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Elnöki és vezérigazgatói köszöntő
Kerek évfordulót ünnepelt 2014-ben a magyar tőkepiac: 150 évvel ezelőtt, 1864-ben alapították
a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét. A II. világháborút követően bezárt első hazai tőzsde eszmei
örököseként 1990-ben indult újra a Budapesti Értéktőzsde, amely ma már a legmagasabb, a
fejlett piacok standardjainak megfelelő színvonalon szolgálja ki az értékpapír kibocsátókat,
kereskedőket és befektetőket a világ minden pontjáról. Mindehhez a már több mint egy éve
bevezetett új kereskedési rendszer, a Xetra® biztosít stabil technikai hátteret.
Bár tavaly a nagy európai és amerikai tőzsdeindexek a válság előtti magasságokba emelkedtek, a nyugati piacok kiemelkedő teljesítménye régiónkban nem éreztette hatását. A nyugateurópai indexek pozitív teljesítménye ellenére egész Európában, de geopolitikai helyzetéből
adódóan leginkább a kelet-közép-európai régióban, így Magyarországon is megfigyelhető
volt a tőzsdék forgalomcsökkenése. Itthon visszafogottnak bizonyult a vállalatok tőzsdei megjelenése is: elsődleges részvénykibocsátás csak 1 volt, emellett azonban 13 esetben történt
tőkeemelésből származó részvénybevezetés a BÉT-en jegyzett vállalatok körében, együttesen mintegy 10 milliárd forint értékben.
Büszkén számolhatunk be arról, hogy a 2013 decemberében bevezetett Xetra® kereskedési
rendszer 2014-ben, azaz működésének első teljes naptári évében sikeresen vizsgázott, és
jelenleg is stabil keretet biztosít a tőkepiaci tranzakciók lebonyolításához, kiterjesztett hozzáférést nyújtva más európai piacokhoz és a nemzetközi befektetők széles köréhez. Az új rendszer pozitív hozadékaként 2014 májusában az európai szinten is komoly szereplőnek számító
francia bank, a Société Générale csatlakozott tőzsdetagként a BÉT részvényszekciójához, míg
júniusban a Merrill Lynch International vált kereskedési taggá a BÉT hitelpapír szekciójában.
Fontos technikai fejlemény volt 2014 októberében az azonnali és BÉTa piaci részvények
elszámolási ciklusának lerövidítése háromról két napra, ami az Európában jellemző általános
tendenciákhoz illeszkedett.
A részvénypiaci forgalom – az előző évvel való összehasonlításban – mintegy 20%-kal csökkent, ami azonban a BÉT eredményességének csak kismértékű csökkenésében mutatkozott
meg, köszönhetően a továbbra is feszes költséggazdálkodásnak. Az 520 millió forintos tavalyi
adózott eredmény 8%-kal volt alacsonyabb a 2013-as évinél.
A tőkepiac és a tőzsde fontos szerepet játszik a gazdaság és a vállalatok fejlődésében, ahogy
azt Bogsch Erik úr, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója is kiemelte ünnepi beszédében:
„Jó döntés volt 1994-ben, hogy a privatizáció a Richter tőzsdére vitelével valósult meg. Így a
két legfontosabb kritérium, a transzparencia és a tőkebevonás egyszerre történhetett meg.”
A Budapesti Értéktőzsde fontosságát bizonyítja az az örvendetes tény is, hogy a magyar
tőzsde megalapításának 150. évfordulója megünneplésére szervezett jótékonysági aukcióra a
tőkepiac prominens személyei mellett a legfontosabb közjogi méltóságok is értékes felajánlásokat tettek.
A 2015-ös év elé bizakodva nézünk. Hiszünk abban, hogy az elkövetkező év gazdaságpolitikai eseményei, döntései kedvező hatással lehetnek a hazai tőkepiac fejlődésére. Az alacsony
kamatkörnyezet, Magyarország várható felminősítése, az orosz-ukrán konfliktus rendeződése,
az EKB kötvényvásárlásának áttételes hatásai, a bankadó csökkentése, valamint általában
Magyarország jó makrogazdasági mutatói mind olyan tényezők lehetnek, amelyek nem csak
kincstári optimizmusra adnak okot, hanem már rövidebb távon is valóban hozzájárulhatnak
egy erős, fejlett, virágzó tőkepiac működéséhez.
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Michael Buhl

Katona Zsolt

Budapesti Értéktőzsde
elnök

Budapesti Értéktőzsde
vezérigazgató

A BudapestI Értéktőzsde
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 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 (Exchange Traded Fund – ETF) és Európában
az elsők között használta a KELER közreműködésével az elszámolás biztonságát alapvetően
meghatározó központi szerződő fél (Central Counterparty – CCP) szolgáltatást.
Mára a BÉT a régió legszélesebb termékkínálatával áll a befektetők rendelkezésére. A palettán a hagyományosan legnépszerűbb részvények és hitelpapírok mellett megtalálhatók a
befektetési alapok és strukturált termékek csakúgy, mint a külföldi részvények. Származtatott
piacán a részvény alapú határidős és opciós termékek mellett Európa legnagyobb forgalmú
devizapiaca és a régióban szintén egyedülálló árupiac is működik.
Termékpaletta
Részvény
szekció

Hitelpapír
szekció

Származtatott
szekció

Áru
szekció

BÉTa
piac

Részvények

Állampapírok

Határidős
termékek

Azonnali
termékek

Külföldi
részvények

Befektetési
jegyek

Jelzáloglevelek

Opciós
termékek

Határidős
termékek

ETF

Vállalati
kötvények

Opciós
termékek

Strukturált
termékek
Kárpótlási
jegyek

6

Közép-Európa legnagyobb
tőzsdecsoportjának támogatása
A Budapesti Értéktőzsde 2010. január 14-től tagja a CEE Stock Exchange Group-nak, amely
50,45%‑ban tulajdonosa a BÉT-nek, 100%-ban a bécsi és ljubljanai, valamint 92,74%-ban a
prágai tőzsdének.

CEESEG Csoport

33,33%

20%

10%

5%

APCS

CISMO

0,13%
KELER
KSZF

KELER

99,72%

CEGH

Ausztria

25,12%

Csehország

EXAA

Szlovénia

50%

Magyarország

CCP.A

Bécsi
Értéktőzsde

100%

Prágai
Értéktőzsde

Energy Clearing
Counterparty

Ljubljanai
Értéktőzsde

33,33%

Budapesti
Értéktőzsde

PXE

100%

100%

92,74%

CSD Prága

100%

46,67%

50,45%

33,33%

A CEE Stock Exchange Group Közép- és Kelet-Európa piaci kapitalizációjának, illetve a teljes
részvényforgalom közel 40%-áért felelős, így a térség legnagyobb tőzsdecsoportjának számít.
A négy tőzsdén összesen 233 céget jegyeznek, közel 170 regionális és nemzetközi bank,
illetve befektetési szolgáltató vesz részt a kereskedésben, továbbá 289 szolgáltató gondoskodik az adatok közzétételén világszerte.
Litvánia

Dánia
Oroszország

Oroszország
Fehéroroszország

Lengyelország
Hollandia
Ukrajna
Németország
Belgium
Csehország

Luxembourg

Szlovákia
Moldávia
Lichtenstein

Ausztria
Magyarország

Svájc

Románia
Szlovénia
Horvátrország
Olaszország

BoszniaHercegovina

Szerbia
Bulgária
Montenegró

Közép-kelet Európai Tőzsde Csoport
Adatértékesítési együttműködés és index lefedettség
Index lefedettség
Adatértékesítési együttműködés

Koszovó
Macedónia
Törökország

Albánia

Kazahsztán
Kína

Görögország

A tőzsdecsoport tagjaként, a közös kereskedési rendszer használatával a BÉT hozzáférést
kap a tőzsdecsoport kapcsolati rendszeréhez és know-how-jához, valamint profitálhat a csoporton belüli szinergiák kiaknázásából.
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A magyar értékpapírok
kereskedésének színtere
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a magyar értékpapírok másodpiaci kereskedésének központja.
A hazai vállalatok által kibocsátott részvények és kötvények Budapesten érik el a legnagyobb
likviditást. Bár néhány, a BÉT-re is bevezetett magyar társaság részvényével kereskednek a
világ más tőzsdéin is, köztük Londonban, Frankfurtban és Varsóban, de minden esetben a
budapesti piacra koncentrálódik a befektetők figyelme, így itt bonyolítják a tranzakciók döntő
többségét mind a magyar, mind a külföldi befektetők.
A BÉT súlya a tőzsdei forgalomban, 2014

Egyéb kereskedési
helyek 0,25%

99,75%

BÉT 99,75%

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Budapesti Értéktőzsde hozzáférést biztosít valamennyi értékpapír kibocsátó számára a teljes globális befektetői piachoz. A piac nyitottságát
mutatja, hogy a tőzsdén jegyzett részvények többsége stabilan külföldi befektetők kezében
van, amelyek közül kiemelkednek az Egyesült Államokból és a Nagy-Britanniából érkező befektetők. Ezek a külföldi befektetők a tőzsdei értékpapír forgalom több mint felét biztosítják.

20 éve a tőzsdén a Richter
A Richter Gedeon Nyrt.
részvényeivel 20 éve, 1998.
november 9-én kezdődött a
tőzsdei kereskedés
a Budapesti Értéktőzsdén.

8

A tőzsdei forgalom megoszlása befektetői csoportonként, 2014
Azonnali piac forgalmi megoszlása

A külföldi befektetők megoszlása származási hely szerint
Egyéb

Külföld

54,7%

Intézményi

8,5%
23,2%

Háztartások

16%

Németország 1%
Csehország 2%
Magyarország 3%
Lengyelország

Norvégia

13,6%
Saját-számlás

33%

USA

7%
9%
30%
Nagy-Britannia

A külföldi befektetőkhöz biztosított elérés alapját ugyanakkor az erős hazai befektetői bázis
jelenti. Bár a részvénytulajdonlás szempontjából a hazai intézményi és lakossági befektetők
jelentősége alulmarad a külföldi befektetőkhöz képest, piaci aktivitásuk számottevően meghaladja azt, így a forgalomból kivett részük több mint 31 százalék volt 2014-ben.
A BÉT célja, hogy a magyar értékpapírok kereskedésében betöltött központi szerepét megőrizze és tovább erősítse, és mindezt ügyfélorientált működéssel, a szolgáltatások folyamatos
fejlesztésével, valamint hatékony technológiai megoldások alkalmazásával végezze.
Tőzsdei Legek 2014
A legjobb tőzsdei
teljesítményeket kilenc
kategóriában díjazta a
Budapesti Értéktőzsde.
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Piaci tendenciák
2014-ben a nagy európai és amerikai tőzsdeindexek rekordmagasságba emelkedtek. A nyugati piacok teljesítménye azonban régiónkban nem éreztette hatását, itt továbbra is a tőzsdék
forgalomcsökkenése volt megfigyelhető. A FESE1 adatai alapján a BÉT részvénypiacának euróban kifejezett forgalma 23,4 százalékkal csökkent 2014-ben. A forgalomcsökkenés azonban
nem volt egyedülálló a régióban: a Varsóval kiegészített kelet-közép-európai régió összességére jellemző, hogy az éves forgalom nem érte el a 2013-as szintet. Összeurópai szinten 15,4
százalékos növekedés volt tapasztalható, azonban régiónkat a nyugat-európai országoknál
súlyosabban érintették a negatív geopolitikai események.
A hazai intézményi befektetőknél felhalmozott rekord összegű vagyon és az alacsony szinten
stabilizálódó kamatszint együttesen a közeljövőben a lakossági megtakarításokat a tőzsdei
befektetések felé terelheti a magasabb elvárt hozam érdekében, ami jelentősen javíthatja a
piac likviditását és a részvények árazását.
A BÉT azonnali piaci tőkeértéke 2014 év végén 19 667 milliárd Ft volt, amiből a részvénypiac
3 787 milliárd Ft-ot tett ki.
A BÉT-en a napi átlagos 7,8 milliárd Ft-os forgalom 1 942 milliárd Ft összértékű éves forgalmat
eredményezett. Az előző évekhez hasonlóan az azonnali piac forgalmának közel teljes egészét (99,9%) a részvényszekció adta. A certifikátok és warrantok piaca is némileg visszaesett,
ugyanakkor továbbra is közkedvelt terméktípusnak számítottak napi 219 millió Ft-os forgalmukkal. A folyamatosan bővülő certifikát termékkínálatnak köszönhetően az év végén már 113
termék volt elérhető a BÉT-en, amelyek között újdonságként megjelent a BUX index certifikát,
valamint a dollár alapú instrumentumok is.

A tőzsdei forgalom megoszlása, 2014
Árfolyamértéken (részvény, származtatott, egyéb)

Kötésszámban (részvény, származtatott, egyéb)
Származtatott
szekció

Egyéb 1%

Egyéb 1%

9%
44%
55%

Részvény
szekció

90%
Származtatott
szekció

Részvény
szekció

Forrás: BÉT

A BÉT széleskörű termékkínálattal rendelkezik a határidős és opciós piac tekintetében is,
amelynek jelentősége megközelíti az azonnali értékpapír-kereskedését. A szinte a teljes
részvénypiacot lefedő egyedi részvény- és indexalapú termékek kereskedése a teljes
származtatott piac árfolyamértéken vett forgalmának 21 százalékát adta 2014-ben. Az elmúlt
év slágertermékei továbbra is a devizapiacon voltak, amelynek összforgalma 43 százalékkal
emelkedett az előző évhez képest. A származtatott termékek kereskedésének befektetői
összetétele enyhén megváltozott, de így is a forgalom közel felét (43%) a hazai magánbefektetők adták 2014 során.
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Fókuszban a részvénykereskedés
A BÉT elsődleges feladata, hogy finanszírozási alternatívát nyújtson a gazdasági élet szereplői
számára a nyilvános tőkepiaci forrásbevonáson keresztül, és platformot biztosítson a kibocsátott értékpapírokkal való kereskedésre. A tőzsdén jegyzett cégek a magyar gazdasági
szektorok jelentős részét lefedik, amelyek közül kiemelkedik az olajipar, a gyógyszeripar, az IT
szolgáltatások, és a bankszektor.
A BÉT részvénykapitalizáció megoszlása szektorok szerint

GYÓGYSZERIPAR

23,5%

BANKI
SZOLGÁLTATÁSOK

31,9%

TELEKOMMUNIKÁCIÓ

KŐOLAJ ÉS
FÖLDGÁZIPAR

11,9%

28,8%

EGYÉB 4,0%

A BÉT-en jegyzett részvények közkézhányada 2014-ben 1 790 milliárd Ft volt, amelynek 76%-a
intézményi befektetők tulajdonában volt, míg a fennmaradó 24%-ot belföldi kisbefektetők és a
nem-pénzügyi intézmények birtokolták. A nemzetközi befektetők szerepe változatlanul meghatározó mértékű a közkéz hányad tulajdonlásában. A 2013-as évhez képest átrendeződött az egyes
országok aránya, a befektetők között a legnagyobb arányt idén ismét az Egyesült Államok intézményi befektetői képviselték 33%-ot birtokolván. Őket követi az Egyesült Királyság (30%), Norvégia
(9%) és Lengyelország (7%), megelőzve pl. Németországot (1%).
A részvénypiaci forgalom legjelentősebb részét továbbra is az öt blue-chip vállalat papírjainak
kereskedése adta, a korábbi évekhez hasonló módon. Az OTP szerepe változatlanul meghatározó
maradt, a papír forgalma a teljes forgalom 58%-át adta.
Részvénypiaci forgalom megoszlása
kibocsátok között

Részvénypiaci forgalom megoszlása
szekciótagok között

FHB 0.9% Egyéb 1.7%
MTELEKOM

Erste

6.6%
MOL

Egyéb

13.1%
58.7%

RICHTER

18.9%

25.9%

16.6%

15.4%

OTP
UniCredit

Concorde

7.5%
13.1%

10.7%
KBC

10.8%

Wood

Equilor

A Budapesti Értéktőzsde kiegyensúlyozott kereskedői szerkezettel rendelkezik, a legnagyobb
forgalmat bonyolító befektetési szolgáltató is a forgalom kevesebb mint 17 százalékát adta.
A kereskedők között éppúgy megtalálható független magyar befektetési szolgáltató, banki
hátterű kereskedő cég, nagybank és külföldi brókercég is. Ahogy az előző években, úgy
2014-ben is az Erste – Concorde – Wood trió alkotta a legnagyobb forgalmat bonyolító brókercégek toplistáját, amely cégek a teljes forgalom mintegy 45 százalékáért voltak a felelősök.
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Társadalmi felelősségvállalás
Alapításának 150. évfordulója alkalmából nagyszabású jótékonysági árveréssel köszöntötte a
hazai tőkepiac a magyar tőzsdét, hiszen éppen 150 évvel ezelőtt, 1864-ben kezdte meg működését a magyar tőzsde. Ebből a jubileumi alkalomból a Budapesti Értéktőzsde különleges jótékonysági aukciót rendezett június 17-én a Magyar Nemzeti Galériában, amelyen többek között
Áder János köztársasági elnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök úr, és a tőkepiachoz kötődő
neves személyiségek által felajánlott értékes és különleges relikviák kerültek kalapács alá. A
köztársasági elnök úr fővédnökségével zajló árverés teljes bevételét a hazai pénzügyi kultúra
fejlesztését célzó oktatási programok támogatására ajánlotta fel a Budapesti Értéktőzsde.
A magyar tőzsde 150 éves története során a hazai tőkepiac egyik meghatározó intézményévé, és a magyar gazdaságtörténet megkerülhetetlen részévé vált. A másfél évszázados
időszakban gyakran fellendülések és megtorpanások váltották egymást, sőt, a pesti parkett a
XX. század történelmi viharaiban nemegyszer bezárásra is kényszerült, de mindig újranyitott,
ahogy a rendszerváltás első évében is, hirdetve a szabad tőkepiac gazdasági jelentőségét. A
BÉT ezt a jelentőségteljes, történelmi léptékű időszakot kívánta megünnepelni a jótékonysági
árveréssel.
Az árverés az előzetes várakozásokat meghaladó eredménnyel zárult, miután a licitálók közel
17 millió forintot adtak a felajánlott emléktárgyakért.
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Dedikált emléklap
Áder János úr, Magyarország köztársasági elnöke a Budapesti Értéktőzsde 2014. június 17-én megrendezett jubileumi
jótékonysági árverésének fővédnöke volt. A magyar tőzsde
alapításának 150. évfordulója alkalmából a kézjegyével
ellátott, az egykori Szabadság téri Tőzsdepalotát is ábrázoló
emléklapot ajánlott fel az aukcióra. Leütési ára: 280.000,- Ft.
Aláíró toll díszdobozban
Orbán Viktor miniszterelnök úr a Budapesti Értéktőzsdén
többször tett látogatást, legelőször 1998-ban. A jótékonysági árverésre egy személyes tárgyat, töltőtollát ajánlotta
fel, amellyel 2010 óta nagy jelentőségű dokumentumokat,
kormányhatározatokat, stratégiai megállapodásokat írt alá.
Leütési ára: 750.000,- Ft.

A BÉT az árverésből befolyt összeget a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrehozott Pénziránytű Alapítvány, valamint a Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügyi
Tanszék Alapítványa számára ajánlotta fel. A két alapítvány támogatásával a BÉT hosszú távú
célja, hogy fejlessze a pénzügyi kultúrát, így az emberek mindennapi életük során megalapozottabb döntéseket hozhassanak megtakarításaikkal, pénzügyeikkel kapcsolatban. A BÉT
meggyőződése, hogy ezen célok eléréséhez az oktatás támogatása az egyik leghatékonyabb
eszköz, mivel a mai iskolások és egyetemisták a jövő munkavállalóiként fontos szerepet töltenek majd be a magyar gazdaságban.
Ugyanezen célt szolgálja a – többek között a Budapesti Értéktőzsde támogatásával is működő –, immár második alkalommal megrendezett PénzSztár országos gazdasági-pénzügyi verseny a középiskolások számára, valamint a tizedik alkalommal átadott, a magyar tőzsde első
elnökéről elnevezett Kochmeister Frigyes díj, amelyet 2004-ben alapított a BÉT, és amellyel a
kiemelkedő pénzügyi-közgazdasági kutatómunkák kerülnek elismerésre.

Kochmeister-díj
Az egyetemistáknak immár 10. alkalommal kiírt 1.000.000,- Ft
összdíjazású, Kochmeister Frigyes, a magyar tőzsde első
elnökéről elnevezett díj eredményhirdetése.
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PénzSztár játék
A középiskolásoknak meghirdetett PénzSztár
játék nyertes csapatának a BÉT és a Keler közös
ajándéka egy látogatás a Bécsi Tőzsdén.

Kiemelt pénzügyi adatok
adatok ezer Ft-ban
MÉRLEG

2013. 12. 31.

2014. 12. 31

5 326 160

5 293 993

2. Immateriális javak

143 613

119 344

3. Tárgyi eszközök

67 525

59 627

5 115 022

5 115 022

1 023 742

732 702

18 799

7 441

7. Követelések

337 466

140 445

8. Értékpapírok

0

0

667 477

584 816

240 029

223 951

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)

6 589 931

6 250 646

12. SAJÁT TŐKE (13.-20. sorok)

5 466 880

5 472 676

541 348

541 348

14. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

15. Jegyzett de még be nem fizetett tőke

0

0

2 576 356

2 576 356

2 347 175

2 349 176

18. Lekötött tartalék

0

0

19. Értékelési tartalék

0

0

2 001

5 796

1 511

0

664 075

614 291

24. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

25. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

26. Rövid lejáratú kötelezettségek

664 075

614 291

27. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

457 465

163 679

6 589 931

6 250 646

1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+3.+4. sor)

4. Befektetett pénzügyi eszközök
5. FORGÓESZKÖZÖK (6.+7.+8.+9. sor)
6. Készletek

9. Pénzeszközök
10. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13. Jegyzett tőke

16. Tőketartalék
17. Eredménytartalék

21. Mérelg szerinti eredemény
22. CÉLTARTALÉKOK
23. KÖTELEZETTSÉGEK (23.-25. sorok)

28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+27. sor)
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Kiemelt pénzügyi adatok
adatok ezer Ft-ban
EREDMÉNYKIMUTATÁS

2013. 12. 31.

2014. 12. 31

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

1 472 090

1 331 716

2. Export értékesítés nettó árbevétele

809 060

740 001

2 281 150

2 071 717

0

0

70 805

37 195

643 969

575 287

7. Személyi jellegű ráfordítások

713 827

603 671

8. Értékcsökkenési leírás

49 857

67 642

9. Egyéb ráfordítások

367 785

318 294

10. TŐZSDEI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (3.+4.+5.-6.-7.-8.-9.)

576 517

544 018

11. Pénzügyi műveletek bevételei

33 872

36 105

12. Pénzügyi műveletek ráfordításai

15 528

6 298

13. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

18 344

29 807

0

0

594 861

573 825

29 858

53 748

17. ADÓZOTT EREDMÉNY (±15.-16.)

565 003

520 077

18. Jóváhagyott osztalék, részesedés

563 002

514 281

2 001

5 796

3. Tőzsdei tevékenység árbevétele (1.+2.)
4. Aktivált saját teljesítmények értéke
5. Egyéb bevételek
6. Anyagjellegű ráfordítások

14. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
15. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±10-±13.±14.)
16. Adófizetési kötelezettség

19. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±17.18.)

A BÉT 2014. évi árbevétele 2,1 milliárd forint volt, ami 9 százalékkal maradt el az előző évi
árbevételtől. A tőzsdei tevékenység bevételének csökkenése a visszaeső azonnali piaci forgalommal magyarázható. Bár bevételeink 2010 óta folyamatosan csökkennek, az európai és
globális tendenciák alapján a forgalomcsökkenés lassan megállni látszik.
A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően ugyanakkor működési költségeink 12 százalékkal lettek alacsonyabbak a 2013. évinél.
A bevételcsökkenés és a költségmegtakarítás következménye, hogy a 842 millió forintot elérő
EBITDA csak 4 százalékkal maradt el az előző évi szinttől. Az adózás utáni eredmény 520
millió forint, amely 8 százalékkal kevesebb a 2013. évinél.
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A Budapesti Értéktőzsde ZRT.
Tulajdonosi szerkezete 2014. 12. 31.
A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete 2014. 12. 31.
Egyéb

Concorde
Értékpapír Zrt.
KBC

MNB

14.88%
4.17%
5.20%
50.45%

6.95%

CEESEG AG.

18.35%
Österreichische
Kontrollbank

Befektetett pénzügyi eszközök

MNB

Budapesti Értéktőzsde

53,33%

46,67%

KELER
99,72%

KELER KSZF

0,15%
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0,13%

A jubileumi árverés néhány tétele

A Budapesti Értéktőzsde Alapító Okirata
1990. június 19-én az alapító tőzsdetagok az alakuló közgyűlésen döntöttek a Budapesti Értéktőzsde megalapításáról.
A negyvenegy, majd negyvenhárom tag azzal a szándékkal alapította újra a magyar tőzsdét, hogy elősegítsék a tőke
hatékony, szabályozott keretek közti áramlását, mindemellett céljuk volt a magyar értékpapírpiac bővítése, fejlesztése
és egységesítése, a nemzetközi tőkepiacokhoz való felzárkóztatása, valamint a befektetői bizalom kialakítása. Az 1990.
június 21-i keltezésű, a negyvenhárom alapító pénzintézet és pénzügyi szolgáltató cég vezetői által saját kezűleg aláírt
Alapító Okiratból a Budapesti Értéktőzsde A00/1. jelölésű felajánlott irattal együtt mindösszesen három eredeti példány
van. Leütési ára: 3.200.000,- Ft.

A Budapesti Értéktőzsde
kicsinyített aranyozott
csengője
1990 júniusában, a Budapesti
Értéktőzsde újraalapításakor
az amerikai tőzsdefelügyelet
elnöke, Richard C.Breeden
ellátogatott a magyar
tőzsdére, és ez alkalomból a
new yorki tőzsde csengőjének
másolatát ajándékozta a
BÉT részére. Az elektronikus
kereskedés bevezetéséig
ez a csengő jelezte minden
nap a kereskedés kezdetét
és zárását. Az árverésre
felajánlott aranyozott
kisplasztika ennek a
csengőnek a kicsinyített mása.
Leütési ára: 550.000,- Ft.

A kereskedés levezetésére használt óra
Ez a ma is működő, Bécsből beszerzett óra volt
a Budapesti Értéktőzsde korábbi, Vörösmarty
téri tőzsdetermében a kereskedés levezetésére
használt hivatalos óra. Leütési ára: 1.300.000,- Ft.
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A Szabadság térre költözött a
Budapesti Értéktőzsde
A BÉT 2015. február 23-tól a
huszonöt évvel ezelőtti újraalapítása
óta negyedik székhelyén, a régi
Tőzsdepalota melletti BankCenterben
folytatja tevékenységét.
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