a részvényelemzői pályán.
Éppen ezért a legjobbaknak a többi nyeremény mellett BIB szakmai tanfolyamokra szóló utalványokat is adunk.

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 idén és tavaly is nagy sikerrel
megrendezett online játék segítségével a játékosok, középiskolai diákok és tanárok, igazi vagyonuk, pénzük kockáztatása nélkül
ismerhették meg a tőzsdei kereskedés világát, hasznos tőkepiaci, üzletkötési tapasztalatokat és tudást szerezhettek.
A 2018. februári játékában több mint 1500 diák vett részt. A játékosoknak kétmillió forint virtuális tőke állt rendelkezésükre, hogy
valós idejű árfolyam adatokat látva kialakíthassák saját portfóliójukat, és a BÉT-en kereskedett értékpapírokat eladhassák és megvehessék. Emellett a játékot részletes Tőzsde ABC és tőzsdei kvíz segítette és színesítette. Az egy hónapig tartó Részvényfutam mérlege
alapján a játékosok több mint 20 ezer darab megbízást adtak, összesen 4,4 milliárd forint értékben.
A játék végén a legmagasabb értékű portfólióval rendelkezők értékes nyereményekben részesültek, továbbá a tőzsdekvízt hétről
hétre helyesen kitöltők és a folyamatosan aktív résztvevők is kaptak jutalmakat. A Pénziránytű Alapítvány különdíjakat is felajánlott
a Pénziránytű Iskolahálózat legjobb teljesítményt nyújtó szereplői számára.

KEBA TŐZSDEJÁTÉK
Közel 200 középiskola több mint 1300 diákja, ezen belül 30 csapat a határon túli régiókból mérette meg magát a Közép-európai Brókerképző Alapítvány (KEBA) népszerű, „Tőzsdejáték Középiskolásoknak” pénzügyi-értékpapírpiaci versenyén. A 2017. novemberében
kezdődött selejtezőn, majd elődöntőn sikeresen túljutva, a nagyszabású döntőn a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium Részvényhuszárok csapata győzedelmeskedett.
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A versenysorozat selejtezőjén befektetési témájú tesztfeladatokat oldottak meg a diákok, és részesei voltak egy közel három hónapos online tőzsdejátéknak is, amely virtuálisan a világ 20 tőzsdéjén játszódott. A legjobb csapatok kerültek be az élőben zajló, szóbeli döntőbe, ahol komoly pénzügyi szakértők előtt tehettek bizonyságot tudásukról. A zsűriben a fő szakmai partner Erste Befektetési
Zrt. képviselője mellett a BÉT, a KELER és számos brókercég képviselője is helyet kapott.
Ahogy a korábbi években is jellemző volt, ezúttal is kiemelt szakmai díjakkal és értékes tárgynyereményekkel jutalmazták a legjobbakat a szervezők. Az Erste Befektetési Zrt. egy náluk eltölthető nyári gyakorlattal jutalmazta a legjobb csapatot, de számos egyéb
díjjal is gazdagodtak a diákok. A szakmai fődíjat, azaz a 100 órás „brókerképző tanfolyamot” a Budapest Insitute of Banking ajánlotta
fel. A BIB-nél megszerezhető magas szintű ismeretek lehetőséget kínálnak arra, hogy a hallgatók fontos munkaköröket töltsenek be
a hazai és nemzetközi pénzintézeti szektor cégeinél, intézményeinél.
A komoly iskolai felkészítés következtében határozottan élesebb volt a mostani verseny. A külföldi mellett a hazai tőkepiacra is nagy
hangsúlyt fektetett a KEBA a játék során és a diákok felkészültsége a zsűri tagjai szerint érezhetően javult ezen a téren is. A szervezők
abban is bíznak, hogy a fiatalok által elsajátított szakismeret a diákok közvetítésével szép lassan átszivárog a szülők, nagyszülők
világába is, ezzel segítve az egész társadalom fokozatosan javuló pénzügyi tudatosságát.

CFA-KOCHMEISTER ELEMZŐI VERSENY
Az egyesült államokbeli CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society Hungary) idén immár
10. alkalommal rendezi meg egyetemistáknak szóló részvényelemzési versenyét, a CFA Institute Research Challenge-t. A Budapesti
Értéktőzsde a 2018-2019-es versenyen a legjobb írásbeli elemzést leadó csapatának ajánlja fel a komoly presztízzsel és hagyományok-
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kal rendelkező Kochmeister Díjat, míg a szóbeli és írásbeli szakasz legjobban teljesítő első négy csapata összesen 500 000 forint
pénzjutalmat vehet át a BÉT-től, de a többi helyezett is Kindle ebook-olvasókkal gazdagodhat a BÉT támogatásának köszönhetően.
A CFA Society Hungary értékes tárgynyereményei mellett a megmérettetés főszponzora, az Aegon Alapkezelő több tízezer forintos
befektetési jegy csomaggal és szakmai gyakorlati lehetőségekkel is jutalmazza majd a jól teljesítő hallgatókat. A győztes csapat a
Zürichben megrendezendő, Európát, a Közel-Keletet és Afrikát összefogó régiós döntőn is képviselheti hazánkat, ahonnan a New
York-i globális döntőbe is bejuthat.
Az angol nyelvű megmérettetésre minden magyarországi felsőoktatási intézmény legfeljebb két csapatot nevezhet, csapatonként
3-5 résztvevővel. A versenyzők a gyakorlatban is kipróbálhatják az egyetemen megszerzett pénzügyi, vállalatelemzési tudásukat,
hiszen a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Duna House Nyrt.-ről kell egy 8-10 oldalas fundamentális elemzést készíteniük.

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.
Idén a következő előadásokat hallgathatták meg az érdeklődők:
• befektetési lehetőségek ETF segítségével (az OTP Treasury munkatársainak előadásában),
• legyünk tisztában a piaci kilátásokkal (Erste Befektetési Zrt.),
• befektetések a HOLD-on (HOLD Alapkezelő).

48 | BÉT STRATÉGIAI JELENTÉS

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.

CSODALÁMPA ALAPÍTVÁNY
Az oktatási 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. 2013-tól 2018 év végéig a BÉT-nek köszönhetően 35 kívánság teljesülhetett. Az anyagi támogatás mellett a BÉT munkatársai a kívánságok teljesítésében is részt vesznek.
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A KELER CSOPORT TEVÉKENYSÉGE
2018-ban ünnepelte 25 éves fennállását a KELER Központi Értéktár Zrt. és megalapításának 10. évét a BÉT-en kötött ügyletek
elszámolását, központi szerződő félként garantáló KELER KSZF Zrt. Az elmúlt évtizedekben a KELER Csoport a magyar tőkepiac
meghatározó szereplőjévé vált, melynek fókuszában az általa üzemeltetett alapvető szolgáltatások és infrastruktúrák biztonságos és
hatékony működtetése áll. A hazai tőkepiac stabilitásának biztosítása mellett a Csoport fontos célkitűzése olyan üzleti lehetőségek
felkutatása és bevezetése, amely értéket jelent a hazai és nemzetközi piacok számára.
A KELER Csoport 2018-ban is folytatta azon stratégiai törekvésének megvalósítását, amelynek célja, hogy stabil és megbízható
informatikai infrastruktúrára épülő, hatékony szervezettel a közép- és kelet-európai (CEE) régió meghatározó, vezető értéktárává és
klíringházává emelkedjen.
Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletében (Central Securities Depositories Regulation - CSDR) foglaltaknak megfelelően, 2017-ben a KELER beadta az engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumokat a Magyar Nemzeti Banknak. A jogszabályban megfogalmazott feltételek jelentős részének ugyan már jelenleg is megfelel a KELER, ugyanakkor az eljárás összetettsége és
részletessége miatt az engedély megszerzése 2019-re várható. A CSDR egyik legmarkánsabb, az európai tőkepiacok egészét érintő
és befolyásoló rendelkezése az értékpapírügyletek kiegyenlítési fegyelmére vonatkozik, mely előírásoknak 2020 szeptemberétől a
magyar piacnak (is) meg kell felelnie. A felkészülést a KELER Csoport a piaci szereplők bevonásával megkezdte.
Az informatikai alapfejlesztések tovább folytatódtak, melyek előkészítik és lehetővé teszik a KELER alaprendszereinek a modern kor
elvárásaihoz való felzárkóztatását. Az értéktári infrastruktúra fejlődése növeli a magyar tőkepiac hatékonyságát és elősegíti integrálódását az európai tőkepiacokhoz. Az alapműködés biztosítása mellett a hatékonyság növelése is kiemelt szerepet kapott 2018-ban,
melynek érdekében, a folyamatalapú működést támogató szervezetfejlesztési lépések történtek.
A hatékony értékpapír kiegyenlítést támogató nemzetközi stratégia keretében kiépült az első közvetlen értéktári kapcsolat („link”) a
lengyel központi értéktárral. Az Európai Unió által kiírt strukturálisreform-támogató program keretében a KELER és az MNB az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) együttműködve kétéves programot valósít meg, melynek célja a KELER CEE piacokhoz
történő közvetlen kapcsolatépítési projektjének támogatása és megvalósítása.
A hazai tőke- és energiapiac működését segítő innováció keretében a KELER 2018-ban tovább fejlesztette Trade Reporting termékét.
Az APA (Approved Publication Arrangement), valamint az ARM (Approved Reporting Mechanism) szolgáltatóvá váláshoz szükséges
engedélyek megszerzését követően, megkezdte a kötelező jelentésekhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenységét.
A 2018-ban kerek évfordulót ünneplő, EMIR engedéllyel rendelkező KELER KSZF, stratégiai célkitűzéseit követve, újabb külföldi piacok és termékek bevonásával, bővülő ügyfélkörének köszönhetően ismét növelte pénzügyi eredményességét. A korábbi évekhez
hasonlóan, bevételeinek egyre növekvő hányadát a tőkepiaci elszámolások mellett az energiapiacok (gáz- és árampiacok) klíringje adta.
A KELER KSZF 2018-tól felkészült a BÉT Xtend piacon bevezetett új kkv-s cégek értékpapír-elszámolására, melynek érdekében sikeres
engedélyezési eljárást folytatott le az MNB-vel.
A terveknek megfelelően, az ír árampiaci szereplőkkel 2017-ben megindult tárgyalások sikeres lezárásának eredményeként a KELER
KSZF 2018-ban megkezdte az ír és észak-ír villamosenergia-piacon (SEMOpx) nyújtott klíringbanki szolgáltatását.
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A Brexit folyamatot követve és annak esetleges kedvezőtlen hatásait csökkentve a KELER KSZF – az ÁKK egyetértésével – megállapodást kötött a londoni székhelyű EuroMTS Ltd. szolgáltatását átvevő olaszországi bejegyzésű MTS S.p.A.-val, hogy 2019. március
1-jétől továbbra is biztosított legyen az MTS Hungary platformon történő állampapír kereskedésekhez kapcsolódó elszámolási szolgáltatás.
A KELER Csoport 2018-ban, a stratégiájában megfogalmazott célok mentén haladva és annak helyes irányát bizonyítva ismét sikeres
pénzügyi évet zárt. A cégcsoport továbbra is arra törekszik, hogy megtartsa vezető szerepét a közép- és kelet-európai régió közepes
méretű infrastruktúrái között. A cél elérése érdekében, a pénzügyi eredményességen felül, illetve azt megtámogatva olyan működés
kialakítására törekszik, amelynek hatására a Csoport képes lesz a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni, megfelelő válaszokat adni az ügyfelek igényeire úgy, hogy mindeközben a tulajdonosi érték folyamatos növelése is megvalósuljon.
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KITEKINTÉS A 2019-ES ÉVRE
2016 az építkezés, 2017 a kapcsolatépítés, 2018 pedig a felpezsdülés éve volt a Budapesti Értéktőzsde számára. 2020-ban pedig
„újkori” történetének 30. évét fogja ünnepelni, ötéves stratégiáját pedig le fogja zárni a BÉT. 2019-ben a terveink szerint folytatjuk,
ugyanakkor bizonyos értelemben új szintre helyezzük az eddigi munkát.
Továbbra is cél a tőzsdei bevezetések, „IPO”-k számának növelése, amit jövőre is aktívan támogatni fog a Budapesti Értéktőzsde.
Különösen igaz ez a magyar középvállalatok igényeire szabott BÉT Xtend piac tekintetében, ahova az idei év végén kerültek
bevezetésre az első részvények, a Megakrán és a CyBERG papírjai – mind a további cégek tőzsdére segítése, mind az új platform
üzemeltetésével járó tapasztalatok gyűjtése fontos feladat lesz jövőre. 2018-ban sor került a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap első
befektetéseire is, a tőzsdeképes kkv-k tőzsdei bevezetését támogató GINOP-pályázat (a Mentoring Program) első támogatott cége
szintén megvan, és az ELITE vállalkozásfejlesztési programban is 17 magyar cég vesz már részt. Reméljük, ezek az úttörő vállalkozások
már 2019-ben is továbbiakat inspirálnak arra, hogy elinduljanak a tőzsdei bevezetés útján.
Persze a főpiacon is izgalmas lesz a 2019-es év. Folytatódhatnak a tőkeemelések, újabb vállalatok léphetnek a Standardból a Prémium
kategóriába, jelezve ezzel növekedésüket. A Konzum Nyrt. és az Opus Global Nyrt. egyesülésével egyrészt új blue chippel bővülhet
a Budapesti Értéktőzsdén kereskedhető részvények köre, másrészt a BÉT történetében először kerülhet sor két nyrt. fúziójára. Új
kibocsátások terén bízunk abban, hogy a SZIT-ek számának bővülése tovább folytatódik. Emellett, várakozásaink szerint a 2019-es
év akár a banki tőzsdére lépések éve is lehet, hiszen több bank is jelezte, hogy a közeljövőben tőzsdére kíván lépni.
Ebből is jól látszik, hogy a magyar tőkepiac építése nem csupán a Budapesti Értéktőzsde kizárólagossága, abban a kibocsátók,
a kormányzat, valamint a hazai banki, független befektetési szolgáltatói, tőkebefektetői és tanácsadói szektorok is komoly
szerepet vállalnak. Bár közösen már eddig is rengeteg eredményt sikerült elérnünk (amint azt az idei jelentés is mutatja), a BÉT-en
úgy gondoljuk, a hazai tőkepiacban még mindig óriási a potenciál, hogy a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez
hozzájárulhasson.
Annak érdekében, hogy a magyar középvállalkozások minél szélesebb köre válassza a tőzsdére lépést, nem „csak” kialakított
szolgáltatási portfóliónkat – a BÉT Xtend mellett a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alapot, a GINOP-forrásból finanszírozott Mentoring
Programot és az ELITE Programot – kívánjuk biztosítani, hanem proaktívan részt kívánunk venni a szabályozási környezet alakításában
is. Ugyanakkor a szolgáltatási paletta további bővítésén is dolgozunk.
Hisszük ugyanis, hogy a számos mikro- és kisvállalkozás, valamint a jellemzően rendkívül termelékeny, ugyanakkor legtöbbször
külföldi tulajdonban lévő nagyvállalatok között kiemelt figyelmet kell fordítani a legsikeresebb magyar középvállalatokra. Számukra
pedig a nyilvános működés hosszabb távon olyan előnyöket von maga után (rugalmas finanszírozás, átláthatóság, üzleti bizalom),
amelyekért érdemes például adókedvezményekkel ösztönözni őket a tőzsdére lépésben. Fontos, még elvégzendő feladatnak látjuk
a hazai intézményi befektetői szféra megerősítését is – az, hogy a BÉT-en forgó részvények közel kétharmada külföldi tulajdonban
van, részben azt jelenti, hogy a magyar vállalatok nemzetközileg is vonzó befektetési célpontok, részben viszont a belföldi kereslet
relatív gyengeségét indikálják.
2019-ben egy fenntarthatósági program megkezdése is fontos törekvése lesz a Budapesti Értéktőzsdének. 2018-ban a világ több
mint 80, a fenntarthatóság iránt elkötelezett tőzsdéjét tömörítő Sustainable Stock Exchanges kezdeményezéshez, amely első
lépése lehet „zöld” befektetési termékek, például kötvények bevezetésének, a fenntarthatósági jelentések szélesebb körben való
intézményesítésének, esetleg Felelős Társaságirányítási Ajánlások kibővítésének.
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Természetesen a BÉT jövőre is megrendezi emblematikus eseményeit. Év elején a 2018-as év legjobb kibocsátói és befektetési
szolgáltatói teljesítményeit jutalmazó BÉT Legek díjátadót, június 21-én a Tőzsde 29. születésnapját, 2018. szeptemberében pedig a
BÉT50 középvállalati konferenciát.
Reméljük, itt is lesz alkalmunk találkozni minden, a magyar tőkepiac fejlesztésében résztvevő partnerünkkel – a blue chipek, a
mid-capek és középvállalati méretű kibocsátóink képviselőivel, a Magyar Nemzeti Bank és a kormányzat szakértőivel, befektetési
szolgáltatókkal, kereskedelmi bankok vállalati divízióival, a Kijelölt Tanácsadókkal, NOMAD-okkal, pénzügyi, üzleti, jogi és
kommunikációs tanácsadókkal. Köszönjük, hogy jövőre is támogatják a hazai tőkepiac építését; hiszünk benne, hogy méltó módon
sikerül felkészülni a Budapesti Értéktőzsde újranyitásának 30. évfordulójára.
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FOGALOMTÁR
ADH

Alliance Data Highway
Közvetlen tőzsdei adatok elérhetőségét biztosító rendszer. A BÉT adatszolgáltatási infrastruktúrája.

Ajánlati könyv

Egy adott értékpapírra vonatkozó vételi és eladási ajánlatokat tartalmazó „könyv”, melyben az egyes
ajánlatok ún. prioritási sorrendben szerepelnek. Eszerint a jobb árú ajánlat megelőzi a rosszabb árú
ajánlatot, míg az azonos árú ajánlatok közül elsőbbséget élvez a korábban megtett ajánlat.

APA

Approved Publication Arrangement
MiFID II / MIFIR hatálya alá tartozó tranzakciós és transzparencia riportok továbbítására/kezelésére
használt megoldás.

Arbitrázs ügylet

A piac működési/árazási zavarait kihasználó olyan ügylet, illetve ügyletek együttese, melynek során
kockázat vállalása nélkül extraprofitra teszünk szert.

Árjegyző

Folyamatos vételi és eladási kötelezettséget vállal egy adott értékpapírra vonatkozóan meghatározott, általában szűk vételi és eladási árkülönbség mellett.

Átvezetés

Az adott részvény tőzsdei forgalmazása a kibocsátó döntésének következményeként megszűnik
egy piacon, ezzel egy időben a kereskedés egy másik Európai Unióban működő szabályozott piacra
terelődik át. A befektető átvezetés esetén dönthet úgy, hogy még az adott piacról történő kivezetés
előtt értékesíti részvényeit, vagy befektetését olyan szolgáltatóhoz transzferálja, aki hozzáféréssel
rendelkezik az adott papír új kereskedési helyéhez.

Azonnali piac
Befektetési szolgáltató

A pénzügyi instrumentum piaca, amelyen a határidős és opciós piac alapul.
Olyan a BÉT-en kereskedési joggal rendelkező társaság (bank vagy brókercég), amelynek megbízást
adhatunk tőzsdei ügyletek kötésére.

Bessz
BÉT
BÉTa

Hosszabb ideig tartó csökkenő árfolyam tendencia.
Budapesti Értéktőzsde
A BÉT által működtetett multilaterális kereskedési rendszer (MTF), a külföldi részvények forintban
történő kereskedésére alkalmas platform. A BÉTa piacon megvásárolt részvény teljesen megegyezik a
külföldi tőzsdéken jegyzett részvényekkel.

BEVA
Bid-ask spread
BLM
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Befektető-védelmi Alap
Az ajánlati könyvben egy időpillanatban a legjobb vételi és eladási ár különbsége.
A BÉT likviditási mutatója.

Blue chip részvények
BMBX indexek

Egy adott piac leglikvidebb és legtöbbet forgatott részvényei.
A hazai jelzáloglevél piac élénkülésére reagálva a BÉT az MNB-vel és a jelzálogbankokkal együttműködve - egyelőre kísérleti jelleggel - három új jelzáloglevél indexet hozott létre.
Teljes megtérülési index: a BÉT Jelzáloglevél Total Return Index (BMBX Total Return)
Két hozamindex: egy hároméves (BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex – BMBX Yield 3Y) és egy
ötéves (BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex – BMBX Yield 5Y) futamidejű.

Budapest Institute of Banking
BUX index

A BÉT oktatási leányvállalata.
A BÉT hivatalos indexe, a BUX a piac legjelentősebb részvényeinek átlagos árváltozását mutatja
folyamatosan, minden kötés után automatikusan bekövetkező frissítésekkel.

CCP

Central Counterparty
Központi szerződő fél – Az elszámolóház által nyújtott szolgáltatás, mely garanciát ad az ügyletek teljesítésére az elszámolásban közvetlenül résztvevő felek (azaz a kereskedő cégek és nem a
mögöttük álló megbízók) számára.

CEEGEX
CETOP index
Crossing network

Közép-és Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
Közép-európai részvények teljesítményét tükröző tőzsdeindex.
Alternatív kereskedési rendszer.

CSCR

Kínai Értékpapír Felügyelet

CSDR

Central Securities Depositories Regulation
A központi értéktárak működésére vonatkozó európai uniós rendelet.

Day-trade

Napon belüli adás-vétel – egy adott értékpapír ugyanazon napon belül történő megvásárlása
és eladása.

Dematerializáció

Az értékpapírok fizikai formájának megszűnése, amitől kezdve az értékpapírok csak számítógépes
nyilvántartásban szerepelnek.

ELITE Program
Elsőbbségi részvény

Londoni Tőzsde Csoport vállalkozásokat ösztönző programja.
Az általános tulajdonosi jogok mellett speciális jogokat biztosító részvény. Leggyakoribb fajtája az
osztalékelsőbbségi részvény, amely a rendes éves osztalék felett extra osztalék felvételére is jogosítja
a tulajdonost.

Elszámolási ciklus

Az ügyletkötés és annak tényleges teljesítése között eltelt idő. Ez a részvényügyletek esetében 3
elszámolási napot jelent.
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Értékpapír letéti számla

Az ügyfél számára vezetett, az ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló
számla.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára
vezetett nyilvántartás.

EMIR

Az Európai Unió szabályozása a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozóan.

ETF

Exchange Trading Fund
Tőzsdén kereskedett befektetési alap

Fedezeti ügylet
FESE

Nyitott pozícióból eredő kockázatok csökkentésére kötött ügylet.
Federal of European Securities Exchanges
Európai Tőzsdeszövetség

GINOP
HIPA

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Hungarian Investment Promotion Agency
Nemzeti Befektetési Ügynökség

Hossz
Iceberg ajánlat

Hosszabb ideig tartó emelkedő árfolyam tendencia.
Olyan limit ajánlat, melynek van egy megadott méretű látható része, mely az ajánlati könyvben
nyilvánosan szerepel. Ha ez a látható rész teljes egészében lekötődött, akkor a fennmaradó ajánlati
mennyiségből újratöltődik a látható rész, amíg a teljes mennyiség le nem kötődik.

JMM
Kapitalizáció

Jelzáloghitel finanszírozás Megfelelési Mutató
A tőzsdére bevezetett részvények összértéke – a bevezetett mennyiség szorozva
az értékpapírok árával.

KELER
KELER KSZF
Kivezetés

Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.
Központi szerződő fél, Magyarországon a CCP funkcióját látja el.
Az adott részvény teljes tőzsdei forgalmazása szűnik meg, s másik szabályozott piacon sem vesz részt
nyilvános kereskedésben.

KMOP
Kontraktus

Közép-Magyarországi Operatív Program
A tőzsdei határidős termékek kereskedelme során alkalmazott standardizált kereskedési egység,
aminek egész számú többszörösére lehet üzletet kötni.
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Kötvényalapok

Elsősorban hitelpapírokba – államkötvényekbe és vállalati kötvényekbe fektető alapok. Különbséget az
alapján lehet tenni közöttük, hogy inkább rövid vagy hosszú futamidejű értékpapírokat tartalmaznak.

Közkézhányad

(An.: Free float) Azon részvényesek tulajdonában lévő részvények összessége, akik nem számítanak
stratégiai befektetőnek, illetve részesedésük nem haladja meg az 5 százalékot.

LEI

Legal Entity Identifier
Globális jogalany-azonosító

Limit ajánlat

A megadott áron vagy annál jobb áron teljesíthető ajánlat. Ebből kifolyólag a limit ajánlatok a piaci
helyzettől függően nem minden esetben teljesülnek azonnal.

Lombard hitel
London Stock Exchange
Long / Hosszú pozíció
MAD

Értékpapír vásárlása hitelből, amelynél a megvásárolt értékpapír jelenti a hitel biztosítékát.
Londoni Értéktőzsde
Olyan nyitott pozíció, amelyben a befektető az árfolyamok emelkedése esetén tesz szert jövedelemre.
Market Abuse Directive
A piaci visszaélésekről szóló európai uniós irányelv.

MAR

Market Abuse Regulatory
A piaci visszaélésekkel kapcsolatos európai uniós rendeleti szabályozás.

Margin

A nyitott pozíciók esetleges kedvezőtlen értékváltozásának fedezetére előzetesen bekért biztosíték
(legtöbbször készpénz vagy állampapír).

MiFID, MIFID II

Markets In Financial Instruments Directive
A tőkepiacokat szabályozó európai uniós irányelv.

MiFIR

Markets In Financial Instruments Regulatory
A tőkepiacokat szabályozó európai uniós rendelet.

MNB
MSCI Emerging Markets
Index

Magyar Nemzeti Bank
Tőzsdei index, mely a globális feltörekvő piacok részvénypiaci teljesítményét hivatott mérni.
23 feltörekvő ország indexét foglalja magában: Brazília, Chile, Csehország, Dél-Afrika, Egyesült
Arab Emirátusok, Egyiptom, Fülöp-szigetek, Görögország, India, Indonézia, Katar, Kolumbia, Korea,
Lengyelország, Magyarország, Malajzia, Mexikó, Peru, Oroszország, Tajvan, Thaiföld, Törökország.

MSCI World Index

Tőzsdei index, mely a világ MSCI által fejlett piacoknak tartott részvénypiaci teljesítményét
hivatott mérni.
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MTF

Multilateral Trading Facility
Multilaterális (alternatív) kereskedési platform

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Értékpapírkereskedők Országos Szövetségének Automatikus Adás-Vételi Rendszere

NHP
NOMAD

Növekedési Hitelprogram
Nominated Advisor
Kijelölt tanácsadó a BÉT Xtend piacán. A piacra lépésben segíti a potenciális kibocsátó vállalatokat.

NTfA
OTC piac
P/BV mutató

Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap
Over the Counter
Tőzsdén kívüli piac (ideértve az MTF és az OTF platformokat is).
Ár/Könyv szerinti érték – megmutatja, hogy a társaság piac által meghatározott ára hogyan viszonyul
a számviteli nyilvántartásban szereplő cégértékhez. Értéke minél magasabb, annál pozitívabban
értékelik a társaság tevékenységét.

P/E mutató

Ár/Egy részvényre jutó nyereség – összeveti a piaci értékítéletet a számviteli nyereséggel.
Segítségével összehasonlítható hasonló profilú társaságok piaci megítélése. Értéke minél magasabb,
annál pozitívabb a piac vélekedése.

Pénzpiaci alapok

Likviditási alapok, amelyek főként bankbetéteket és rövid futamidejű állampapírokat vásárolnak és a
hagyományos befektetési alapok, amelyek általában egy éves futamidejű államkötvényeket tartanak
a portfóliójukban.

Piaci ajánlat

Ár megjelölése nélkül tett ajánlat, mely az ajánlati könyvben található ellenajánlatok párosításával
teljesülhet (akár több áron és több kötésben is). A pillanatnyilag nem párosítható rész a kereskedési
modelltől függően törlődik, vagy a megadott ideig aktív marad.

Portfólió
Private Equity
REMIT

A befektető által birtokolt befektetési eszközök összessége jelenti az adott befektető portfolióját.
Magántőke
Európai parlamenti és tanácsi rendelet a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és
átláthatóságáról.

Részvény
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Részesedési jogot megtestesítő értékpapír.

Részvényalapok

Elsősorban részvénykitettséggel rendelkező alapok, melyek kockázatosságára utal, hogy átlagosan milyen mértékben tartunk részvényeket a teljes vagyonához képest: ha “csak jelentősen”, akkor részvénytúlsúlyos alapnak nevezik, ha teljes mértékben, akkor tiszta részvényalapnak nevezzük.

Részvényindex
Részvénytársaság

Valamely tőzsdén jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyamát tükröző mutató.
Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló
alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel.

RQFII

Renminbi (RMB) Qualified Foreign Institutional Investor
Renminbi Kvalifikált Külföldi Intézményi Befektetők

Short / rövid pozíció
Short selling

Olyan nyitott pozíció, amelyben a befektető az árfolyamok csökkenése esetén tesz szert jövedelemre.
Rövidre eladás – egy adott értékpapír kölcsönvétele és ezzel egyidejű eladása, amivel az azonnali
piacon rövid pozíciót lehet felvenni.

SZIT

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság

T2S

Target2 Securities
Egységes európai értékpapír-elszámolási rendszer, melyet az EKB üzemeltet.

T7

A frankfurti tőzsde, azaz a Deutsche Börse által kifejlesztett és üzemeltetett kereskedési platform.

TR

Trade Reporting
Kereskedési riport. A KELER KSZF a TR szolgáltatás keretében, megbízás alapján, az energiapiaci
alklíringtagok ügyleteire vonatkozóan előkészíti a TR riportokat, melyeket megküld az energiapiaci
alklíringtagok részére.

Törzsrészvény

Általános tulajdonosi jogokat megtestesítő részvény, az elnevezésből a „törzs” előtagot
legtöbbször el is hagyják.

Tőzsde

Nyilvános, központosított és szervezett piac, olyan hely ahol meghatározott árukat, meghatározott
időben, meghatározott személyek adhatnak vehetnek szigorú eljárási szabályok szerint.

Tőzsdeindex
TTT

Egy tőzsdén kereskedett papírok értékét összefoglaló mutatószám. Jól jellemzi a piac állapotát.
Tőzsdei Tanácsadó Testület
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Ügyfélszámla

Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei
szolgáltató által vezetett számla.

Vegyes alapok

Különböző mértékben tartanak részvényeket és kötvényeket, pénzpiaci befektetéseket. A vegyes
alapokon belül megkülönböztetünk óvatos, kiegyensúlyozott és dinamikus alapokat, melyek rendre
növekvő kockázatot testesítenek meg a különböző eszközösszetételen keresztül.

Vendorok

Hivatásos adatszolgáltatók. A tőzsdék valós idejű kereskedési adatai csak az úgynevezett vendorokon
(disztribútorokon, adatszolgáltatókon) keresztül érhetők el.

Venture Capital
Volatilitás

Kockázati tőke
Az értékpapír árának változékonyságát, ezzel az értékpapír árkockázatát mutatószám.

XETRA

Tőzsdei kereskedési rendszer. Ezt használja a BÉT is.

Xtend

A BÉT középvállalatok számára működtetett piaca.
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BÁRÓ KOCHMEISTER FRIGYES
Kochmeister Frigyesnek kitüntetett szerepe van a magyar tőzsde történetében: ő volt az 1864-ben megalakított Pesti Áru- és Értéktőzsde
első elnöke, aki példátlanul hosszú ideig, egészen 1900-ig töltötte be tisztségét.
Kochmeister Frigyes Sopronban született 1816-ban, és a helyi iskolák elvégzése után a családi hagyományt folytatva gyógyszerésznek
készült. Gyakornokoskodott édesapja, Kochmeister Ede gyógyszertárában, 1833-ban pedig a bécsi tudományegyetemen gyógyszerészi
diplomát szerzett. Már ekkor is látszott a gazdaság és a kereskedelem iránti érdeklődése, hiszen közgazdaságtant is tanult, később
pedig banki és kereskedelmi gyakorlatot szerzett.
Látókörét tovább szélesítette, amikor 1841-ben bejárta Európát, megfordult többek között Franciaországban, Olaszországban,
Németországban, Belgiumban és Angliában. Egyesítve az otthonról hozott gyógyszerészet iránti érdeklődését, valamint kereskedelmi
tapasztalatát és Európa-szerte kiépített kapcsolatait, 1842-ben Budapesten gyógyáru nagykereskedést és terményáru üzletet nyitott. Itt
Balla Vilmos Régi pesti kávéházi legendái szerint„buzgón árusította az alkoholt és szagosszappant, a szeplő-kenőcsöt, a tyúkszemirtóvizet,
továbbá ama híres fogport”. E kis boltból később híres nagykereskedés lett, amely hosszú ideig meghatározó szereplője volt az ország
gyógyszerellátásának. Ezt követően gyógyszerkészítő laboratóriumot hozott létre, majd megszervezte a gyarmatáru kereskedelmet.
Az eredményes vállalkozásokat felépítő, immár hírneves Kochmeister Frigyes későbbi pályafutását igen aktív társadalmi szerepvállalás
jellemezte. Számos szervezet, társaság létrehozásában segédkezett, és közülük sokban töltött be tekintélyes pozíciókat. 1859-ben
megválasztották a Pesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé, és egyike volt a Kereskedelmi Akadémia, a Lloyd-társaság és a pesti
gabonatársaság alapítóinak is. 1864-ben részt vett a Budapesti Áru- és Értéktőzsde megalapításában, melynek első elnökévé választották
– e tisztségét több mint 30 évig, egészen 1900-ig töltötte be. Részt vett a Magyar Általános Hitelbank 1867-es megalapításában és
annak vezetésében egyaránt. Igazgatósági tagja volt továbbá a hengermalom részvénytársaságnak, sőt országgyűlési képviselő is volt
főrendiházi tagként.
A magyar tőzsde leghosszabb ideig regnáló elnöke, Kochmeister Frigyes a legendák szerint igencsak népszerű volt a korabeli alkuszok
körében. A Pesti Áru- és Értéktőzsde megnyitásakor kitért a tőzsdék nemzetközi jelentőségére is, valamint beszédében felkérte a
gazdákat, gyárosokat, iparosokat, alkuszokat, hogy „iparkodjanak a tőzsdének rendes és szorgalmas látogatása és üzleteiknek lehetőleg
a tőzsdén való kötése által intézményünknek egészséges és erőteljes életet biztosítani”.
1874-ben az országos protestáns árvaház elnökévé választották, miután az általa adományozott 80 ezer forintból építették fel a társaság
épületét. Az általában imponáló szalonkabátjában megjelenő, fehér körszakállas Kochmeister Frigyest osztrák és magyar bárói ranggal
is kitüntették. Budapesten, 1907-ben halt meg.
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