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A magyar tőkepiac legjobb teljesítményeit díjazta ünnepélyes keretek között csütörtök este a Budapesti 

Értéktőzsde. A Tőzsdei Legek díjátadón a szakemberekből álló zsűri döntése alapján nyolc kategóriában 

hirdettek nyerteseket. Az este során többek között kiderült, hogy ki volt az év üzletkötője, melyek voltak a 

legeredményesebb cégek és hogy ki kapta „A magyar tőkepiac fejlesztéséért járó díjat”. 

A Tőzsdei Legek 2012 díjazott cégei: 

 

„Az év befektetési szolgáltatója” – Concorde Értékpapír Zrt. 

2012-ben az év befektetési szolgáltatója címet a Concorde Értékpapír Zrt. kapta, amely a több mint 20 

éves működése során jelentős hangsúlyt fektetett a BÉT-en jegyzett cégek elemzésére és komoly 

elemzői műhellyel rendelkezik. A díjazott vállalat az elmúlt évtizedek során több sikeres kibocsátásban 

működött közre, 2012-ben hozzájuk köthető a Masterplast részvénykibocsátása, és ez a cég bonyolította 

le a 2. legnagyobb forgalmat az értékpapírpiacon. 

  

„Az év tőzsdei kereskedő cége az értékpapír piacon” – Erste Befektetési Zrt. 

Ebben a kategóriában a BÉT két oklevelet adott át és az Erste Befektetési Zrt.-t díjazta, amely 2012. 

január 1. és november 30. között a legnagyobb forgalmat (770 mrd forint) bonyolította le a Budapesti 

Értéktőzsde részvény- és hitelpapír piacán. 

II. helyezett: Concorde Értékpapír Zrt. (644 mrd forintos forgalom) 

III. helyezett: Wood & Company (474 mrd forintos forgalom) 

 

„Az év üzletkötője a részvénypiacon” – Kőrössy Krisztián, az Equilor Befektetési Zrt. üzletkötője 

Ebben a kategóriában a BÉT két oklevelet adott át és Kőrössy Krisztiánt, az Equilor Befektetési Zrt. 

üzletkötőjét díjazta, mivel Ő bonyolította le a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacán a legnagyobb 

forgalmat 2012. január 1. és november 30. között. 

II. helyezett: Scholtz Péter, az UniCredit Bank Zrt. üzletkötője 

III. helyezett: Csáky Attila, az UniCredit Bank Zrt. üzletkötője 

 

„Az év legnagyobb forgalmat elért kibocsátója” – OTP Bank Nyrt. 

Ebben a kategóriában az OTP Bank Nyrt. kapta a díjat, tekintettel arra, hogy az elmúlt évben az OTP 

részvények generálták a legnagyobb forgalmat a Budapesti Értéktőzsdén, ezzel is meghatározó 

tényezővé válva minden tőkepiaci szereplő számára.  

 

„A magyar tőkepiac fejlesztéséért járó díj” – Pénziránytű Alapítvány 

A díjazott Pénziránytű Alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse a pénzügyi kultúra fejlesztésében 

érdekelt szereplők közötti párbeszédet. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére 2008-ban létrejött 

Pénziránytű Alapítvány aktívan részt vállal a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló, társadalmi 

jelentőségű programok kidolgozásában és megvalósításában.  

Az elmúlt években több állami intézmény, valamint számos piaci szereplő és civil szervezet tett lépéseket 

a lakosság pénzügyi jártasságának fejlesztése érdekében. Az Alapítvány 2010 nyarán kezdte el a 

Mindennapi Pénzügyeink Program kidolgozását, melyet a pénzügyi szolgáltatói piac meghatározó 

szereplőivel és a szakmai szövetségek képviselőivel véglegesített. A Magyarországon mindezidáig 

egyedülálló, pénzügyi szemléletformáló és tájékoztató program az állami szféra és csaknem két tucat 

pénzügyi intézmény példaértékű összefogásával jött létre.  

2011 és 2012 során az MNB és a PSZÁF szakmai felügyeletével megvalósult Mindennapi Pénzügyeink 

Program keretein belül 22 médiumban közel 600 cikk és önálló szerkesztőségi tartalom jelent meg, 

amelyek több millió olvasót értek el. A Tőzsdei Legek zsűrije és a Budapesti Értéktőzsde vezetői bíznak 

benne, hogy a program 2013-ban is folytatódni fog és a lakosság pénzügyi kultúrája tovább erősödhet. 
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„Az év tőzsdei kereskedő cége az árupiacon” – IKR Bróker Tőzsdeügynöki Kft. 

Ebben a kategóriában az IKR Bróker Tőzsdeügynöki Kft. kapta a díjat, amely 2012. január 1. és 

november 30. között a legnagyobb forgalmat bonyolította le a Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában. 

 

„Az év tőzsdei kereskedő cége a származékos piacon” – Raiffeisen Bank Zrt. 

Ebben a kategóriában a Raiffeisen Bank kapta a díjat, amely 2012. január 1. és november 30. között a 

legnagyobb forgalmat bonyolította le a Budapesti Értéktőzsde származékos piacán. 

 

„Az év adatszolgáltatója” – Portfolio-Teletrader Kft. 

A kategóriában a Portfolio-Teletrader Kft. kapta a díjat, amely cég a tőzsdei valós idejű adat-értékesítő 

cégek közül éves szinten a legnagyobb mértékű végfelhasználó szám növekedést érte el. 

 

 

További információ: 

Lusztig Noémi 
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A Budapesti Értéktőzsde Zrt.-ről  

A CEESEG csoport, amelynek tagja a budapesti, ljubljanai, prágai és bécsi értéktőzsde, a régió legnagyobb tőzsdei csoportja. A 

négy piac likviditásának növelése érdekében a CEESEG megkönnyíti a helyi piacokhoz való hozzáférést és az azokon való 

kereskedést. A CEESEG csoport tagjai Közép- és Kelet Európa tizenkét értéktőzsdéjével folytatnak együttműködést, és a csoport 

szakértelme világszerte elismert. 


