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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. Származtatott piacán a részvény alapú
határidős és opciós termékek mellett Európa legnagyobb forgalmú devizapiaca és a régióban szintén
egyedülálló árupiac is működik.
A Magyar Nemzeti Bank 2015. november 20-án adásvételi szerződést kötött a Budapesti Értéktőzsde
korábbi tulajdonosával, az osztrák CEESEG AG-val és Österreichische Kontrollbank AG-val. A tranzakció
eredményeként az MNB minősített többségi tulajdonosa lett a BÉT-nek. A nemzeti tulajdonba került
tőzsde - az új tulajdonos elvárásának megfelelően - a tőkepiac-fejlesztési célok mentén egy a 20162020-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
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támogatja a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedését. Így biztosítható, hogy előtérbe
kerüljön a BÉT katalizátor szerepe, megforduljon a tőzsdei forgalom évek óta tapasztalható
csökkenő trendje, 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 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,
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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,

•

kapitalizáció/GDP 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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A következő évre előretekintve, a Tőzsde és a magyar tőkepiac fejlesztése mellett további
jelentős feladatokra is kiemelt figyelemmel kell lenni. A 2018 januárjától életbe lépő EU-s szintű
tőkepiaci szabályozás, a MiFID II bevezetése például komoly újdonságot fog jelenteni minden
tőkepiaci szereplő számára, ugyanakkor az előttünk álló év a hazai és nemzetközi kapcsolatok
elmélyítéséről, azok további építéséről is szól majd: konferenciákról, road show-król, fiatalok
edukációjáról, lakosságnak szóló előadásokról, ezekkel összhangban pedig a Budapest Institute
of Banking leányvállalatunk oktatási tevékenységének folyamatos fejlesztéséről.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉVE
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BÉT ÖTÉVES STRATÉGIÁJA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÁSODIK ÉVÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ
Saját eltökéltséged arra, hogy sikeres légy, fontosabb bármi másnál – írta Abraham Lincoln egy barátja
fiának a jogi tanulmányok folytatására ösztökélve őt. Isham Reavis nem is állt meg az úton: az arizoniai
legfelsőbb bíróság tagjaként vált nevezetessé, néhány döntése ma is része az amerikai joggyakorlásnak.
A Budapesti Értéktőzsde három éve jelölte ki saját útját, most a 2016–2020-ra meghirdetett stratégiájának második évét zárta le – kiváló eredményekkel. Teljesítményünk egyik legfontosabb mérőszáma
az azonnali részvénypiaci forgalom – az összefoglaló írásakor látható, első tizenegy havi eredmények
alapján – kiemelkedő mértékben növekedett az elmúlt évben.
Az új stratégia megvalósítása iránti lelkesedésünk nem csökkent és céljaink elérésében nem csupán fő
tulajdonosunk, a Magyar Nemzeti Bank, a kormány és a piaci szereplők támogattak bennünket, hanem
a magyar gazdaság továbbra is jó teljesítménye, valamint az ideális befektetési környezet is. Tulajdonosi
struktúránk is tükrözi az állam és a piaci szereplők elkötelezettségét a tőkepiac és a tőzsde fejlesztése iránt.
Stratégiánk megvalósításában egyre több partnerre támaszkodhatunk – az elmúlt év a kap2,66%
4,17%
Magyar Nemzeti Bank
csolatépítésekről szólt. Minden olyan szereplő5,20%
vel sikerült érdemi együttműködésben előre
KBC Securities
Magyarországi
lépni, amely hozzájárulhat a sikeres és aktív
Fióktelepe
tőkepiac felépüléséhez. Napi szintű kapcsolatot
CONCORDE
Befektetési és
építettünk ki azon kis- és középvállalati vezetők81,35%
Eszközkezelési Zrt.
OTP Bank Nyrt
kel, tulajdonosokkal, és nagyvállalati szereplőkkel, amelyek a jövőben kibocsátóként jelenhetnek meg a piacon. Eközben a jogszabályalkotó
is elkötelezetten támogatja a Budapesti Értéktőzsdét, az elmúlt időkből elég csak a pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvénymódosító csomagra, a BÉT tevékenységi köreinek bővítését, vagy éppen a
SZIT-ek alapítását kedvezően érintő jogszabálymódosításra gondolni.
A BÉT tulajdonosi struktúrája

A hazai tőkepiac fejlesztése aktuálisabb, mint valaha. A 2020-ig szóló stratégiában egy olyan átfogó
tőkepiac- és tőzsdefejlesztési program megvalósítását tűztük ki célul, amelynek eredményeképpen a
tőzsde hozzájárulhat a magyar gazdaság növekedéséhez, versenyképességének javításához. A cégeknek fel kell készülniük arra az időszakra, amikor nem az uniós pályázatokra vagy támogatott hitelekre
alapozzák növekedésüket, hanem piaci forrásokra. A Tőzsde már most készen áll erre az időszakra, arra
a feladatra, hogy betöltse katalizátori feladatát a gazdaságban.
Ha azt mondom, hogy a tőzsde a gazdaság katalizátora, akkor a kis- és középvállalatok jelentik a gazdaság motorját: jelentőségük a gazdaságban elvitathatatlan, ez a szektor foglalkoztatja a munkavállalók közel felét és adja a GDP 50-60 százalékát. Nekik is helyt kell azonban állniuk a rendkívül erős
globális versenyben. Kulcsfontosságú, hogy Magyarországon vezető tudás-, innovációs- és termelési
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centrumok alakuljanak ki, és hogy számos magyar vállalat hajtson végre szintugrást a vállalati piramisban. Mi, a Tőzsdén, hiszünk abban, hogy az innováción alapuló fenntartható gazdasági fejlődésnek
nélkülözhetetlen generátora a középvállalati réteg tőkepiachoz való hozzáférése. A kutatás-fejlesztés
különösen tőkeigényes tevékenység, ezért a jól működő tőkepiac, és a tudás, hogy a vállalatok ezt
miként tudják felhasználni a növekedéshez, alapvető fontosságú a versenyképesség szempontjából.
Meggyőződésünk, hogy a hazai cégek növekedési céljai elérésében kulcskérdés a tőkéhez való hozzáférés lehetősége is. A küldetésünk az, hogy az elkövetkező években jelentősen nőjön Magyarországon
a tőzsdén történő forrásbevonás, kiegészítve a jelenleg még mindig túlsúlyban lévő banki hitelezést.
A BÉT célja, hogy a versenyképes, sikeres hazai vállalatok legfontosabb platformjává váljon. Az idén
is megjelentetett BÉT50 kiadvány és az ősszel megrendezett konferenciánk, a kkv-k csúcstalálkozója
is bizonyítja, hogy nem csak a nagyvállalatokra számítunk. Az országban már most számos kis- és
középvállalatot azonosítottunk, amelyek kellően stabil pénzügyi, üzleti és menedzsment háttérrel
rendelkeznek, növekedési kilátásaik pedig kiválóak. Őket is várjuk a tőzsdére, hiszen új piacunk, az
Xtend nekik kínál lehetőséget a szintlépés megvalósításában. Ugyancsak a kkv-kat célozza a London
Stock Exchange leányvállalataként működő ELITE-tel közös vállalatfejlesztési-képzési programunk is.
Az egyre növekvő ELITE közösséghez így áprilisban már hét, novemberben pedig három ambiciózus
magyar társaság vezetője is csatlakozhatott.
A cégek a tőzsdei megjelenéssel, átláthatóbb működést és hatékonyabb vállalatszervezést vállalnak.
Mindez a növekedési szemlélet erősödését hozza, erősödik a márka ismertsége, az üzleti partnerek
bizalma, ami jótékonyan hat a cég eredményére is. A mi célunk tehát, hogy egyre több versenyképes,
a nemzetközi piacon is helytálló cég működjön a magyar gazdaságban. A BÉT aktivizálódása a magyar
gazdaságfejlesztés egyik eszköze, így komoly segítséget nyújthat a cégek további fejlődéséhez.
A növekedés elősegítése mellett az is fontos szempont, hogy a tőzsdei jelenlét növeli és segíti a cégek
átláthatóságát, tisztítja a gazdaságot.
Stratégiánk fontos eleme, hogy a tőzsde a gazdaság katalizátoraként minél több hazai vállalatnak
nyújtson hozzáférést a tőkepiacokhoz, melynek segítségével fenntartható növekedési pályára állnak.
A kapcsolatépítés évében a BÉT fontos szakmai szervezetekkel, az MGYOSZ-szel és az MKIK-val is
együttműködési megállapodást írt alá azért, hogy hatékonyabban tudjuk megszólítani a vállalatokat.
A cégek tőkepiaci tudásának fejlesztésével versenyképessé válhatnak és a tőzsdei forrásbevonás a
közepes méretű, növekedésorientált vállalkozások számára valós alternatívává válik. Az MFB Investtel
való együttműködés egyik kiemelt pontja, hogy a nyilvános részvénykibocsátást (IPO) tervező államiés magántulajdonban lévő társaságok tőzsdei bevezetésének felkészítésében együttműködjünk, de a
felelős vállalatirányítási keretek kialakításának, bevezetésének és fejlesztésének elősegítése is egy olyan
terület, ahol az MFB Invest és a magyar tőzsde közösen kíván a jövőben erőfeszítéseket tenni.
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a keresleti, azaz a befektetői bázisról sem. A hazai megtakarítók alapvetően konzervatívak, nemzetközi összehasonlításban alacsony a vállalati papírokban tartott
pénzeszközök aránya a teljes megtakarításokon belül. Ezen változtatni szeretnénk. Fontos számunkra,
hogy tovább nőjön a bizalom a BÉT és a tőkepiacok iránt, hisz akkor emelkedik a részvényhányad a
hazai lakossági és intézményi portfóliókban, támogatva a hosszú távú, például nyugdíjcélú megtakarítások részvény befektetéseinek növelését.
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A megalapozott befektetői döntések meghozatalának nagyon fontos eleme, hogy a befektetők jó
minőségű, rendszeres információkat és értékeléseket kapjanak a prémium kategóriában szereplő,
ugyanakkor talán a blue chipekhez képest kevésbé fókuszban lévő részvénykibocsátó vállalatokról.
Ennek támogatása érdekében 2017 végén az információellátottság növelését és a likviditás támogatását megcélzó programot indítottunk el, melynek keretében kis- és közepes tőkeértékű vállalatok
részvényeiről díjmentesen érhetőek el független elemzések a BÉT honlapján.
A 2016-os esztendőt követően idén is többször szólalt meg a tőzsde híres csengője az UBM Holdingnak,
az OPUS Nyrt.-nek, a Masterplastnak és nem utolsósorban a Waberer’s-nek köszönhetően. A BÉT életében
egy jelentős mérföldkő a Waberer’s belépése a tőzsde prémium kategóriájába. Bevezetéskor, az 5 100
forintos ajánlati árral számolva, a társaság piaci kapitalizációja több mint 90 milliárd forint (90 238 043 400
Ft, ~291,0 millió euró) volt. Így a Waberer’s a hatodik legnagyobb kapitalizációjú cég lett a parketten és
2017 szeptemberében az új tőzsdei vállalat az ötödik legnagyobb súllyal a részvénykosárba is bekerült.
Mindazonáltal egy hatékony, aktív, dinamikus fejlődést a fókuszba helyező nemzeti tőzsde nem létezhet úgy, hogy a nemzetközi kapcsolatait ne építse, erősítse. A globális tőkepiacok aktív résztvevője
kívánunk lenni, azáltal, hogy Budapest regionális pozícióját megerősítjük és népszerűsítjük a magyar
tőzsdét a nemzetközi befektetők és pénzügyi közvetítők körében. Folytattuk tehát a kibocsátókkal
közös road show-kat és befektetői látogatásokat Londonban, Párizsban, Varsóban és Zágrábban is.
A Tőzsde, mint a tőkepiacok központi szereplője, nem győzi elégszer hangsúlyozni a pénzügyi ismeretek fejlesztésének fontosságát. Ezirányú elkötelezettségét a lakosság számára ingyenesen szervezett
BÉT Akadémiák, középiskolásoknak szervezett, szintén ingyenes tőzsdelátogatások, a felsőoktatásban
tanulókat támogató Kochmeister-díj pályázat, valamint a Pénziránytű Alapítvánnyal való szoros együttműködés is jelzi. Mindazonáltal a speciálisabb pénzügyi, tőkepiaci ismeretek oktatását véleményünk
szerint egy erre létrehozott intézmény támogatja a leginkább. A pénz- és tőkepiacok hatékony fejlesztése érdekében a nemzetközi gyakorlatban bevett megoldás, hogy a tőzsdék önálló oktatási intézményeket működtetnek. A Budapesti Értéktőzsde 2017 nyarán döntött úgy, hogy a pénzügyi képzési,
vizsgáztatási rendszer korszerűsítése érdekében új oktatási leányvállalatot hoz létre, mely Budapest
Institute of Banking néven kezdte meg november végén oktatási tevékenységét.
A Budapesti Értéktőzsde új stratégiai céljai mellett azért mégis legfontosabb alapfeladata az, hogy
átlátható és likvid piacot biztosítson a hazai és külföldi értékpapírok számára. A tőkepiac fejlesztéséről
szóló jelen kiadvány az átláthatóság és a fenntarthatóság jegyében szeretne átfogó képet nyújtani a
tőkepiaci szereplők, jogalkotók, valamint érdeklődő magánszemélyek számára arról, hogy mi történt az
elmúlt évben egyrészt a magyar tőzsde, másrészt a magyar tőkepiac háza táján.

Végh Richárd
A Tőzsde elnök-vezérigazgatója
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Együttműködés a kormányzattal és a piaccal
A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI
MiFID II
A tőzsde és a tőkepiacok működése szempontjából 2017. év legjelentősebb jogszabályi változása a
MiFID II és annak hazai implementálása volt.
A MiFID II (az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU Irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról) és a MiFIR (az Európai Parlament
és a Tanács 600/2014/EU Rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról), valamint az ezen jogszabályok alapján kibocsátott egyéb EU jogi normák legfontosabb célja
az Európai Unió tőkepiacainak továbbfejlesztése, a befektetővédelem és a transzparencia növelése,
a pénzügyi eszközök kereskedésének mindinkább szabályozott kereskedési helyszínekre terelése, az
árupiaci spekulációk korlátozása és megfelelő szabályozói válaszadás az új technológiai kihívásokra.
A MiFID II magyar jogba történő átültetését elsősorban az Országgyűlés által 2017. május 30-án elfogadott, a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi LXIX. törvény valósította meg, amely a magyar
ágazati törvények módosításával a MiFID II irányelv rendelkezéseit emelte be a magyar jogszabályokba,
elsősorban a Tőkepiaci törvénybe és a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvénybe. A piaci szereplőknek a magyar
jogszabályokon túlmenően számos közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusnak is meg kell felelniük,
amelyek az irányelv felhatalmazása alapján egészen apró részletekre kiterjedően szabályozzák az egyes
tőkepiaci szereplők elvárt működését.
Az új jogi szabályozás a tőzsde számára előírja a kereskedési rendszerei rugalmasságának, a csúcsterhelésekkel is megbirkózó kellő kapacitásának és az üzletmenet folyamatosságának megfelelő biztosítását. Szigorúbb szabályok kerülnek bevezetésre a közvetlen piaci elérést biztosító szolgáltatásra
(direct electronic access), valamint az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozásokra és
az algoritmikus kereskedésnek potenciálisan teret nyújtó kereskedési helyszínekre egyaránt, amelynek
egyik eleme, hogy az algoritmikus kereskedés keretében létrejött megbízásokat megfelelően azonosítani kell és az algoritmusok alkalmazását a Felügyelet felé be kell jelenteni.
Elsősorban a piaci visszaélések megakadályozását, illetve felderítésének megkönnyítését szolgálja az az
új kötelezettség, amely előírja, hogy a tőzsdetagoknak az ajánlatok beviteléhez kapcsolódóan részletes
információkat kell szolgáltatniuk, amely többek között kiterjed a megbízó, a befektetési döntésért és a
végrehajtásért a cégen belül felelős munkatárs személyének megjelölésére is.
A tőzsdéknek, valamint a tőzsdei kereskedőknek össze kell hangolniuk valamennyi jelentendő esemény
dátumának és idejének rögzítésére alkalmazott üzleti óráikat. Kivételes, a tőzsdei szabályzatban meghatározott esetekben és eljárás szerint a tőzsdének biztosítania kell akár egy már megkötött ügylet törlését is.
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Olyan szabályozott piac működtetése esetén, amelyen árualapú származtatott termékekkel kereskednek, a kereskedési helyszínnek megfelelő pozíciókezelési kontrollmechanizmust kell alkalmaznia,
és ennek keretében nyomon kell követnie a tőzsdei kereskedők és az ügyfelek nyitott pozícióit, és
szükség esetén a kereskedőket köteleznie kell a felügyeleti hatóság által meghatározott pozíciólimitet
meghaladó kitettségek csökkentésére és likviditás visszairányítására a piacra.
A módosítások 2018. január 3-án lépnek hatályba.
A TŐZSDÉRE LÉPÉST SEGÍTŐ JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK
2017 júniusában került elfogadásra az új EU Prospektus Rendelet (2017/1129 EU), amely a tagállami
jogszabályokba való átültetés nélkül, közvetlenül lesz hatályos az EU tagállamokban, és igen jelentős
könnyítéseket fog bevezetni elsősorban a kkv szektorba tartozó és a gyakori kibocsátók számára.
Ugyan a Rendeletet csak 2019. július 21-től kell teljes körűen alkalmazni, bizonyos részei korábban
hatályba lépnek. A Rendelet 2017 júliusától alkalmazandó rendelkezései némileg bővítették azoknak
a szabályozott piacra történő értékpapírbevezetéseknek a körét, amelyek esetében nem kötelező
tájékoztatót közzétenni.
A cégtörvény 2017. január 1-én hatályba lépett módosítása (a korábbi Polgári törvénykönyv (Ptk.)
módosításhoz kapcsolódóan) a zártkörűen működő részvénytársaságok nyilvánossá alakulásának
adminisztratív lépéseit egyszerűsítette és lehetővé tette, hogy a tőzsdei bevezetést megelőzően is
benyújthassák az nyrt-vé válással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmüket a cégbírósághoz. Ezzel a
részvények tőzsdei bevezetése és a kereskedés megindulása egyszerre is megtörténhet, míg korábban
erre csak két különálló lépésben volt lehetőség.
A fentiektől eltérően szintén EU jogharmonizációs kötelezettség révén a számviteli törvény többletkövetelményeket ró a kibocsátókra, mivel főszabályként a 2017-ben induló üzleti évről a tőzsdei kibocsátók már IFRS beszámolót kötelesek készíteni.
2017. január 1-i hatállyal módosult a Ptk. általános értékpapírjogi szabályozása is. A változások
alapvető rendelkezéseket nem érintettek, praktikusabb és egyszerűsített rendelkezések kerültek
bevezetésre, és egyes, jellemzően eljárási szabályok kikerültek a kódexből. Megmaradt a nyitott
értékpapírfogalom, amelynek révén a Ptk-ban meghatározott minimális kellékekkel és feltételekkel
lehetőség van jogszabályban nem nevesített értékpapír kibocsátására, más kérdés, hogy ezzel a
lehetőséggel a kibocsátók ezidáig nem éltek.
KERESKEDELMI VÁLASZTOT TBÍRÓSÁG
A Parlament által 2017. május 30-án elfogadott új választottbírósági törvény (2017. évi LX. törvény)
jelentős változást hoz a hazai választottbíráskodás intézményi oldalán. 2017. december 31-én megszűnik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, amelynek a Bankszövetség mellett a BÉT is alapító
tagja volt, és helyét az újonnan létrejövő, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett
Kereskedelmi Választottbíróság veszi át. Az új választottbíróság hét tagú elnökségének egyik tagját a
Budapesti Értéktőzsde jogosult delegálni.
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NEMZETI TŐZSDEFEJLESZTÉSI ALAP
A Tőzsdének 2017-ben is kiemelt feladatai közé tartozott a potenciális vállalatok tőzsdére lépésének
támogatása, így ennek jegyében folytatta a munkát a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap (továbbiakban
NTfA) felállításával kapcsolatban. Az NTfA tőkebefektetések megvalósítása révén támogatja a középvállalatok tőkepiaci megjelenését, és egyben része annak az átfogó tőzsdefejlesztési programnak, melynek révén növekedhet a tőkeági forrásbevonás szerepe a magyar vállalatok életében, kiegészítve a
jelenleg túlsúlyban lévő banki finanszírozást. Az Alap elsődleges feladata tehát a hazai középvállalkozások támogatása, megerősítése, és a tőzsdei megjelenésüket elősegítő tőkebefektetések megvalósítása.
A tőkeprogram célja alapvetően, hogy növelje a hazai tőkepiacon, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén
megjelenő hazai középvállalatok számát, ezzel hozzájárulva a finanszírozási eszközök diverzifikációjához, hatékony forrásbevonási lehetőséget biztosítva a nemzetközi piacra lépésre érett és további
növekedésre képes vállalkozások számára.
Emellett az NTfA támogatja a hazai vállalkozások fejlesztését, versenyképességük és hatékonyságuk javítását, hozzájárulhat új piacok eléréséhez, meglévő termékpaletta bővítéséhez, illetve olyan
üzletfejlesztési megoldások megvalósításához, amelyek elősegítik a meglévő működés javítását és
új ügyfelek megszerzését.
Az NTfA felállításával kapcsolatos munka fontos mérföldkövéhez érkezett 2017. október 5-én, ekkor jelent
meg a pályázati felhívás a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap alapkezelőjének kiválasztására vonatkozóan.
A pályázatokat 2017. november 3-ig nyújthatták be a potenciális alapkezelők. A NTfA várhatóan 2018
elejétől magánbefektetőkkel közösen olyan vállalkozások részére nyújt tőkét, melyek vállalják a megjelenést a BÉT Xtend, illetve szabályozott piacán, továbbá a felkészülést a tőzsdei részvénykibocsátásra.
A kiválasztott nyertes Alapkezelőnek arra kell törekednie, hogy évente több – a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő – középvállalkozás bevezetésére kerüljön sor az Xtend platformra, illetve az arra alkalmasak – magasabb kereskedési „kategóriában” – nyilvános tranzakciót is megvalósítsanak a tőzsdén (a
bevezetésbe beleértve a technikai bevezetést, listázást és az MTF-piaci bevezetést is).
A BÉT munkatársai a jövőben szoros szakmai együttműködést alakítanak ki a nyertes Alapkezelővel
annak befektetési tevékenysége során, amely elsősorban az aktív projektkeresésre, illetve a befektetési
lehetőségek szűrésére terjed ki. 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.
Az NTfA néhány fontos alapköve közé tartozik, hogy az alapkezelő minden befektetés esetében
co-investment formában von be magántőkét. Az alap teljes futamideje 12 év, jellemző kihelyezési
időszak (befektetési időtáv a céltársaságokban) 5 év. A jellemző befektetési méret 1 milliárd forint
(állami és magántőke befektetési összegét együttesen tekintve). A maximális befektetési méret vállalkozásonként maximálisan 15 millió euró. A magántőke bevonását várhatóan további ösztönző elemek
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támogatják majd, úgymint hozameltérítés (aszimmetrikus nyereségmegosztás), veszteségmegosztás,
illetve egyedi megállapodások eszközölése a jövőbeni magánbefektetőkkel.
A tőkebefektetés felhasználási céljai között megjelenik a vállalati pénzügyi tanácsadók költségeinek
finanszírozása az alap által (a papírok tőzsdére vitelével kapcsolatos költségek), valamint szintén az alap
által megfinanszírozott pénzügyi és jogi átvilágítással kapcsolatos költségelemek.
A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, mint kockázati tőkealap az ELITE Programhoz hasonlóan szintén több
szálon erősíti az Xtend piac sikerességét. Egyrészt a kínálatot erősíti azáltal, 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 valósulhat meg.
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MENTORING PROGRAM: ÖSSZEFOGLALÓ A GINOP PROJEK TRŐL
Egy alapos szakmai előkészítő szakaszt követően 2017 decemberében került aláírásra a támogatási
szerződés a BÉT és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) között az európai uniós GINOP forrásból
megvalósítható mentoring programról. Ennek köszönhetően 2018-tól a program keretében támogatásért fordulhatnak a tőzsdei megjelenés felkészülésére és megvalósítására a hazai kis- és középvállalatok. A program fő célja a hazai középvállalati szektor erős növekedési fázisban lévő vállalatainak
megerősítése vállalatfinanszírozási fókuszú képzések megvalósításával, valamint a transzparens tőzsdei
működés felé nyitott vállalkozások esetében azok tőzsdei felkészülésének szakmai támogatása.
A kiemelt GINOP mentoring projekt ennek megfelelően két részből áll, amelyek eljárásrendjükben és
az alkalmazott támogatási jogcím alapján különböznek egymástól. 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.
A projekt első felében a BÉT által végzendő fejlesztés célja – a nemzetközi gyakorlat alapján – egy európai képzési, mentoring szolgáltatásokat nyújtó együttműködés elindítása és közvetítése a célcsoport
vállalkozások számára. A nemzetközi együttműködésben résztvevő cégek olyan komplex képzési/
mentor programban vehetnek részt, melynek keretében a legfelkészültebb tanácsadóktól szerezhetnek új ismereteket és bővíthetik a kapcsolatrendszerüket. A program célja a nemzetközi beágyazottság
biztosítása is, ami a résztvevő kkv-k szempontjából a további növekedéshez és exportpiaci pozíciók
kiépítéséhez szükséges perspektívát adja meg. A program emellett lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a legkedvezőbb finanszírozási formát megtalálják: legyen az hitel- vagy tőkeági, akár
a BÉT-en keresztüli, forrásbevonás.
A célcsoportot tehát olyan gyorsan növekvő középvállalatok adják, amelyek stratégiai és finanszírozási
szempontból is alkalmasak és motiváltak a szintlépésre egy versenyképes nagyvállalati státusz felé.
A BÉT meglátása szerint hosszú távon a vállalkozói képzés a kkv-szektor teljesítményének egyik legfontosabb tényezője lehet. Ugyanakkor a BÉT a projekt megvalósításával hozzájárul a kiemelt növekedési
potenciállal bíró kis- és középvállalkozások:
•

pénzügyi ismereteinek,

•

önálló külső finanszírozási képességének növelése,

•

nemzetközi hálózatosodásuk elősegítése,

•

nemzetközi piacokon történő megjelenése,

•

továbbá tőzsdei jelenlétének erősítéséhez.

A projekt első elemének eredményeként az előzetes tervek szerint a GINOP támogatási területei tekintetében a képzési program keretében számos vállalkozás kétéves képzése valósulhat meg.
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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 projekt egésze kifejezetten azon vállalkozásokra fókuszál, amelyek felkészítésüket követően
alkalmasak lehetnek a tőzsdei bevezetésre és/vagy vonzó befektetési lehetőséggel bírhatnak hazai
intézményi vagy egyéni tőkebefektetők számára.
A GINOP mentoring projekt a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap előkészítő szakasza, a megvalósítandó
tevékenységek eredményeként a hazai kkv-k megerősítése és felkészítése valósulhat meg.
A BÉT és az NGM szakmai együttműködése arra is irányult 2017-ben, hogy a GINOP projekt szakmai
tartalma a közép-magyarországi régióban is megvalósulhasson. Ennek érdekében elvégzett egyeztetések, szakmai előkészítő anyagok eredményeképp, 2017. november 8-án a Nemzetgazdasági
Minisztérium befogadta a BÉT Közép-Magyarország Operatív Program kérelmét a mentoring program
megvalósítására közép-magyarországi vállalatok számára.
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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 háromszor ülésezett. Februárban a hazai tőkepiac
legjobb 2016-os teljesítményeit értékelte. A díjakat a BÉT Legek gálán ünnepélyes keretek között adta
át a Tőzsde vezetősége. A TTT a júniusi ülésén a tőzsde stratégiájának megvalósulását tekintette át,
javaslatokat tett a tőzsdére lépést támogató program feltételeire, valamint a kkv piac feltételrendszerére vonatkozóan. A novemberi ülésen pedig egyrészt a BÉT új leányvállalatának, a Budapest Institute
of Banking kialakításának időszerűségét ismertette Fábián Gergely vezérigazgató, illetve a TTT tagjai
értékelték a 2017-es év piacfejlesztési tevékenységét, többek között a Waberer’s tranzakciót, valamint a
határidős BUX jegyzés és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése területén elért eredményeket, illetve a
sikeres BÉT50 középvállalati konferenciát.
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; Hannes Takacs, Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank; dr. Hardy Ilona, Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár; Hegyi Ádám,
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe; 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, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; Vizkeleti Sándor, Befektetési
Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; dr. Zsembery Levente, Magyar Kockázati
és Magántőke Egyesület;
A Testület munkájában tanácskozási joggal vesz részt Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.
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MEGKÖTÖT T EGYÜT TMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
A tőkepiac fejlesztése érdekében 2017-ben is igyekeztünk a szakmai szervezetekkel a minél aktívabb együttműködésre. Számos szakmai megállapodást kötöttünk ebben az évben is, illetve a
meglévőeket tovább mélyítettük. Ilyen, hosszú idő óta működő kapcsolatot ápol továbbra is a BÉT
például az Államadósság Kezelő Központtal, míg a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, az Önkéntes
Pénztárak Országos Szövetségével és a Pénziránytű Alapítvánnyal 2016-ban kezdtük el a közös
alapok letételét. A 2017-es évben az együttműködő partnerek sora a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetségével, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt-vel, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával, valamint a Magyarok a Piacon Klubbal bővült.
A BÉT együttműködik a Magyar Közgazdasági Társasággal (MKT) közös rendezvények szervezésében,
továbbá a BÉT számos kollégája aktív tagja a Közgazdasági Társaságnak, valamint az MKT Felelős
Vállalatirányítás Szakosztályának elnöke Végh Richárd, a BÉT Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Nemzetközi szintéren is igyekszünk olyan lehetséges partnereket felkutatni, velük együttműködni, akik
a Tőzsde által képviselt értékeknek megfelelnek és nem utolsó sorban a BÉT céljai elérését támogatják.
Ezen elvárások mentén írtunk alá együttműködési megállapodást 2016-ban a Londoni Tőzsde ELITE
Programjával, de partneri megközelítésben dolgozunk hazai és külföldi brókercégekkel is, annak érdekében, hogy népszerűsítsük a BÉT kibocsátóit elsősorban a nemzetközi szintéren, de természetesen
hazánkban is. E mögött az a megfontolás áll, hogy egyszerűen hatékonyabb, ha partnerek bevonásával detektálunk és keresünk meg lehetséges befektetőket. Ilyen partnerünk volt 2016-ban a Wood &
Co., a JP Morgan, a Concorde, és az Erste Bank.
A 2017-es esztendőben a nemzetközi partnerek köre a Bank of China-val és a Shanghai Gold Exchange-el
bővült, ami lehetővé teszi a tőkepiaci együttműködés további erősödését annak érdekében, hogy a
kínai befektetők is megismerjék a magyar vállalatokban rejlő lehetőségeket, valamint, hogy a magyar
befektetők számára is elérhetővé tegyünk kínai devizában jegyzett termékeket.
Egy kevésbé látványos, de annál fontosabb területen zajló szoros együttműködés is a partneri kapcsolatok fontosságát mutatja: az információ technológiai kapcsolat az osztrák Wiener Börse-vel, ami a
Xetra kereskedési rendszert és az ADH rendszert biztosítja a Budapesti Értéktőzsde számára azért, hogy
a magyar tőzsde minél hatékonyabban szolgálja ki bróker partnereit és az adatvendorokat.
Az előzőekben említett egyes együttműködésekről a Jelentés az elkövetkezendő oldalakon részletesebben is szót ejt majd.
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Sikeres tőzsde év magas működési megbízhatóság
TŐZSDEI BEVEZETÉSEK, TŐKEEMELÉSEK ÉS RÁBOCSÁTÁSOK
Az Alteo és a Duna House 2016-os sikeres tőzsdei részvénykibocsátását követően újabb részvénnyel
bővült a Budapesti Értéktőzsde termékpalettája, miután az UBM Holding részvényeivel 2017. március
3-án megindult a kereskedés a Részvények T kategóriában. A magyar tulajdonú, a hazai takarmánygyártásban és kereskedelemben meghatározó szerepet betöltő UBM Csoport a legkorszerűbb, XXI.
századi technológiákat alkalmazza, és kiemelt figyelmet fordít a K+F tevékenységére is. Az éves szinten
több mint 1 millió tonna árut megmozgató cégcsoport legújabb tagja tavaly decemberben kezdeményezte részvényeinek bevezetését a tőzsdére, hosszú távú célja az elmúlt 20 év során kiépített piaci
pozíciók további erősítése és a regionális terjeszkedés.
Horváth Péter és Uzsoki András, az UBM Holding igazgatóságának tagjai a kereskedés megkezdésének
napján a következő nyilatkozatot tették: „Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy újabb mérföldkőhöz
érkezett az UBM Csoport története, és 20 éves működés után részvényeinkkel belépünk a Budapesti
Értéktőzsdére. Ez a lépés hozzájárul növekedési stratégiánk megvalósításához, és reméljük, hogy a
következő években további jelentős forrásokat tudunk bevonni a tőzsdén keresztül”.
A következő részvénybevezetésre 2017. július 6-án került sor, amikor is sikeres tőkebevonást követően
a Waberer’s International vezetői ünnepélyes csengetéssel indították el a kereskedést a Budapesti
Értéktőzsde részvénypiacán. A BÉT életében egy jelentős mérföldkő a Waberer’s belépése a tőzsde
Prémium kategóriájába, ugyanis a Waberer’s a hatodik legnagyobb kapitalizációjú cég lett a parketten,
ráadásul a BUX index szeptemberi felülvizsgálatakor pedig az új tőzsdei vállalat az ötödik legnagyobb
súllyal került be a részvénykosárba.
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Az ajánlattételi időszak 2017. június 19-től június 29-ig tartott. A bevezetéskor, az 5 100 forintos ajánlati
áron számolva, a társaság piaci kapitalizációja több mint 90 milliárd forint (90 238 043 400 Ft, ~291,0
millió euró), így a Waberer’s a hatodik legnagyobb cég lett a BÉT-en. Az eladott részvények 82 százaléka
iránt intézményi befektetők, 17,8 százaléka iránt pedig kisbefektetők érdeklődtek, 0,2 százalékot a társaság munkavállalói vásároltak meg. Az új részvénykibocsátásból származó bruttó 15,5 milliárd forintot a
vállalat szinte teljes egészében egyik lengyelországi versenytársa, a Link felvásárlásra fordította, amely
a komplett rakományok fuvarozásának európai piacvezető vállalatának számít.
Lajkó Ferenc vezérigazgató nyilatkozata alapján: „Ez a megfelelő időpont ahhoz, hogy előrelépjünk
növekedési stratégiánkban. Szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, ahol négy európai
közlekedési folyosó halad át az országon, az IPO által generált további források és stratégiai rugalmasság pedig erősíti majd képességünket arra, hogy megvalósítsuk terjeszkedési terveinket a Link
felvásárlására építve.”
A részvénypiaci állomány bővülése alaptőke-emeléseken keresztül is megvalósult. 2017 során hét
részvénytársaság, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., a Duna House Holding Nyrt., a Nordtelekom Nyrt.,
az OPUS GLOBAL Nyrt., az Appeninn Nyrt., a Konzum Nyrt., és az OTT-ONE Nyrt. döntött társaságuk
alaptőkéjének felemelése mellett.
A két új részvénybevezetésen kívül 2017 során is számos hitelpapír, strukturált termék és befektetési
jegy tőzsdei bevezetésére került sor. A tőkepiac fejlesztéséhez tíz darab új jelzáloglevél, tizenöt új
kötvény, tizennyolc új befektetési jegy és több mint százharminc certifikát tőzsdei bevezetésével járultak hozzá kibocsátóink, ezen felül pedig 140 milliárd forint össznévértéket meghaladó rábocsátással
bővült hitelpapírpiacunk.
2016 novemberében jelent meg új kötvénykibocsátóként a BÉT-en az Eximbank. Az első magyar jog
alatti tőkepiaci megjelenésük sikerét követően 2017-ben is hasonló érdeklődés mellett folytatták kötvénykibocsátási programjukat, amelynek eredményeképpen 83 millió euró és 20 milliárd forint össznévértékű EXIM kötvények terméklistára való felvételére került sor a BÉT-en.
Szintén kiemelkedő a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2017. évi kötvénybevezetési tevékenysége, csak idén
200 millió euróval, illetve egyéb forintban jegyzett kötvények listázása okán 15 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 kötvényei 2019 júniusáig kereskedhetők a BÉT-en.
A BÉT jelzáloglevél piacán jelenleg az Erste Jelzálogbank Zrt., az FHB Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. és
az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 34 típusú jelzáloglevele forog, összesen közel 760 milliárd forint értékben. Ez a tavalyi 453 milliárd forintos állományhoz képest megközelítőleg 68 százalékos emelkedést
jelent. Az állomány növekedése nagyrészt az OTP Jelzálogbank Zrt. 192 milliárd forintos jelzáloglevél
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kibocsátásának köszönhető, azonban szintén jelentős mértékű az FHB Nyrt. hozzájárulása a kínálati
oldal bővüléséhez, hiszen a Jelzálogbank 59 milliárd forint össznévértékben emelte értékpapírjainak
mennyiségét a BÉT piacán.
A Tőzsde terméklistájának a fentiek során említett jelentős bővülése mellett fontosnak tartjuk kiemelni,
hogy 2017 októberében két, korábban a Részvények Standard kategóriában szereplő vállalat, a
Masterplast Nyrt. és az OPUS GLOBAL Nyrt. gazdagította a börze Részvények Prémium kategóriáját.
Ahogy a BÉT elnök-vezérigazgatója, Végh Richárd fogalmazott korábban, mindkét cég szép példája
annak, hogyan lehet a tőkepiaci finanszírozásban és a tőzsdei megjelenésben rejlő lehetőségeket növekedésre használni. A vállalatok BÉT Prémium kategóriába lépésével egy olyan kibocsátói körbe kerültek
a cégek, amelyek méretüket tekintve a legjelentősebbek és a legnépszerűbbek a befektetők körében.
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TOVÁBB SZÁRNYALT A HAZAI RÉSZVÉNYPIAC
ÚJABB REKORDOK AT DÖNTÖT T A BUX, LENDÜLETBEN A KIS PAPÍROK
2017-ben is kitartott a magyar részvénypiac lendülete, a BÉT vezető részvényindexe, a BUX újabb csúcsokat döntött ebben az évben is. A 2007. július 23-i 30 118 pontos korábbi történelmi maximumot először
2016. november 7-én sikerült túlszárnyalni, ekkor az index 30 353 ponton zárt. Ezt követően folyamatos
csúcsdöntések következtek, a legújabb 40 274 pontos abszolút csúcsot pedig 2017. november 09-én
érte el a BUX index.
A válság utáni pozitív fordulat 2015-ben következett be a magyar részvénypiacon, amikor az index
mozgása kitört az addigi szűk sávból, és a forgalom is növekedésnek indult. 2015 eleje óta 2017 év
végéig a BUX összesen 137%-ot emelkedett, ezzel nemcsak régiós, hanem globális összehasonlításban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A budapesti tőzsde napi átlagos részvényforgalma 2016-hoz
képest 17,5 százalékkal, 10,7 milliárd forintra nőtt, a 2017 évi 2 690 milliárd forintos részvényforgalom
pedig 392,1 milliárd forinttal haladta meg (+17%) 2016. teljes éves 2 298 milliárd forintos értékét.
Napi átlagos részvényforgalom alakulása (mrd Ft)
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Forrás: BÉT

A BUX az elmúlt két évben (2015. 12. 30. és 2017. 12. 29. között) a főbb európai tőzsdemutatók közül a
legjobb teljesítményt nyújtotta, világszinten pedig a második legnagyobb emelkedést érte el.
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Főbb részvényindexek alakulása (2015.12.30.- 2017.12.29.)
Argentína (Merval)
Magyarország (BUX)
Törökország (XU100)
MSCI Emerging Markets
USA (NASDAQ)
Lengyelország (WIG20)
USA (S&P)
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Nagy-Britannia (FTSE 100)
Németország (DAX)
Japán (NIKKEI)
Franciaország (CAC)
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Forrás: Bloomberg

A BUX indexet körülbelül 93 százalékos súllyal továbbra is négy hazai nagyvállalat részvénye alkotja.
Teljesítményük vegyes képet mutatott 2017 során, a Magyar Telekom 8 százalékos csökkenéssel
fejezte be az évet, a Richter történelmi csúcsot is döntve 9,2 százalékot növekedett. Az OTP és a MOL
árfolyama pedig ebben az évben is nagyot tudott emelkedni (+27,6%, illetve +16,5%), az előbbinek is
sikerült megdöntenie a több mint 10 éve regnáló történelmi maximumát. Tekintettel arra, hogy ez a
két papír közel 64 százalékos súlyt képvisel a BUX indexben, így a teljesítményük is nagymértékben
tükröződik az indexérték alakulásában.
Tíz legforgalmasabb részvény és teljesítményük
(2016.12.30.- 2017.12.29.)
Név

Forgalom

Árfolyam

Árfolyam

(mrd Ft)

(2016.12.30.)

(2017.12.29.)

Árfolyamváltozás
(%)

Helyezés
árfolyamváltozásban

Kapitalizáció
(mrd Ft)

OTP

1 133

8 400

10 720

28%

20.

3 002

MOL

606

2 579

3 005

17%

25.

2 462

RICHTER

488

6 210

6 780

9%

29.

1 264

OPUS

122

39

700

1 695%

4.

226

MTELEKOM

119

498

458

-8%

37.

478

APPENINN

60

230

719

213%

12.

29

KONZUM

58

51

3 434

6 633%

1.

72

CIGPANNONIA

22

216

488

126%

14.

35

FHB

21

495

741

50%

17.

49

OTT1

12

28

233

732%

6.

7

Forrás: BÉT
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A 2017-es év legnagyobb meglepetése azonban a kisebb részvények szárnyalása volt. A blue chipek
mellett a Prémium és Standard kategóriában listázott tíz kisebb tőkeértékű vállalat részvényei is többszörözték az értéküket: 100 százalék feletti árfolyam emelkedést ért el a Konzum, az OPUS, a KPACK, az
EHEP, az Altera, a Nordtelekom, a BIF, az Appeninn, a CIG Pannónia és a Csepel is. Közülük a Konzum
teljesítménye a legkiemelkedőbb: az év során a papír árfolyama több, mint 67-szorosára növekedett,
ami világ szinten is az élmezőnybe helyezi a részvényt e tekintetben. Ez a rali tetten érhető a kis papírokat tömörítő BUMIX index alakulásában is, ami 122 százalékot emelkedett, azaz a BUX növekedésének
közel 1,8-szorosát produkálta 2017-ben.

BUX és BUMIX relatív alakulása (2016. 12. 30. - 2017. 12. 29.)
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A kis papírokat az intenzív árfolyamemelkedés következtében erős lakossági befektetői érdeklődés
övezte, aminek köszönhetően az árfolyamuk mellett a forgalmuk is megsokszorozódott. Bár még
mindig a négy blue chip (OTP, MOL, MTELEKOM, Richter) forgalma határozza meg a BÉT részvényforgalmát, a 2017-es évben a súlyuk a korábbi 98 százalék fellettiről 87 százalékra csökkent le.
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KITEKINTÉS A KELER TEVÉKENYSÉGÉRE
A KELER Csoport 2017-ben is folytatta a stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseit támogató modernizációs programját, melynek elsődleges célja, hogy a hazai szolgáltatóból egy innovatív, európai és
regionálisan is meghatározó piaci szereplővé váljon.
A KELER üzleti elképzeléseinek fontos lépéseként 2017. február 7-én csatlakozott az EKB által üzemeltetett TARGET2-Securities (T2S) platformhoz. A rendszer által elérhető funkcionalitások révén a KELER
is az egységes európai értékpapír-elszámolási rendszer résztvevője lett. A T2S célja, hogy az európai
elszámolási rendszerek egységesítésével biztonságosabbá és gazdaságosabbá tegye az értékpapír-tranzakciók lebonyolítását. A csatlakozás eredményeként javult a magyar értékpapírok nemzetközi
elérhetősége, valamint az euróban kötött értékpapír tranzakciók elszámolását a KELER már a frankfurti
platformon keresztül biztosítja partnereinek.
Az elmúlt év kiemelt projektje keretében elindult a KELER T2S közép-kelet európai régiós stratégiájában
meghatározott piacokon a közvetlen értéktári kapcsolatok kiépítése, melynek első lépése a lengyel link
megnyitásának operatív előkészítése volt.
A KELER üzleti tevékenységében kiemelt fontosságúak a belföldi értékpapír-kibocsátók részére nyújtott,
kódkiadással kapcsolatos szolgáltatások is. A KELER jelenleg a német WM Datenservice partnereként
közvetítőként vesz részt a LEI kódok kiadásában, azonban a társaság rövidtávú célja, hogy megszerezze
a kódkiadására vonatkozó engedélyt. Így az érintettek belföldön is teljes körű szolgáltatást tudnak
igénybe venni a kódigényléstől a megújításig.
A társaság 2017-ben is tovább folytatta Jelentési szolgáltatásainak (Trade Reporting – TR) fejlesztését.
A hivatalos Registered Reporting Mechanism (RRM) szerepkör megszerzésével a Társaság a tőkepiaci
ügyleteken (EMIR) felül már az energiapiaci tranzakciók (REMIT) jelentésében is segíti számos hazai és
nemzetközi ügyfelét. A szolgáltatás további fejlesztése érdekében elindult az a projekt, amelynek keretében a MiFID II/MiFIR jogszabályok által előírt jelentési és nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítéséhez szükséges engedélyeket megszerezte a KELER, teljessé téve ezzel a KELER TR termékpalettáját.
2017 szeptemberében újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar tőkepiac, azon belül is a KELER, mivel
beadta a CSDR (Central Securities Depositories Regulation) szabályoknak megfelelő működéshez szükséges engedélykérelmét a Magyar Nemzeti Banknak. A CSDR szerinti működés az alappillérét jelenti
a jövő értéktári hálózatának és így az európai tőkepiac működésének, amely ezáltal rugalmasabb,
átláthatóbb és biztonságosabb lesz.
A KELER Csoport klíringházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó vállalatának, a KELER KSZF-nek továbbra
is az egyik legfontosabb célja, hogy a társaság nemzetközi szinten minél nagyobb ismertségre tegyen
szert és a szolgáltatási színvonala révén a legjelentősebb, regionális klíringházzá váljon.
2017-ben a fő stratégiai céljának elérése végett több nemzetközi projektben is részt vett, így a Társaság
működésének jelentős mérföldköve, hogy megállapodást írt alá a román árutőzsdével (Bursa Romana
de Marfuri, BRM) a BRM platform ügyfeleinek nyújtandó központi klíringszolgáltatások elindításáról.
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Továbbá tárgyalásokat folytat az ír árampiaci szereplőkkel a KELER KSZF ír és északír villamosenergia-piaci pénzügyi klíring szolgáltatásainak 2018. májusi indulásával kapcsolatban.
Múlt év októberében sikeresen elindult az euró alapú kereskedés a CEEGEX régiós gáztőzsdén, ahol a
KELER KSZF klíringházi és garanciavállalási szolgáltatásokat nyújt a piaci résztvevőknek. Az euró alapú
kereskedés és elszámolás eredményeként a gáztőzsdéről eltűnik az eddigi kereskedésben meglévő
árfolyamkockázat, emellett egyszerűbbé válik a CEEGEX és a nemzetközi piacok árainak összehasonlítása, mely fontos lépést jelent az egységes európai piac felé.
2017-ben a tőkepiacon jelentős eseménynek számít a BÉT által kis- és középvállalkozások részére létrehozott Xtend piac, melynek elszámolási rendszerét a KELER KSZF működteti. Az Xtendhez nyújtott szolgáltatások illeszkednek a KELER KSZF terjeszkedési stratégiájába, amely szerint mind a magyar, mind
a régiós piacon újabb célpiacokat keres a Társaság, melyeknek elszámolási szolgáltatásokat nyújthat.
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KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE,
FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS ERŐSÍTÉSE
A BÉT-en 2017 során is kiemelt helyet kapott a mindenkori, tőzsdén jegyzett kibocsátók számára biztosított szolgáltatások kifogástalan és magas színvonalon történő ellátása, a kibocsátói elégedettség
fenntartása és folyamatos növelése.
2017-ben is igyekeztünk szakmai rendezvényekkel, fórumokkal segíteni a kibocsátók szakmai munkáját, valamint közvetíteni a számukra releváns tőkepiaci aktualitásokat. 2017 márciusában a BÉT szakmai
fórumot rendezett, melynek témája „a befektetői kapcsolattartás (IR) szerepe és jelentősége a tőzsdei cégek és befektetők életében” volt. Az eseményen neves tőkepiaci szakemberek osztották meg
tapasztalataikat a résztvevőkkel, melynek során a befektetői kapcsolattartás témakörét előadásokkal
és panelbeszélgetésekkel járták körül mind a befektetők, mind a kibocsátók szemszögéből. 2017
júliusában egy üzleti reggeli keretében beszéltünk a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra
vonatkozó új szabályokról és lehetőségekről, szintén neves tanácsadók és ingatlanpiaci szakemberek
tolmácsolásában. Mindkét rendezvényt nagy érdeklődés övezte.
2017-ben indult útjára a BÉT szervezésében egy videó interjú sorozat, amely a tőzsdei cégeket mutatja
be rövid interjúk formájában. A sorozat célja a tőzsde ismertségének növelése és a tőzsdei kibocsátók
népszerűsítése, a tőzsdére lépés motivációinak, előnyeinek, velejáróinak hű bemutatása. A sorozat első
filmjében Bojár Gábor, a Graphisoft Park SE alapítója és elnöke osztotta meg a nézőkkel cége történetét, ezt követte Zsámboki Gábor, az ANY Nyrt. vezérigazgatójának riportja. A sort a Masterplast Nyrt.
folytatta Tibor Dávid elnök és Ács Balázs alelnök közreműködésével, majd dr. Kádár Gabriella mesélte el
a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdére lépésének történetét és fontosabb mérföldköveit.
A BÉT ebben az évben is nagy hangsúlyt helyezett a tőzsdén jegyzett társaságok felelős társaságirányításának fejlesztésére. A tőzsde támogatásával a Felelős Társaságirányítási Bizottság teljesen átdolgozta
és aktualizálta a Felelős Társaságirányítási Ajánlások elnevezésű kódexét, amely a kibocsátók vállalatirányítási gyakorlatára ad útmutatásokat, magyarázatokat, majd teszteli azt egy kérdéssor segítségével,
amely a befektetők számára is elérhetően közzétételre kerül. 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 aktív közreműködésével ebben az évben szintén elkészítette a Bizottság az úgynevezett monitoring jelentést a
2017 során közzétett kibocsátói jelentések összesítésével, amely az Ajánlások alapján kitöltött kibocsátói jelentések statisztikai összesítését és értékelését tartalmazza.
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ADATÉRTÉKESÍTÉS ÉS A BÉT
Az értékpapírpiaci befektetők megalapozott döntéseinek meghozatalához nyújtanak nélkülözhetetlen
segítséget a tőzsdei adatok.
Ahogy a mindennapi életben a technológia fejlődésével egyre szerte ágazóbb módon dolgozik
mindenki különféle adatokkal, úgy a professzionális tőkepiaci szereplők is egyre kreatívabb módon
használják a tőzsdei ügyletek adatait arra, hogy a befektetéseikben sikerrel járjanak. Ugyanakkor a
részvénypiacokon aktív lakossági befektetők is a tőzsdei árfolyamok nyomon követésével hozzák meg
befektetési döntéseiket. Az értékpapírokra elérhető valós idejű tőzsdei adatok, az indexek valós idejű
adatai, valamint a tőzsdéken keresztül elérhető historikus adatok egyaránt fontosak lehetnek, hogy a
befektetők folyamatosan nyomon követhessék a vételekre és eladásokra kialakult ajánlati könyveket és
a megkötött tőzsdei ügyleteket.
Az azonnali piac növekvő forgalmával és a BÉT egyes mid-cap papírjainak robbanásszerű emelkedésével a lakossági befektetők körében 2017 második felében növekedésnek indult a valós idejű adatok
előfizetése. Ugyanakkor a professzionális befektetők körében folytatódott az előfizetők számának
csökkenése, amely egyrészt a befektetési banki szektor folyamatos konszolidációjának köszönhető,
másrészt pedig a brókeri felhasználók csökkenésének, ahogyan a kereskedők szerepét egyre több
esetben veszik át algoritmikus megoldások. Ez utóbbi trendre szemléletes példaként szolgál az egyik
legnagyobb befektetési bank, a Goldman Sachs esete, ahol a 2000-es évek első felében még több
mint 600 részvénykereskedéssel foglalkozó bróker dolgozott a new yorki központban, míg ma már
mindössze néhány trader felügyeli a matematikai programok által vezérelt kereskedést. Ez utóbbi jelenségnek köszönhetően viszont az úgynevezett applikációkban használt tőzsdei adathasználat jelentős
mértékben növekszik. Kockázatkezelési, portfolió értékelési rendszerek, tőzsdei kereskedési stratégiák
kialakítását és végrehajtását segítő alkalmazások egyaránt előfizetőként jelennek meg a tőzsdék új és
növekvő adatfelhasználóiként.
További lehetőséget rejt a tőzsdék számára, ha a rendelkezésükre álló nyers kereskedési adataikból
olyan feldolgozott, újra strukturált adatokból összeállított információs csomagokat tudnak előállítani,
amelyeket értékesíteni tudnak a befektetési szolgáltatóknak vagy akár más pénzügyi szereplőknek.
A bevételek tekintetében az adatértékesítés kiemelt szerepet játszik szinte a legtöbb tőzsde életében
így a BÉT esetében is, ahol az elmúlt években az adatértékesítésből származó bevétel mindig meghaladta az összbevétel egyharmadát.
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Piac- és termékfejlesztések
ÚJ PROGRAM A KIS- ÉS KÖZEPES TŐKEÉRTÉKŰ PAPÍROK
MÁSODPIACÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
A hatékony tőzsdei részvénypiac kialakulásának rendkívül fontos eleme, hogy a befektetők jó minőségű, rendszeres információkat és értékeléseket kapjanak a kibocsátó vállalatokról, elsősorban a befektetési szolgáltatók vagy elemzőházak által készített független elemzések formájában. Emellett kiemelt
jelentőséggel bír az is, hogy a folyamatos kereskedést a megfelelő számú és méretű vételi és eladási
ajánlat segítse, azaz likvid ajánlati könyv alakuljon ki egy-egy részvényben.
A BÉT ezt elősegítendő az információellátottság növelését és a likviditás támogatását megcélzó programot indított, melynek keretében kis- és közepes tőkeértékű vállalatok részvényeiről díjmentesen elérhető elemzések kerülnek fel a BÉT honlapjára, a befektetési szolgáltatók pedig támogatják az ajánlati
könyv likviditását. Az elemzések természetesen a BÉT honlapja mellett az elemzést készítő befektetési
szolgáltatókon keresztül is elérhetőek.
Számos külföldi példa mutatja, hogy a tőzsdék egyre aktívabb szerepet vállalnak a kis- és közepes
kapitalizációjú cégek elemzésének támogatásában. Az AlterNext piacain (Belgium, Portugália,
Franciaország, Hollandia) a tőzsdék egyfelől jelentős kedvezményeket biztosítanak az elemzéseket
készítő brókercégeknek, de együttműködési megállapodásokat is kötöttek különböző elemzőházakkal. A frankfurti tőzsde (Deutsche Börse) is elemzőcéggel szerződött a 2017-ben indított kis- és közepes
méretű cégekre fókuszáló részvénypiacára, a Scale-re, bevezetett részvények elemzésére, ezzel segítve
a befektetőket a vállalatok megismerésében és a döntéshozatalban. Európán kívül is több olyan példát
találni, ahol a tőzsdék aktívan segítik a piac informáltságának javulását; az ausztrál, az új-zélandi, a szingapúri, a maláj és az indiai tőzsde is rendelkezik a BÉT-en 2017-ben elindított hasonló programmal.
Az információellátottság növelése mellett támogatni szükséges a likviditást is, annak érdekében, hogy
az elemzések által remélt befektetői érdeklődést egy jól kereskedhető ajánlati könyv is segítse, így
biztosítva, hogy folyamatos és versenyképes vétel-eladási árfolyam különbözettel (spread) lehessen
megfelelő méretű ügyletet kötni.
Nemzetközileg is elterjedt gyakorlat, hogy a tőzsdék árjegyzőket szerződtetnek, akik vállalják, hogy
saját számlás vételi és eladási ajánlatok fenntartásával segítik a piac működését. Az árjegyző jelenléte a részvényárazás során érdemben csökkenti az úgynevezett likviditási diszkontot is, mely azt
mutatja, hogy mekkora az „implicit költsége” egy pozíció lezárásának abból kifolyólag, hogy a vevői
vagy eladói oldalon kevés a versenyképes árú és kellően nagy méretű ajánlat. Ez egyes részvényekben akár jelentős mértékű is lehet.
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NŐ AZ ELEMZŐI LEFEDET TSÉG ÉS ÁRJEGYZŐK JELENNEK MEG
SZÁMOS HAZAI RÉSZVÉNYBEN
A BÉT-nek tehát fontos az elemzői piac támogatása és az árjegyzők ösztönzése, mivel ez az általános
piacfejlesztő hatása mellett magasabb forgalmat és nagyobb befektetői aktivitást is generálhat a kis-és
közepes tőkeértékű részvényekben, ami új kibocsátókat is ösztönözhet a piacra lépésre.
A BÉT által indított piacfejlesztő program 2018 végéig tart, ennek keretében az alábbi, különböző kvantitatív kritériumok alapján (pl. méret, forgalom, közkézhányad) kiválasztott 11 darab vállalat részvényére
elemzési és árjegyzési szolgáltatást finanszíroz a Tőzsde:
•

Alteo Nyrt.

•

ANY Nyrt.

•

Appeninn Nyrt.

•

Budapesti Ingatlan Nyrt.

•

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

•

Duna House Holding Nyrt.

•

Graphisoft Park SE

•

Masterplast Nyrt.

•

PannErgy Nyrt.

•

Rába Nyrt.

•

Zwack Nyrt.

A 11 résztvevő kibocsátó részvényének elemzése négy különböző befektetési szolgáltató között oszlik
meg. A Concorde Értékpapír Zrt., MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., valamint egy külföldi tőzsdetag, a
Wood & Company készít majd elemzéseket, az árjegyzést pedig az a szolgáltató fogja biztosítani, aki
az adott részvényt elemzi.
Az első - az adott vállalatot bemutató - elemzések és összefoglalók 2017 év végén láttak napvilágot,
ezt követően a cégek negyedéves eredményeinek közzétételét követően várhatóak majd további
rendszeres elemzések, míg az árjegyzési tevékenység 2018-al veszi kezdetét.
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JELZÁLOGLEVÉL INDEXEKKEL BŐVÜL A BÉT INDEX-CSALÁDJA
A jelzálogbankok által kibocsátott jelzáloglevelek eddig is fontos instrumentumok voltak a hazai
tőkepiacon, azonban az elmúlt időszakban olyan változások következtek be, ami miatt a BÉT úgy döntött, hogy aktívabb szerepet kíván vállalni ezen részpiac fejlesztésében.
A hazai lakossági jelzáloghitelek forintosítását követően megnövekedett a forintban denominált eszközök és források lejárata közötti eltérés a bankok mérlegében, ezzel párhuzamosan az ingatlanpiaci
tranzakciók számának felpörgésével pedig a lakossági lakáscélú hitelezés jelentős élénkülése is tapasztalható az elmúlt években.
A bankrendszer hosszabb lejáratú forrásbevonásának egyik eszköze lehet a jelzálogbankok általi hitelrefinanszírozás, amihez a jelzálogbankok jelzáloglevél kibocsátáson keresztül teremtik meg a szükséges
forrást. A jelzáloglevelek az alacsony hazai kamat- és hozamkörnyezetben elsősorban az intézményi
befektetők számára lehetnek vonzók, relatíve magasabb hozamú, de a mögöttes jó minőségű (szelektált) ingatlanfedezet miatt alacsony kockázatot hordozó alternatívát jelentenek. A jelzáloglevél alapú
finanszírozást az MNB is előnyben részesíti: az optimális lejárati összhang elősegítése érdekében 2015ben bevezette a bankok számára a Jelzáloghitel-finanszírozás Megfelelési Mutatót (a továbbiakban:
JMM) és az ezzel kapcsolatos szabályozást, amely a hitelintézetek esetén a jelzáloglevélre minimális
arányt határoz meg a forrás szerkezeten belül.
Fenti folyamatok miatt az utóbbi időszakban a jelzáloglevél-piac élénkülése figyelhető meg, 2016 során
három új jelzálogbank is alakult és jelentősen nőtt a jelzáloglevél kibocsátások volumene is. Ezeket a
speciális kötvényeket jellemzően a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetik, jelenleg az Erste, az FHB, az
OTP és az UniCredit Jelzálogbankok papírja vannak listázva a BÉT Hitelpapír Szekciójában.
Forintban denominált jelzáloglevél állomány (2015.01. - 2017.09., mrdFt)
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A jelzáloglevél-piac jelenleg láthatóan egy felfutási szakaszban van és tovább nőhet a nettó kibocsátási
volumen. Azonban eddig nem volt olyan, a magyar forint jelzáloglevél-piac állapotát megfelelően tükröző transzparens mutatószám, mely a kibocsátóknak és befektetőknek segítséget nyújt az árazáshoz
és a jelzáloglevél portfóliók teljesítményének értékeléséhez, illetve egyelőre a régióban sem léteznek
a helyi piacon kibocsátott jelzálogleveleket követő indexek.
Fentiek miatt a BÉT az MNB-vel közreműködve három új jelzáloglevél indexet hozott létre: egy teljes
megtérülési indexet: a BÉT Jelzáloglevél Total Return Indexet (BMBIX Total Return), és két hozamindexet, egy hároméves (BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex – BMBIX Yield 3Y) és egy ötéves (BÉT
Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex – BMBIX Yield 5Y) futamidejűt.
Az indexkosarak a BÉT-re mindenkor bevezetett fix kamatozású, forintban denominált és a kézikönyvekben meghatározott egyéb speciális előírásoknak megfelelő jelzálogleveleket tartalmazzák, és a
jelzáloglevél forgalmazók saját számlás tőzsdei árjegyzésére épül.
A (kezdetben) havi indexértékek közzététele 2017. december 1-én indul egy 6-12 hónapos megfigyelési
időszakkal, aminek során a BÉT és az MNB a piaci szereplők (jelzálogbankok, bankok, befektetési szolgáltatók, intézményi befektetők) visszajelzéseire és a gyakorlati tapaszlatokra építve fejleszti tovább az
indexek módszertanát, hogy minél jobban megfeleljen a piac igényeinek és a későbbiekben hivatalos
pénzügyi referenciamutatóként (benchmark) működjön.
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MEGTÖRT A CSÖKKENŐ FORGALMI TREND A HATÁRIDŐS BUX PIACON
JÓL VIZSGÁZOTT AZ ÁRJEGYZŐI RENDSZER
Jelentősen nőtt a határidős BUX index kontraktus forgalma 2017-ben az előző évhez képest. Ehhez
érdemben hozzájárult, hogy a BÉT 2016 végén a termékhez kapcsolódóan szerződtetett árjegyzői
rendszert vezetett be, melyhez a BÉT és a KELER is pénzügyi ösztönzőket (tranzakciós díjvisszatérítés)
biztosított az árjegyzők számára.
Az árjegyzők a szabad szakaszban történő kereskedés legalább 70 százalékban kötelesek voltak
0,75 százalékos maximum ársávval 50 kontraktusnyi vételi és eladási ajánlatot tartani a legközelebbi két
lejárati hónap és a legközelebbi decemberi lejárati hónap ajánlati könyveiben.
A határidősindex-piac fejlődése dinamikusabb volt, mint a hasonló BÉT termékeké: a teljes határidős
BUX forgalom a 2017 január-november időszakban az előző év azonos időszakához képest 77 százalékkal, 54,7 milliárd forintról 97 milliárd forintra nőtt, míg a BÉT azonnali piaci részvényforgalma a vizsgált
időszakban 18 százalékkal, a határidős részvényforgalom pedig 34 százalékkal nőtt.
A szerződtetett árjegyzők (Erste Befektetési Zrt. és OTP Bank Nyrt.) a teljes határidős BUX piac forgalmának
19 százalékát adták, számottevő likviditást biztosítva ezáltal a befektetőknek a folyamatos kereskedéshez.
Az árjegyzés következtében jelentősen javult az ajánlati könyv: a Budapesti Likviditási Mérték (BLM)
mutató, mely az adott pénzügyi instrumentum esetén a kereskedéshez kapcsolódó „rejtett” (implicit) költségeket méri meghatározott kötésméret mellett az egyidejűleg végrehajtható vételi-eladási
tranzakciók árrésén keresztül, egyértelmű javulást mutatott. Míg 2016 decemberében a 40 ezer EUR
kötésméret esetén még 1,1 százalék volt a 2016 decemberi BUX lejárat BLM értéke, addig 2017. novemberében már 0,8 százalék átlagos árréssel lehetett a decemberi lejáratban ugyanilyen méretű pozíciók
egyidejű nyitását és zárását lebonyolítani.
A BÉT eközben egyéb, kisebb fejlesztéseket is végzett a termékben. A kereslet-kínálat kevesebb árszinten
történő koncentrálása, valamint ezek által a likviditás és a kereskedési aktivitás további növelésének érdekében 2017-ben a BUX kontraktus lejáratainak árlépésköze 10-szeresére (0,5-ről 5 indexpontra) növekedett.
A befektetők számára további pozitív fejlemény, hogy november 20-tól az árjegyzők szűkebb, 0,75 százalék helyett 0,5 százalékos árréssel vállalják az árjegyzést. Ezzel párhuzamosan a rövidebb lejáratokra
megszűnt az árjegyzés, mivel az elmúlt év tapasztalatai alapján befektetői érdeklődés kizárólag a BUX
decemberi lejárataiban volt tapasztalható.
A 2016 végén bevezetett árjegyzést a BÉT és a KELER sikeresnek ítélte, ezért a programot az árjegyzőknek biztosított ösztönzőkkel együtt határozatlan időre meghosszabbította.
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Nem árjegyzői forgalom

Forgalom árjegyzés előtt

Árjegyzői forgalom
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A HATÁRIDŐS BUX FORGALMÁNAK ÉS NYITOTT KÖTÉSÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ÉLETBE LÉP A MIFID II
Jelentős változásokat okoz a BÉT, mint piacműködtető és a hazai befektetési szolgáltatók folyamataiban a teljes Európai Uniós befektetési szolgáltatási piacot szabályozó direktíva (Markets In Financial
Instruments Directive) 2018. január 3-tól életbe lépő módosítása (MiFID II) és a hozzá kapcsolódó
EU rendelet (MiFIR). A BÉT kereskedési és egyéb rendszereiben számos informatikai fejlesztést kellett
végrehajtani a felkészülés érdekében. Mindemellett a tőzsdei szabályok is megváltoztak az új folyamatoknak megfelelően, illetve a tervek szerint új adatértékesítési szolgáltatás bevezetése is megvalósul.
A legfontosabb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:
TŐZSDEI AJÁNLATI ADATOK RÉSZLETESEBB NYILVÁNTARTÁSA
A BÉT 2018-tól többlet információkat köteles bekérni és nyilvántartani a tőzsdei ajánlatokhoz és kötésekhez kapcsolódóan már az ajánlat beadás során, melyek célja, hogy a felügyeletek munkáját segítse
az esetleges visszaélések (bennfentes kereskedés, piaci manipuláció) vizsgálata során. Mivel ezek az
adatok EU szinten standardizáltak, ezért sokkal könnyebb lesz a hatóságoknak nemzetközi szinten is
összehasonlítani a kereskedési helyszínek és befektetési szolgáltatók adatbázisát. A legfontosabb új
információk: a tőzsdetag ügyfelének azonosítója, a befektetési döntésért és a végrehajtásért felelős
személyek vagy algoritmusok megjelölése.
RÉSZVÉTEL A TŐZSDÉN KÍVÜLI KERESKEDÉSI ADATOK KÖZZÉTÉTELÉBEN
A kereskedés átláthatóságának növelése érdekében a MiFID II kötelezi a befektetési szolgáltatókat,
hogy a pénzügyi eszközökre a kereskedési helyszínen kívüli (OTC piaci) ügyletkötések legfontosabb
adatait is nyilvánosságra hozzák, hasonlóan ahhoz, ahogy a kereskedési helyszínek az ajánlatok és ügyletek adatait már jelenleg is közzéteszik. Ez az OTC ügyletekre is kiterjesztett publikációs mechanizmus
az úgynevezett Approved Publication Arrangement (APA) keretrendszeren belül valósul meg. Azaz
egy APA engedéllyel rendelkező intézmény gondoskodik róla, hogy közel valós időben közzétegye
a befektetési szolgáltatóktól kapott adatokat az előfizetők számára, továbbá arról, hogy a késleltetett
adatok ingyenesen is hozzáférhetőek legyenek a piaci szereplők számára. A tervek szerint a BÉT 2018tól a KELER, mint APA szolgáltatóval, együttműködik az adatok közzétételében, és az általa begyűjtött
adatokkal színesíti az adatértékesítési termékpalettáját.
RENDELLENES KERESKEDÉSI KÖRÜLMÉNYEK FIGYELÉSE ÉS MEGELŐZÉSE
A MiFID II nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kereskedési helyszínek és kereskedésben résztvevő szereplők (tőzsdetagok) kellően stressztűrő és a rendellenes tevékenységet kiszűrő informatikai rendszerekkel
és folyamatokkal rendelkezzenek. E tekintetben a legnagyobb kihívást elsősorban az algoritmikus
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(emberi beavatkozás nélküli befektetési döntés) és a nagy frekvenciájú kereskedési tevékenység (HFT,
kiemelkedően sok ajánlat beküldése vagy módosítás másodpercenként, de kevés teljesült kötés) jelenti.
A tőzsdének ezért egyértelműen azonosítania kell az algoritmikus kereskedési tevékenységet, valamint
folyamatosan mérnie kell a kereskedési rendszerek terhelését a másodpercenkénti ajánlati számon,
továbbá a tagonként beadott megbízások és teljesült kötések arányán keresztül. Rendellenes körülmény esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, melyek biztosítják többek között azt is, hogy
adott esetben a BÉT lefojtsa vagy leállítsa a problémás ajánlati folyamot. Szintén a HFT tevékenység
szabályozását célozza az árlépésközök lehetséges minimális értékének meghatározása részvénysorozatonként, az adott részvény likviditási kategóriája és az árfolyam nagysága függvényében. 2018-tól a
HFT (High Frequency Trading) tevékenység pontosabb nyomon követése érdekében az időbélyegzőknek legalább ezred másodperc pontosságúnak kell lennie. Az esetleg hibás ajánlatok (elütések, hibás
befektetői algoritmus logika) kiszűrése érdekében a Tőzsde olyan védelmi mechanizmusokat alkalmaz
a kereskedési rendszerében, melyek kiszűrik a szokatlan árváltozást, ajánlati értéket és darabszámot.
ÚJ EGYSÉGES ÁRJEGYZÉSI SZABÁLYOK
A BÉT eddig is működtetett árjegyzői rendszereket, melyek lényege, hogy a másodpiaci likviditást
speciális szerződés alapján tőzsdetagok biztosítják bizonyos termékcsoportokban (Határidős BUX,
Strukturált Termékek, BÉTa Piac, BUX ETF). A MiFID II 2018-tól EU szinten egységesen határozza meg az
árjegyzési tevékenység minimum követelményeit és speciális szabályait, ezzel összhangban a BÉT új
publikus árjegyzési szabályzatot alakított ki.
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SZABÁLYOZOT T INGATLANBEFEK TETÉSI TÁRSASÁGOK (SZIT-EK)
INDULÁSA A TŐZSDÉN
A BÉT 2016-ban induló stratégiájában nagy hangsúlyt helyezett a piacbarát szabályozási környezet kialakítására. Ennek egyik fontos lépése volt a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok
(SZIT-ek) jogszabályi hátterének rendezése. A Tőzsde, a piaci szereplők és a Nemzetgazdasági
Minisztérium szakmai előkészítő munkájának eredményeként több körben módosult 2016 és 2017
során kedvező irányba a 2011. évi CII. törvény számos rendelkezése.
A SZIT működési forma csak tőzsdei jelenléttel együtt jöhet létre. Legnagyobb vonzereje, hogy
rendkívül kedvező adózási státuszt nyújt a vállalkozások számára (társasági és iparűzési adómentesség, illetékkedvezmény, stb.). A tőzsdei jelenlét emellett számos egyéb előnyt is jelent: likviditást, ismertséget, javuló reputációt, folyamatos finanszírozási lehetőséget.
Keresleti oldalról nézve a SZIT-ek izgalmas befektetési lehetőséget kínálhatnak Magyarországon,
melyhez az ingatlanpiac folyamatos növekedése is jó alapot teremt. Magánbefektetői oldalról
egyrészt a közvetlen befektetési célú ingatlanvásárlások alternatíváját nyújthatja (amely kisebb
összegű, így könnyebben elérhető befektetéseket is lehetővé tesz), másrészt a nyíltvégű alapokban álló lakossági megtakarítások egy része áramolhat át az új befektetési formába. Ugyanakkor
intézményi befektetők részéről is vonzó befektetési alternatíva lehet a SZIT.
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A kedvező szabályozási változásokat követően megélénkült a piaci érdeklődés az új társasági
forma iránt. Az év során két tőzsdei cég is átalakult szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozássá (amely a SZIT „előszobája”): a Graphisoft Park SE, valamint a Budapesti Ingatlan Nyrt., az elővállalkozási státuszból 2018. december 31-ig kell véglegesen SZIT-té alakulni a két kibocsátónak.
A két tőzsdei kibocsátó átalakulása ilyen rövid idővel a törvénymódosítások lezárását követően
jól mutatja a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok várható népszerűségét. Természetesen
a tőzsdén még nem jegyzett vállalatok körében is aktív az érdeklődés, várakozások szerint 2018ban megjelenhetnek új belépők is. Azt azonban fontos észben tartani, hogy bár a SZIT-ként való
működés nagyon kedvező adózási szempontból, a felkészülés és az átalakulás összetett folyamat,
és akár 1-2 évet is igénybe vehet.
A magyar SZIT szabályozás régiós szinten nagyon versenyképes, ezért várható érdeklődés külföldi társaságoktól is. A törvény az adókedvezményeket (természetesen a nemzetközi adózási szabályok keretein
belül) kiterjesztette valamennyi EGT tagállamban bejegyzett társaságra, ez elsősorban olyan potenciális
kibocsátók esetében jelenthet előnyt, amelyek ingatlan portfoliója jórészt Magyarországon van.

ELINDULT AZ XTEND PLATFORM
A BÉT 2016–2020-ig terjedő stratégiájának kulcseleme a tőkepiaci ökoszisztéma fejlesztése a középvállalatok körében. Ennek érdekében a BÉT 2016-ban döntött a középvállalatokat támogató új piac, az Xtend
létrehozásáról, melynek infrastrukturális és szabályozási hátterét a Tőzsde 2017-ben teremtette meg.
A szabályozási keretrendszer felállítása során a Tőzsde folyamatos egyeztetéseket folytatott a piaci szereplőkkel és a felügyelettel annak érdekében, hogy áttekinthető, minden szereplő által támogatott szabályok
kerüljenek bevezetésre.
A középvállalati platform létrehozása során a BÉT feladata a befektetők számára új befektetési lehetőségek
piacterének megteremtése, az MNB felügyeleti keretrendszerével összhangban való prudens működés
biztosítása, valamint a potenciális Kijelölt Tanácsadóknak, a NOMAD-oknak (róluk később külön írunk) és
kibocsátóknak előnyös, piacbarát ökoszisztéma kialakítása.
A BÉT célja az Xtend bevezetésével, hogy kiterjessze a potenciális kibocsátók és befektetők körét. Ezt
a célt a Tőzsde úgy kívánja elérni, hogy egyrészt az Xtend piac a szabályozott piachoz képest részben
egyszerűbb feltételeket nyújt a kibocsátóknak, másrészt pedig a befektetővédelmi szempontok érvényesülését nem csak a hatóságok - jogszabályban előírt módon – hanem a kijelölt tanácsadói rendszer is
biztosítja. Az Xtend piaccal tehát a BÉT nyitni szándékozik a középvállalati kibocsátói kör, illetve a középvállalati kitettséget kereső befektető réteg felé, és a piaccal együttműködve támogatja az ehhez szükséges
ökoszisztéma kiépülését.
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A külföldi példák, a BÉT Standard és T kategóriájában jegyzett kis- és közepes méretű cégek tapasztalata
és a BÉT kibocsátói találkozói alapján egyértelművé vált, hogy a közepes méretű kibocsátók számára a
tőzsde finanszírozási funkciója az elsődleges szempont, míg a kereskedési funkció háttérbe szorul, illetve
a vállalat tulajdonosi számának növekedésével erősödhet. Ennek értelmében az Xtend piac erősen az
elsődleges piacra, a vállalatok forrásbevonására fókuszál.
Az MTF piaci tőkebevonások formája jellemzően eltér a szabályozott piaci bevezetéseknél általában
alkalmazott hagyományos IPO-któl. A Tőzsde elképzelései szerint a nyilvános kibocsátással kapcsolatos
adminisztratív és pénzügyi teher elkerülése érdekében a vállalatok elsősorban zárt körben bocsátanak
majd ki részvényeket és ezzel egyidejűleg „csendes” bevezetés útján, nyilvános felajánlás nélkül vezetik
be a papírokat az Xtend-re. A zártkörű kibocsátás esetében legfeljebb 149 magánbefektető vagy korlátlan
számú minősített befektető vehet részt a felkínált értékpapírok lejegyzésében.
Az Xtend piaci kibocsátók jellemzően olyan dinamikusan fejlődő középvállalatok lehetnek, amelyek hajlandók a nyilvános léttel járó kötelezettségeket vállalni, ugyanakkor fejlettségük és pénzügyi hátterük
alapján még nem állnak készen egy nagyléptékű nyilvános kibocsátásra. A nyilvános ajánlattétellel nem
járó bevezetést követő időszakban a kibocsátók hozzászokhatnak a tőzsdei működéshez és a befektetők
is jobban megismerhetik a vállalatot, növelve ezzel egy későbbi nyilvános tranzakció sikerességének
esélyeit. Emellett a tőzsdei jelenlét reputációs értéke is kiaknázható, erősítve a kibocsátók ismertségét
és márkaértékét, ami megjelenhet az üzleti tevékenység javulásában (pl. kedvezőbb ár- és nem árjellegű
feltételek szállítókkal, vevőkkel) és így az eredménysorokon is.
A finanszírozásban hagyományos és új befektetői körök is megjelenhetnek:
•

Olyan professzionális befektetők, amelyek leginkább a kockázati tőke társaságokhoz hasonlíthatók
és üzleti tevékenységük részeként kisebb tőzsdei kibocsátók részvényeit is érdekesnek találhatják,
illetve a tőkebevonást és a tőzsdei bevezetést „lead investor”-ként is támogatják.

•

A kibocsátások során a magánbefektetők közül jellemzően az erős kockázatvállalási képességgel
rendelkező, vagyonosabb háztartások, prémium- és privátbanki ügyfelek jelenhetnek meg, amelyek portfóliójában diverzifikációs és hozamnövelési céllal szerepelhet kkv-kitettség.

•

A másodpiacon leginkább likvid részvényekben pedig megjelenhetnek a klasszikus intézményi
befektetők is, mint a nyugdíjpénztárak vagy biztosítók, akik jellemzően diverzifikációs célból
vehetnek föl középvállalati kitettséget.

A 2017. szeptember 20-án megrendezett BÉT50-Középvállalatok csúcstalálkozója elnevezésű konferencián a BÉT hivatalosan is bejelentette az Xtend platform elindulását, illetve közzétette a piacon működő
kijelölt tanácsadók listáját. Ekkor került élesítésre az Xtend piac honlapja is, amely átfogó szakmai információkat és tartalmakat nyújt a potenciális kibocsátók, illetve a befektetők részére.
2017-ben a BÉT folyamatosan egyeztetett a piaci szereplőkkel az első kibocsátók megjelenése érdekében. Meglátásunk szerint a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, illetve a Mentoring program beindulásával
2018 első felében várható az első kibocsátók belépése az Xtend-re.
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Fejlődő tőkepiaci ökoszisztéma
FEJLŐDŐ PARTNERKAPCSOLATOK
A 2016-ban publikált stratégiai jelentésben ismertetett ökoszisztéma kiépítését a BÉT munkatársai
2017-ben is folytatták. A cél eléréséért tett erőfeszítéseink körét azonban 2016-hoz képest jelentősen
kiszélesítettük, melyeket az alábbiakban mutatunk be.
A 2016-ban lefolytatott több mint 150 akvizíciós célú megbeszélést követően 2017-ben még aktívabban kerestük a kapcsolatot a piaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, így 2017-ben több mint 200 ilyen célú
megbeszélést folytattunk. Ebben az évben már számos szereplővel a tőzsdei megjelenés konkrétumaival, technikai kérdéseivel kapcsolatos megbeszélésre került sor, ami azt mutatja, hogy sikerült a
középvállalati réteget közelebb hoznunk a tőkepiaci finanszírozáshoz, a tőzsde iránt aktívan érdeklődő
vállalkozások száma egyre nagyobb. A lefolytatott megbeszélések eredményeként várakozásaink szerint már 2018 első félévében megjelenhetnek az első középvállalatok a BÉT új piacán, az Xtend-en.
Az akvizíciós célú megbeszélések folytatásán kívül a BÉT 2017 során több hazai és nemzetközi szervezettel is együttműködési megállapodást kötött. Az első ilyen megállapodás megkötésére 2017
januárjában került sor, melynek keretében a BÉT és a Bank of China kezdte meg együttműködését
annak érdekében, hogy a magyar tőkepiacot megismertessék a kínai befektetőkkel, illetve, hogy a kínai
tőzsdei termékek megjelenhessenek a BÉT-en.
2017 második felében együttműködési megállapodást írt alá a BÉT a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetségével (MGYOSZ), az MFB Investtel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK),
valamint a Magyarok a Piacon Klubbal (MAPI). A megállapodások fő célja a tőkepiac fejlesztése
mellett a vállalatok tőkepiaci- és pénzügyi ismereteinek kiszélesítése, a tőzsde szerepének növelése a vállalatok forrásbevonási, illetve a befektetők forráselhelyezési tevékenységében, de kiemelt
szerep jut a tőzsdeérett vállalkozások beazonosításának, kiválasztásának és a tőzsdei bevezetésre
felkészülés támogatásának is.
A tőkepiaci ökoszisztéma kiépítése egy egyszerre több irányba mozgó, számos szereplővel együttesen
végzendő összetett feladat, melynek kiépítését és fejlesztését támogatandó a BÉT 2017-ben is igyekezett számos rendezvényen részt venni támogatóként, illetve előadóként, mindemellett pedig több
saját szakmai eseményt is szerveztünk. Investor relations és SZIT témában volt saját és a Codex Zrt.-vel
közös szakmai fórumunk. Szerveztünk ELITE Üzleti Reggeliket. Az év során a BÉT a P rivátbankár.hu-val
négy alkalommal rendezett Professzionális Befektetői Fórumot, ahol alkalmanként két kibocsátó
mutatkozott be az intézményi befektetők és privátbankárok előtt. Aktív részesei voltunk a Magyar
Közgazdasági Társaság (MKT) idei Vándorgyűlésének, a Venture Capital Summitnak, valamint a KKV
Koktél elnevezésű eseménynek. Ott voltunk a Világgazdaság tavaszi és őszi szakmai rendezvényein, a
Napi.hu és a Portfolio.hu nagy konferenciáin. Részt vettek szakembereink az osztrák Stegersbachban
megrendezett több napos nemzetközi befektetői summiton. 2017 őszén a Figyelő TOP200-on a Tőzsde
elnök-vezérigazgatója is előadott a tőkepiac gazdasági jelentőségéről és arról, hogyan lehet a tőzsdén
keresztül, a tőzsde által naggyá válni.
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2017. szeptember 20-án rendezte meg a Tőzsde az év egyik nagy érdeklődésre számon tartott eseményét, a BÉT50 – Középvállalatok csúcstalálkozója nevű konferenciáját. Matolcsy György jegybankelnök
beszéde nyitotta meg a több mint 300 résztvevővel zajló rendezvényt. Az idei konferencia fő témája a
középvállalatok nagyvállalattá válásának legfontosabb kihívásai és az arra adható válaszok voltak.
A fórumokat, konferenciákat felsorolni is nehéz, de a sok esemény is azt mutatja, hogy a BÉT rendkívül fontosnak tartja a középvállalatok 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 való kapcsolattartást,
a tőzsdei ökoszisztéma fejlesztését.
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TŐZSDEKÉPES CÉGEK AZONOSÍTÁSA
A BÉT 2016 első felében, mérleg- és eredménykimutatás-adatok alapján kidolgozott egy, a tőzsdeképes
vállalkozások azonosítására szolgáló speciális minősítési, scoring módszertant. A kialakított kvantitatív
kritériumok alapján kollégáink akkor több mint 300 olyan társaságot azonosítottak, amelyek a jövőben
sikeresen jelenhetnek meg a tőzsdén. A BÉT tervezi a kutatás újabb pénzügyi kimutatások adatain
alapuló elvégzését, ehhez a cégek kvantitatív szűrését céginformáció-szolgáltató partnerünkkel már el
is végeztettük. A kritériumok alapján partnerünk 2017-ben több mint 400 olyan társaságot azonosított,
akik sikeresen megjelenhetnek a tőzsdén. Ez is alátámasztja tehát azon vélekedésünket, hogy a magyar
gazdaság továbbra is növekedési pályán van és sikeresen működik.
A tőzsdeképes cégek azonosítására a fenti scoring kutatáson kívül piaci partnerekkel együttműködve
is törekszik a Budapesti Értéktőzsde. A BÉT-tel együttműködési megállapodást kötött szervezetek –
például a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a Tőzsde javaslatára kutatást
végzett a kkv-knál a cégek tőzsdeérettségéről: a felmérésből kiderült, hogy 203 olyan kis- és közepes
vállalat van az országban, amely képes lenne teljesíteni a tőzsdei bevezetés feltételeit. Ezek a cégek
összesen ezermilliárd forint forgalmat bonyolítanak le évente, és 8-10 százalékos nyereségrátával
tevékenykednek. A szervezetek mellett számos tanácsadóval, banki partnerrel állunk kapcsolatban
és egyeztetünk rendszeresen a potenciális tőzsdei kibocsátókat illetően. Velük együttműködve több
rendezvényt, köztük számos üzleti reggelit szerveztünk ebben az évben és tervezünk is még a
továbbiakban, ahol a Tőzsde által nyújtott lehetőségekről, például az ELITE Programról is, van alkalmunk beszélgetni a vállalkozásokkal.
Ezeknek a beszélgetéseknek, tárgyalásoknak legfőbb tapasztalata, hogy a magyar vállalkozások körében kevésbé ismertek még a tőkeági finanszírozási lehetőségek. Ugyanakkor, a beszélgetések során,
a különböző lehetőségek ismertetését követően rendszerint pozitív visszajelzéseket kapunk részükről
leginkább a tekintetben, hogy egyértelműen nyitottá válnak a vállalkozások vezetői a tőkeági finanszírozásban rejlő lehetőségekre. Rendszerint ezt a közös gondolkodást tudjuk aztán tovább folytatni
velük. Elmondhatjuk ez alapján, hogy a hozzáállás és nyitottság tekintetében számos tőzsdeérett vállalatvezetővel sikerült 2017-ben is találkoznunk.
A tőzsdeképes cégek beazonosítása izgalmas feladat, hiszen számos rendkívül érdekes történettel találkozunk. Ennek eredményeképp a BÉT 2016-ban, első alkalommal, megjelentette BÉT50 – Ötven hazai
vállalat sikertörténete című kiadványát. A kiadvány megjelentetésével az volt a célunk, hogy ezeket
az érdekes, inspiráló történeteket megmutassuk a nagyközönségnek is, ezzel segítve a kiadványban
szereplő vállalatokat ismertségük növelésében. A kiadvány sikerére és a számtalan további érdekes
történetre tekintettel a BÉT 2017-ben is megjelentette a kiadványt, melyben további ötven vállalatot
mutattunk be. Ezeknek a vállalatoknak az erejét mutatja az is, hogy átlagos növekedési ütemük 2016ban meghaladta a magyar gazdaság növekedésének négyszeresét. Ezek az inspiráló vállalati történetek
tehát tényleg példaként szolgálhatnak minden olyan magyar cégtulajdonos és vállalatvezető számára,
aki dinamikus növekedést vizionálnak.
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Nem titkolt szándéka a Budapesti Értéktőzsdének, hogy a BÉT50 vállalatok közötti kapcsolatot még
szorosabbá tegye a jövőben szakmai programokkal, rendezvények megvalósításával.
A 2017-es BÉT50 kiadványban bemutatott vállalkozások
Alföldi Tej Kft.

HAJDU csoport

Oázis Kertészeti Kft.

Alpha-Vet Kft.

iData Kft.

Opten Kft.

BIGPRINT HUNGARY Kft.

ingatlan.com Zrt.

Qualysoft Informatikai Zrt.

BILK Logisztikai Zrt.

Innomed Medical Zrt.

Rábalux Zrt.

Borsodi Műhely Kft.

Inwatech Kft.

Salgglas Zrt.

Café Frei Kft.

Jullius-Globe Kft.

Solvo Zrt.

Carboferr Kereskedőház Zrt.

Karsai csoport

StarSchema Kft.

Cooptech Kft.

Kedvenc-JM Kft.

Szatmári Kft.

Csabacast Kft.

KOMETA 99 Zrt.

Tarr Kft.

Cserpes Sajtműhely Kft.

Lakics Gépgyártó Kft.

Terrán Tetőcserép Kft.

Detki Keksz Kft.

Master Good Kft.

Trans-Sped csoport

Diagon Kft.

Megakrán Kft.

UBM Csoport

Felföldi Édességgyártó Kft.

Mercarius Kft.

Vajda Papír Kft.

Future FM Zrt.

Microsec Zrt.

Visual Europe Group

GIA Form Kft.

Mirelite Mirsa Zrt.

Waberer's International Zrt.

Graboplast Zrt.

Mito csoport

XAPT Kft.

Gránit Pólus Zrt.

Nord-Paper Kft.
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NOMAD EGYÜT TMŰKÖDÉS MÉRFÖLDKÖVEI
A Kijelölt Tanácsadók, azaz a NOMAD-ok (Nominated Advisor) intézménye a 2016-os terveket követően
2017-ben valósággá vált, amely a szeptemberben indult Xtend piac egyik sajátossága. Olyan újfajta eszköz,
amely a befektetővédelmi szempontokat és a cégek professzionális tőzsdei működését is támogatja.
A Kijelölt Tanácsadók funkciója kettős: egyrészt segítik a vállalkozás felkészülését már a bevezetési
folyamat legelejétől, illetőleg folyamatos támogatást nyújtanak a már regisztrált kibocsátó számára
az alkalmazandó szabályoknak való megfelelés érdekében, ezáltal a kijelölt tanácsadók tevékenysége
befektetők számára is értéket teremt. Többek közt azzal is, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a
cégeket, jelenlétük nagyban növeli a piac biztonságát, így a befektetők érdekeit is szolgálják.
A Kijelölt Tanácsadók a kibocsátóktól díjazást kapnak a kibocsátók bevezetésével és a tőzsdei működésükkel kapcsolatosan ellátott tevékenységükért cserébe, így különösen:
•

A Kijelölt Tanácsadó 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 a Kijelölt Tanácsadó részt vesz az Információs
Dokumentum vagy Tájékoztató elkészítésében, és tanácsot ad a kibocsátónak a regisztrációs ár
meghatározásával kapcsolatban.

•

A Kijelölt Tanácsadó a regisztrációt követően is köteles a kibocsátót folyamatosan támogatni az
Xtend szabályzatnak való folyamatos megfelelés érdekében, különösen a kibocsátó tájékoztatási
kötelezettségeinek teljesítésében.

•

A Kijelölt Tanácsadó köteles a kibocsátó által esetlegesen elkövetett és a tudomására jutott
jogsértéseket, illetve a szabályzat megsértését haladéktalanul a kibocsátó tudomására hozni, és
konzultálni vele ezek elhárítása, és a jogszerű működés helyreállítása érdekében, és ha a jogsértés
ésszerű időn belül nem kerül elhárításra, úgy a kijelölt tanácsadó köteles a piacműködtetőt erről
haladéktalanul értesíteni.

•

A Kijelölt Tanácsadó köteles folyamatosan együttműködni a piacműködtetővel is és a piacműködtető által kért információkat köteles ésszerű időn belül megadni.

A potenciális Kijelölt Tanácsadókkal való együttműködés az Xtend piac szabályzatának kidolgozásánál
elkezdődött, majd ősszel 13 tanácsadóval sikerült megállapodást aláírni. 2017 végén az aláírást követően mindegyik NOMAD képviselővel külön egyeztetést folytatott a Tőzsde a közös piacépítés elveiről,
potenciális jelöltekről és együttműködési keretekről. Az Xtend piac építését, a vállalatok akvirálását a
BÉT a tanácsadókkal közösen folytatja a 2018-as évben is.
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A NOMAD-OK LISTÁJA:
BDO Corporate Finance

Invescom

Concorde MB Partners

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Equilor

MKB Bank

Erste Befektetési Zrt.

OTP Bank

Grant Thornton Corporate Finance

Unicredit Bank Hungary

Heal Partners

RSM Hungary
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ELITE PROGRAM: PARTNERSÉGBEN A KKV-ÉRT A LONDONI TŐZSDÉVEL
Ahhoz, hogy egy igazán jól működő kkv piac alakuljon ki, kulcsfontosságú a megfelelő számú és
minőségű vállalat részvétele egy egészséges ökoszisztémában, melyben a Tőzsde aktív, sőt proaktív
szerepet játszik. Ennek egyik fontos eleme az ELITE Program is, mely a komoly növekedési potenciállal
bíró, külső forrás bevonását fontolgató vállalkozásokat támogatja.
A BÉT és a Londoni Tőzsde égisze alatt működő ELITE S.p.A-vel 2016-ban aláírt együttműködési megállapodásnak köszönhetően 2017 áprilisa óta már magyar vállalkozások számára is elérhető az ELITE
Program. A BÉT célja a program hazai meghonosításával egy olyan átfogó tőkepiac- és tőzsdefejlesztés
megvalósítása, amely közép- és hosszú távon hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez és versenyképességének további javításához.
A 2012-ben Milánóban indult Programban – amelyet 2014-ben vett át a Londoni Tőzsde – ma már
több mint 600 vállalkozás vesz részt, zömmel olasz és brit területen működő cégek. A Program azonban folyamatosan nyit a nemzetközi vállalkozások irányába, így egyre több, Európa számos országából
érkező vállalkozás is csatlakozott már hozzá. A Program nemcsak földrajzi lefedettségében, de tematikájában, felépítésében is folyamatosan fejlődik.
A rendkívül színvonalas képzésen felül a Program jelentős hozzáadott értéke a tapasztalataink alapján, hogy a részt vevő vállalkozások egy széles körű, nemzetközi közösségbe kapcsolódhatnak be.
Az ELITE-tagok számos, London mellett más nemzetközi szintéren tevékenykedő befektetőt, illetve
tanácsadót érhetnek el a Programon keresztül. Ráadásul hasonló élethelyzetben lévő vállalkozásokkal
találkozhatnak, beszélgethetnek. A hasonló élethelyzetnek köszönhetően ezek a cégek, még ha merőben más iparágakban is működnek, hasonló kihívások előtt állnak, melyekre közösen tudják a legjobb
megoldásokat megalkotni. Az ELITE-nek pedig éppen ebben van az egyik nagy erőssége.
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A Program közösségének erejét, az üzletszerzési lehetőségeket mutatja, hogy az abban 2017 októberéig
részt vett több mint 600 vállalkozás közül már 184 cég összesen 377 tranzakciót hajtott végre, melyek
nagy része közös vállalat alapítása vagy összeolvadás, illetve kockázati- vagy magántőke-bevonás volt.
Ezek a vállalatok aktívan igénybe veszik a tőkepiacok által nyújtott lehetőségeket is, hiszen 2017 októberéig 30 ELITE cég összesen 920 millió euró értékben bocsátott ki vállalati kötvényeket, illetve 10 vállalat
megjelent valamelyik tőzsdén, összesen 150 millió euró értékű részvénykibocsátást végrehajtva.
A Programhoz, a BÉT-ELITE együttműködés keretében, először 2017 áprilisában csatlakozott hét magyar
cég, akik 2017 novemberében vettek részt a harmadik londoni foglalkozásukon. Az ő tapasztalataik is
azt mutatják, hogy a program képzési része rendkívül színvonalas, ám legnagyobb értéknek ők is a
közösséghez való tartozást, az egymással történő eszmecseréket tartják.
Az alapvetően Londonban zajló képzési programhoz a BÉT további kiegészítő modulokat is hozzátesz,
hogy a hazai vállalkozások itthon, Budapesten a magyar szabályozási környezetről, a hazai befektetői
elvárásokról és egyéb ország-specifikus témákról gyakorlatias, naprakész információhoz juthassanak.
Az ELITE Program a következő hatásokon keresztül kapcsolódik a sikeres kkv piac kialakításához:
1. Diverzifikált finanszírozási szerkezet kialakítására ösztönzi a résztvevő vállalatokat egy oktatási,
vállalkozásfejlesztési, kapcsolatépítő programon keresztül. Ezáltal növekedhet azon cégek száma,
amelyek a tőzsde vonzáskörzetébe kerülnek.
2. Hosszú távon hozzájárul a Program azon minőségi cégek számának növeléséhez, amelyek nem
csak megismerik a tőkeági finanszírozás és a tőzsde szerepét, hanem adott esetben komolyan
elgondolkodnak ezen piacok későbbi igénybevételéről.
3. A Program által felkészültebbé válhatnak a közepes méretű társaságok egy esetleges tőkepiaci
tranzakció megvalósítására, ami szintén hozzájárulhat az egészséges piac kialakulásához.
A Budapesti Értéktőzsde 2017-ben aktív akvizíciót folytatott annak érdekében, hogy hazai társaságok
csatlakozzanak a Programhoz, melynek részeként többek között:
•

11 üzleti reggeli került leszervezésre,

•

több mint 100 személyes találkozó és beszélgetés megvalósulása,

•

szakmai szervezetekkel, kereskedelmi bankokkal számos új együttműködés kialakítása, meglévőek
további erősítése.

Fentiek mellett több interjúban, előadás során, rendezvényen, média anyagban terjesztette a BÉT az
ELITE nyújtotta előnyöket. A Program ismertsége – köszönhetően rendezvényeinknek, találkozóinknak,
leveleinknek – nagyságrendileg 150-200 céghez jutott el, melynek eredményeként:
•

7 társaság csatlakozott a közösséghez áprilisban,

•

3 vállalat csatlakozott a Programhoz novemberben,

•

valamint számos vállalat jelezte későbbi csatlakozási szándékát (a következő kohort indulása
2018 áprilisára tehető).

Stratégiai jelentés 2017 | 49

A 2017. szeptember 20-án megrendezett középvállalati csúcstalálkozón külön ELITE szekciót tartott a
Tőzsde a résztvevő vállalatok tapasztalatait bemutatva.
A találkozók, illetve rendezvények és előadások tapasztalatai alapján a vállalkozások alapvetően nyitottak a Program által nyújtott lehetőségekre. Részvételi szándékuk elsősorban attól függ, hogy az
érintett cég stratégiájába mennyire időszerű egy hasonló program beillesztése. Ugyanakkor fontos
kiemelni, hogy ezen találkozók nyomán is párbeszéd alakult ki a közepes méretű társaságok és a tőzsde
között. A találkozók során a tőzsde képviselői megismerték az adott vállalat problémáit és kihívásait,
amely tapasztalat szintén hozzájárulhat a későbbiek során a kkv piac kiépítéséhez.
Fentiek mellett olyan nyereséges és minőségi vállalatokkal kezdődött el a közös munka, amelyek
később komoly magját képezhetik a sikeres kkv piacnak.
A vállalkozások felismerték ezen találkozók nyomán is, hogy a Program nem csak az oktatási elemek
miatt fontos számukra, hanem sok egyéb mellett:
•

a többi hasonló céggel való találkozás üzletfejlesztési lehetőségeket rejt magában,

•

bemutathatja a vállalkozását a potenciális későbbi befektetői körnek, és ezáltal felkészülhet a
befektetői kapcsolattartás kihívásaira,

•

a program során szervezetfejlesztési ismeretekkel bővítheti tudását, amely hozzájárulhat a vállalati
hatékonyság növeléséhez,

•

a finanszírozási lehetőség diverzifikálására ad lehetőséget.

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 az 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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KAPCSOLAT A VENTURE CAPITAL ÉS PRIVATE EQUIT Y CÉGEKKEL
A tőzsde vallja, a magyar tőkepiac fellendítése csak összefogással, a piaci szereplőkkel közösen sikerülhet.
Az utóbbi egy év találkozói/rendezvényei is megerősítették a Tőzsde szakembereit abban, hogy men�nyire elengedhetetlenül fontos annak az ökoszisztémának a megerősítése, illetőleg további fejlesztése,
amelyben a tőzsde tökéletesen betöltheti tőkepiaci katalizátor szerepét, amire egyébként új stratégiája
alapján törekszik. A BÉT egyértelmű célja, hogy felkerüljön releváns alternatívaként a hazai tranzakciós
és vállalat finanszírozási térképre. Ennek érdekében a Tőzsde 2017-ben kialakította, illetve megerősítette
együttműködését a hazai kockázati tőkés társadalommal.
A Tőzsde szakemberei mintegy 50 egyeztetést folytattak a kockázati tőkepiac kiemelt szereplőivel, elsősorban a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap működési kereteinek, terméklapjának kidolgozásával kapcsolatban.
A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) a hazai kockázati tőke szektor egyik legfontosabb szereplője. A Tőzsde munkatársai 2017-ben aktívan részt vettek a HVCA oktatási és jogi
bizottságának szakmai munkájában. Emellett sikeres közös üzleti reggeli keretében tartott a BÉT
előadást a HVCA tagoknak a tőzsde nyújtotta lehetséges előnyökről, kihívásokról, illetve a Nemzeti
Tőzsdefejlesztési Alap koncepciójáról.
A tőzsde szakemberei számos egyéb rendezvényen építették a kapcsolatot a kockázati tőke szektorral,
amelyek közül érdemes kiemelni a Venture Capital Summit rendezvényen való szakmai megjelenést,
valamint az együttműködést a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). A HIPA tőkeakadémiáján tavas�szal és ősszel is előadtak a tőzsde munkatársai tőkebevonási ismeretek és tőzsdei bevezetés témájában.
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Nemzetközi kapcsolatok
2017-ES ROAD SHOW-K ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK
A tavalyi évet követően a BÉT ismét aktív évet zárt a nemzetközi szintéren is. Megismételtük azokat
a konferenciákat és road showkat, amelyeket 2016-ban sikeresnek ítéltünk, de 2017-ben számos új
helyszínen is jártunk.
A 2017-et januárban Varsóban kezdtük, ahol blue chip és mid-cap cégeink találkozhattak lengyel
intézményi befektetőkkel. A régiós közelség, valamint a gazdaság és a vállalatok szerkezetének hasonlósága miatt a lengyel portfólió menedzserek kiemelkedően aktívak és jó ismerői a magyar tőkepiacnak. Zágrábban a BÉT a horvát nyugdíjpénztárakat látogatta meg, hogy megismertesse velük a BÉT
stratégiáját és felhívja a figyelmüket a magyar piacban rejlő lehetőségekre. A 11 milliárd euró méretű
pénztári vagyon, a helyi tőkepiac kis mérete és a két ország közelsége alapján a magyar piacon forgó
vállalatok logikus választást jelenthetnek a horvát vagyonkezelők befektetési döntéseikor.
Áprilisban a Tradetech konferencián vett részt a Budapesti Értéktőzsde, ahol a globális brókercégek,
tőzsdék és infrastruktúra szolgáltatók találkoztak és tárgyaltak, valamint az esemény keretében aktuális
piaci trendekről tartottak szakmai programot.
2017 májusában a BÉT meghívást kapott a pekingi Belt and Road Forumra, amelynek alkalmával a
legnagyobb kínai befektetési szolgáltatók körében mértük fel az érdeklődést a magyar piac iránt.
Nyár elején visszatértünk Párizsba a Midcap event-re, ahol a két napos rendezvényen elsősorban a nem
blue chip részvényeket népszerűsítettük francia és benelux közepes kapitalizációjú cégekre fókuszáló
intézményi befektetők körében.
Ősszel az Erste Group Stegersbachban megrendezett befektetői konferenciáján vettünk részt és találkoztunk intézményi alapkezelőkkel. Ezt követően Varsóban a CEE Trading valamint Szófiában a CFA
társaság tőkepiaci konferenciáin szerepeltünk.
Novemberben a JP Morgan-nel közösen ismét megrendeztük Londonban a magyar befektetői napot,
ahol a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatok találkozhattak intézményi alapkezelőkkel. Az eseményt
a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium makró témájú prezentációival indítottuk
el. A rendezvény idénre kibővült és a Hungary Day-ből 2017-re Czech and Hungary Day lett a prágai
tőzsde cégeinek részvételével. A szezont a Wood prágai konferenciáján zártuk, ahol közel 190 régiós
fókuszú intézményi befektető vett részt.
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•

2017. január – Varsó Road Show

•

2017. január – Zágráb

•

2017. április – Tradetech konferencia

•

2017. május – Belt and Road Forum

•

2017. június – Párizs Midcap Event Road Show

•

2017. október – Stegersbach

•

2017. október – Varsó CEE Trading konferencia

•

2017. november – Szófia CFA konferencia

•

2017. november – London JP Morgan Czech and Hungary Investor Day

•

2017. december – Wood Winter Wonderland Prága
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WORLD EXCHANGE CONGRESS BUDAPESTEN
A tavalyi londoni World Exchange Congress után 2017. március 29-30. között a magyar fővároson és a
Budapesti Értéktőzsdén volt a sor, hogy megrendezze a világ tőzsdéinek közgyűléseként is emlegetett
kongresszust. A tőkepiaci konferenciára 64 országból 225 látogató érkezett a magyar fővárosba. A globális tőzsdék és elszámolóházak, valamint a tőzsdékhez kapcsolódó szolgáltatók vezetőinek részvételével megtartott kétnapos rendezvényen szó volt az aktuális tőkepiaci trendekről, a regionális tőzsdei
együttműködésekről, valamint a következő generációs börzék innovációiról.
A hazánkba látogató, vezető beosztású tőkepiaci szakemberek a rendezvényen megvitatták a tőkepiacokat és tőzsdéket érintő legfontosabb trendeket, kihívásokat. A résztvevők között a legnagyobb
tőzsdék menedzsmentjei is képviselték magukat olyan intézményektől, mint a Nasdaq, a Deutsche
Börse, a Shanghai Stock Exchange vagy a Japan Exchange Group.
Az eseményen szó volt a kriptovaluták tőkepiaci megjelenésének formáiról és a tőzsdékkel való viszonyukról, esetleges jövőre gyakorolt hatásaikról, valamint a blockchain technológiáról is, amely a kereskedésben is, de főkép a post-trade struktúrákban hoz újdonságot a piaci szereplőknek.
A tőkepiacok közti együttműködési lehetőségekről is szó volt földrajzi megközelítésből kiinduló regionális alapon és közös informatikai rendszerek mentén is. A régiók tekintetében az esemény globális jellegének köszönhetően nem csak Közép-Kelet Európa, hanem a közel-keleti vagy dél-amerikai országok
együttműködési formái is megvitatásra kerültek. Több előadáson és panelbeszélgetésen értekeztek a
tőkepiaci infrastruktúrák által termelt és felhasználható adatokban rejlő lehetőségek kihasználásáról,
valamint a cyber security témájáról is.
Természetesen sok szó esett a szabályozott piacok klasszikus kihívásairól is, hogyan tudnak a tőzsdék több vállalatot megszólítani és IPO-t generálni, milyen módon növelhetik a likviditást a piacok.
Az iparág számára örökzöld témaként jelen volt az európai piacokat érintő MiFID II. szabályozás
is, kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a részvevők többek között a szabályozás várt
veszélyeit és pozitív hatásait.
Miközben a BÉT aktívan bekapcsolódott a tőzsdék által folytatott globális párbeszédbe, a házigazdai
szerepkör kiváló alkalmat teremtett a magyar tőzsde számára arra, hogy a konferencia nemzetközi
résztvevői megismerjék a BÉT új stratégiájában kitűzött tőkepiac fejlesztési törekvéseket.
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ÁZSIA KAPUJÁBAN
2017-ben a BÉT két olyan, stratégiai szempontból fontos megállapodást is kötött, amelyek elősegítik,
hogy a Budapesti Értéktőzsde a jövőben kínai tőkepiachoz kapcsolódó termékkel szélesítse a palettáját.

A Budapesti Értéktőzsde januárban a Bank of China-val írt alá megállapodást, amelyben a felek elkötelezték magukat, hogy közös jüan alapú és a kínai tőkepiachoz kötődő termékeket dolgoznak ki, amelyek bevezetésre kerülhetnek a BÉT-en. Továbbá a BÉT a Bankkal közösen népszerűsíti Magyarország
RQFII kvótájának kihasználását, amelynek segítségével a kínai piacon lehet befektetéseket eszközölni.
Emellett a BÉT blue chip kibocsátó vállalatait is bemutatja potenciális kínai intézményi befektetőknek,
ezáltal is diverzifikálva a magyar piacon jelen lévő külföldi befektetők körét. A Tőzsde és a Bank of China
továbbá közösen tesz lépéseket annak érdekében is, hogy a Magyarországon és a közép-kelet európai
régióban aktív kínai vállalatok a magyar tőkepiacot válasszák forrásbevonás céljából.
Májusban a sanghaji aranytőzsdével írt alá megállapodást a magyar tőzsde, amelyben a felek közös
tőkepiaci instrumentumokat alakítanak ki, amelyek bevezetésre kerülhetnek Budapesten. A Shanghai
Gold Exchange a globális tőzsdei arany kereskedelem egyik legfontosabb helyszíne.
Mindkét MoU-nak (Memorandum of Understanding) köszönhetően aktív munka zajlik a felek között,
hogy mihamarabb megjelenhessenek az első termékek.
A Budapesti Értéktőzsde megállapodása a Bank of China-val és a Shanghai Gold Exchange-el illeszkedik a kínai övezet, „Övezet és Út” kezdeményezésbe, amelynek Magyarország is aktív részese.
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CROSS-LISTING ÉS DUAL-LISTING
A tavaly meghirdetett új stratégia keretében a BÉT jelentősen növelte a nemzetközi jelenlétét. Road
show-kat szervezünk és konferenciákon veszünk részt, hogy népszerűsítsük a magyar kibocsátókat a külföldi befektetők körében, külföldi tőzsdékkel és nemzetközi szervezetekkel tárgyalunk közös együttműködésekre törekedve és annak érdekében is, hogy „importáljuk” a legjobb nemzetközi példákat a magyar
piacra. Azonban még egy fontos célt tűztünk ki magunk elé, nevezetesen azt, hogy amellett, hogy a
BÉT maximalizálja a magyar vállalatok tőkepiaci jelenlétét, külföldi cégek felé is nyit, megkeresi azokat a
cégeket, amelyek számára a magyar piac lehetőségeket rejthet. Ezek a külföldi vállalatok lehetnek olyanok, akik még egyáltalán nincsenek bevezetve egyetlen tőzsdére sem, azonban sok esetben úgy is tud
értéket teremteni a BÉT, ha egy már másik tőzsdén bevezetett cég részvényei jelennek meg a magyar
piacon, ez utóbbi esetben beszélünk dual-listingről vagy cross-listingről. Érdemes a két kifejezés eltérő
jelentéséről is szót ejteni. Míg a cross-listing esetében egy és ugyanazon cég vagy jogi személy jelenik
meg több tőzsdén, addig a dual-listingnél egy cégcsoport két külön cégként jelenik meg a tőzsdéken.
Számos akadémiai és üzleti jellegű tanulmány íródott már ebben a témában vizsgálva a hatásait annak,
ha egy vállalat vagy vállalatcsoport egyszerre több tőzsdén is jelen van. Több példát láthattunk az elmúlt
évtizedben, amikor ezek az addicionális jelenlétek nem hoztak hasznot, ugyanakkor rengeteg olyan eset
is van, amikor a cég és a részvényesei nagy mértékben tudtak profitálni egy újabb tőzsdei bevezetésből.
Az utóbbi tíz évben elmondható, hogy a tőkepiacok globalizálódása felgyorsult, egyre több befektető
egyre könnyebben érhet el távoli piacokat, ami sok esetben azt is jelenti, hogy a likviditás könnyebben
koncentrálódik, így a részvények addicionális bevezetése kevesebb új befektetőt hozhat.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az addicionális tőzsdei jelenlét plusz költségeket is okozhat
az eltérő jogi környezet vagy pusztán csak a tőzsdei jelenlét által megkövetelt közzétételi követelmények
adminisztrációja miatt is.
Ugyanakkor még mindig számos nagyvállalat cross-listing stratégiája mondható rendkívül sikeresnek.
Annak, hogy egy vállalat egynél több tőzsdén is jelen van és ebből jelentősen profitál, egyszerű adózási
indíttatású oka is lehet, de például egy határon átnyúló felvásárlás (cross-border M&A) kapcsán is választhatja a vállalat ezt a struktúrát. Többek között az adózásból származó előnyök játszottak szerepet az ausztrál BHP és Billiton vállalatok 2001-es egyesülésekor, amelynek köszönhetően a részvénytulajdonosoknak
ebben a formában nem kellett nyereségadót fizetniük a tranzakciót követően és az Angliában jelentős
mértékű értékpapír vételekhez kapcsolódó tranzakciós adó (stamp duty) sem sújtotta a részvényeseket.
Emellett azonban fontos motivációs tényező lehet a márka és a név fenntartása és népszerűsítése egy
adott piacon, ahol a tőzsdei bevezetés megtörténik. Cross-listingnek köszönhetően egy cég a márkanevét és az üzleti elismertségét is növelni tudja egy olyan piacon, amely stratégiai szempontból fontos
számára, árbevételének jelentős része származik az adott tőzsde piacáról vagy ha terjeszkedni szeretne.
A tőzsdei jelenlét megköveteli a transzparens működést, amely a B2B környezetben hitelességet teremt
a cégnek, miközben a fogyasztóik felé is fontos üzenetet hordoz. A régiónkban jó példa erre az Erste
részvényeinek a prágai és bukaresti, az Astra Zeneca stocholmi és londoni, vagy akár az osztrák alapítású
Do&Co isztanbuli tőzsdei jelenléte, amely vállalatnak a török piac stratégiai fontosságú.
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A befektetők számának maximalizálása és ezáltal a likviditás és a kereslet növelése szinte minden
cross-listing esetén meghatározó szempont. A lakossági befektetők tipikusan a helyi piacokon kereskednek legaktívabban, ezért a magánszemély befektetők elérésének hatékony eszköze lehet a részvények bevezetése az adott tőzsdére. Sok esetben új intézményi befektetőket is szerezhet egy vállalat
akár úgy is, hogy a cross-listing segítségével bekerül egy tőzsde indexébe, amely az indexet követő
alapkezelők keresletét élénkíti a részvény iránt. De az intézményi kereslet növelése megtörténhet úgy
is, hogy a vállalat részvénye egyszerre van jelen fejlődő és fejlett piacon, amelyeken különböző alapok
fektetnek be, ezáltal elérve mindegyik befektetői típust. Összességében tehát alacsonyabb tőkeköltség érhető el azáltal, hogy több befektető éri el a cég részvényeit, megnövekszik a részvény likviditása.
Régiós példa a MOL lengyelországi bevezetése, amelynek köszönhetően a lengyel nyugdíjpénztárak keresletét éri el a vállalat a varsói jelenléttel vagy a svéd-svájci alapítású ABB gépipari konszern,
amely mindkét ország befektetőit célozza a stockholmi és zürichi tőzsdei jelenléteivel. Globális szereplőket nézve példaként említhetjük a Vodafone-t vagy a Unilevert, amelyek egyszerre vannak jelen
Londonban és New Yorkban, vagy ott van a tavalyi 9 milliárd dollár értékű japán mobil chat szolgáltató,
a Line részvényeinek bevezetése Tokióban és Londonban.
Egyre több esetben hallani a felelős társaságirányítás szerepéről is, amikor társaságok a befektetői bizalom
elnyerésére olyan tőzsdén jelennek meg, amelynek a felelős társaságirányításra vonatkozó kritériumai
magasak. Az elmúlt években több afrikai és ázsiai cég számára is vonzó volt a legnagyobb piacok kiforrott
felelős társaságirányítási elveinek megléte, ezek a cégek tipikusan Londonban vagy New Yorkban vezették be a részvényeiket a hazai piacuk mellett.
Megjelenhet egy vállalat egy adott tőzsdén pusztán azért is, mert több más, ugyanazon vagy hasonló
iparágban tevékenykedő vállalat van oda már bevezetve, ezáltal segítve a cég megfelelő értékeltségét a szektortársaival együtt. Jó példa erre a bányászattal foglalkozó cégek cross-listing megjelenései
Torontóban vagy az izraeli informatikai cégek a Nasdaq-on.
Végül, de nem utolsó sorban érdemes a munkáltatói oldalról is megközelíteni a témát, a dolgozói
részvényjuttatási programok szintén előnyt jelenthetnek a munkavállalóknak, hogy a helyi piacon
kereskednek a cég részvényeivel.
A BÉT is küldetésének tekinti megtalálni azokat a külföldi vagy külföldön kereskedett magyar vállalatokat,
amelyek számára értéket jelenthet a budapesti tőzsdei jelenlét új befektetőket, márkanév ismertséget,
fejlett piaci infrastruktúrát kínálva.
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A parketten túl: fenntarthatóság
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A BÉT piaci helyzete és szerepe megkívánja, hogy olyan társadalmilag fontos, ugyanakkor stratégiájába
illeszkedő tevékenységet is folytasson, mely a tőkepiac más szereplői számára is példával szolgálhat.
Hisszük, hogy figyelmet kell fordítanunk a közösségre, melyben tevékenykedünk.
Fő tevékenységeinken túl társadalmi szerepvállalásunk a súlyosan beteg gyermekek támogatása mellett az oktatásra fókuszál. 2017-ben volt Tőzsdejáték, tartottunk több BÉT Akadémiát, ismét meghirdettük a Kochmeister-díjat és elindult oktatási leányvállalatunk, a Budapest Institute of Banking.
2017-ben is nagy érdeklődésre tartott számot a Tőzsde által lakossági befektetők számára tartott
ingyenes oktatási sorozat. Az Akadémia célja, hogy a tőzsde iránt érdeklődők a tőkepiac meghatározó
szereplőinek közreműködésével mélyíthessék el pénzügyi ismereteiket. A BÉT a tőkepiac meghatározó
szolgáltatóit nyerte meg a program számára, így az érdeklődők első kézből, a piac elismert szereplőitől bővíthették ismereteiket a tőkepiac és a tőzsde működésével kapcsolatban. Az előadások során a
résztvevők megismerhették az aktuális tőkepiaci folyamatokat és a tőzsdei kereskedéshez elengedhetetlen fogalmakat. 2017-ben partnerünk volt az Equilor Befektetési Zrt., a Generali Alapkezelő Zrt.,
az MKB, a Random Capital és az Erste.
A Tőzsde sokak számára jelent misztikumot. A fiatal korosztálynak ezért is tesszük lehetővé, hogy a
lehető legtöbb érdeklődő, főként középiskolás számára engedjünk betekintést a tőzsde világába. Idén
közel 1500 látogatót fogadtunk és tartottunk nekik előadásokat. A 12-18 éves korosztály mellett a felsőoktatásban tanulók, sőt, külföldi intézmények hallgatói is ellátogattak a magyar tőzsdére.
A BÉT és a Pénziránytű Alapítvány által tavasszal indított tőzsdejáték a két szervezet által 2016 decemberében kötött együttműködési megállapodás alapján indított program, és jól illeszkedik a BÉT azon
kiemelt céljához, hogy a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként aktív szerepet vállaljon a
lakosság pénzügyi ismereteinek fejlesztésében. A középiskolás diákoknak szóló Részvényfutam tőzsdejátékra közel kétezer diák regisztrált. A tudásalapú játék első helyezettje a debreceni Tóth Árpád
Gimnázium diákja lett. A Játék végén a 10 legnagyobb értékű portfólióval rendelkező diák mellett a
játékhetek során legnagyobb hozamnövekedést elérő diákok kerültek még díjazásra, emellett a kvízt
helyesen kitöltők között további nyereményeket is kisorsolt a BÉT. A díjátadás napja csengetéssel kezdődött a BÉT-en, majd a MNB-ben folytatódott a ceremónia, ahol a BÉT és a Pénziránytű Alapítvány
közösen átadta az értékes nyereményeket, a nap végén pedig sor került egy csak a nyerteseknek megtartott gazdaságtörténeti sétára is, mely szintén a jutalmak egyike volt.
A középiskolás korosztály mellett a BÉT a felsőoktatási intézményekben tanulókra is figyelemmel van.
A Kochmeister-díjat a Budapesti Értéktőzsde 2004-ben alapította. A díj névadója báró Kochmeister
Frigyes, aki 1864-ben vezető szerepet játszott a Budapesti Áru- és Értéktőzsde megalakításában,
majd később a Tőzsde első elnökeként több mint harminc éven keresztül irányította is az intézményt.
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Az ösztöndíjpályázatot a magyarországi gazdasági, pénzügyi képzést folytató egyetemek és főiskolák
azon 35 év alatti, magyar és külföldi diákjai számára hirdetjük meg évről évre, akik a magyar felsőoktatásban nappali, esti és levelező tagozatos egyetemistaként, főiskolásként vesznek részt, illetve PhD, MBA
hallgatók, másoddiplomás hallgatók. A pályázaton részt vehetnek külföldi egyetemeken, főiskolákon
tanuló magyar diákok is, mind egyénileg, mind csoportban (1-3 fős csoport). Az ösztöndíj célja, hogy
anyagi támogatással segítse a tőkepiac egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt
tartó hallgatók tanulmányát. A pályázat nyertesei számára egyszeri pénzbeli támogatást, ösztöndíjat
nyújtunk. A 2017-es évben a Szakmai Bizottság Böröczky Dezsőnek, a Budapesti Corvinus Egyetem
hallgatójának „Privatizáció a Budapest Értéktőzsdén keresztül” című dolgozatának ítélte az első díjat.
A második helyezett a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, Geiszl Dorottya lett, aki a „A tőkealapú
közösségi finanszírozás” témájában írta dolgozatát. A Bizottság a harmadik helyezettnek járó díjat
pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló Csik Dávidnak adta az „Indexkövető befektetési termékek a magyar piacon - milyen típusú befektetőknek melyik termék ajánlható a hazai piacon?” címmel
beadott munkájáért.
Azokat a diákokat kerestük, akiket a tőzsde világa mélyebben érdekel, és akikből akár a jövő tőkepiacának guruja is lehet. Igazán érdekes és a BÉT számára releváns pályamunkák érkeztek, amelyekről
elmondható, hogy a BÉT stratégiájának megvalósításához egy-egy területen támpontot jelentenek.
Reméljük, hogy azokat a fiatalokat, akik most megmérettették magukat, néhány év múlva már sikeres
tőkepiaci szakemberként fogjuk viszont látni!
A pénz- és tőkepiacok hatékony fejlesztése érdekében a nemzetközi gyakorlatban bevett megoldás,
hogy a tőzsdék önálló oktatási intézményeket működtetnek. A Budapesti Értéktőzsde 2017 nyarán
döntött úgy, hogy a pénzügyi képzési, vizsgáztatási rendszer korszerűsítése érdekében új oktatási
leányvállalatot hoz létre. A BÉT és a Közép-európai Brókerképző Alapítvány megállapodása nyomán
2017. november végétől a Budapest Institute of Banking (BIB) kezdte meg a tőzsdei szakvizsgához, a
határidős, az opciós és az értékpapír-ügyintézői vizsgákhoz kapcsolódó jövőbeni felkészítő kurzusok
és vizsgák szervezését.
A BÉT úgy döntött, hogy 2017-ben is a nagybeteg gyermekek kívánságait teljesítő Csodalámpa
Alapítványt támogatja.
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BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING – BIB
AZ OK TATÁSI TEVÉKENYSÉG HÁT TERE
A Budapesti Értéktőzsde oktatási tevékenysége, a tőzsde 1990-es újranyitása óta kulcsfontosságú az
intézmény életében. Ez abból ered, hogy az innovációt a tőkepiaci szakma egészének a tőzsde hozta
el és a tudás megosztása egyben működésének alap feltétele is volt. Az 1990-es újranyitáskor csak egy,
a háború előtti időket ismerő, bróker – tőzsdei üzletkötő – tudott részt venni a piac helyreállításában,
ezért szükséges volt a hazai szakma újraépítése. Ráadásul 1993-tól a kereskedés elektronikus alapokon
zajlott tovább, ekkor vált szinte elsőként a pénzügy területén IT intenzívvé a tőzsde működtetése.
Az információtechnológia megjelenése újabb ismeretek mielőbbi elsajátítását követelte meg a szakmától. Az internet elterjedésével a 2000-es évek elején már a lakossági kereskedés is jellemzően a
tőzsdei kereskedési rendszerre kötött otthoni brókeri szolgáltatást nyújtó terminálokon folyt. Ez az a
pont, ahol tudás alapján már nehéz volt megkülönböztetni az MMTS vizsgával rendelkező brókert és
az alaposan felkészült, otthonról kereskedő kisbefektetőt.
A tőzsde oktatási tevékenysége tehát befektetői oldalon egyértelműen mindenkihez szól: a szakmának és azoknak a lakossági ügyfeleknek, akikkel végső soron közvetlen szolgáltatási kapcsolatban a
befektetési szolgáltatók és bankok, azaz a tőzsde szerződött ügyfelei állnak.
A hazai tőkepiac működtetéséhez azonban nem elég a képzett befektetői oldal megléte. Szükséges
az is, hogy a kínálati oldal, azaz a vállalatok is értsék, hogy a tőkepiacot mire tudják használni. Ahogy a
tőzsde sem csak a tőkeági finanszírozásról szól, úgy a vállalatoknak szóló tőzsdei oktatási programok is
szélesebb témakört ölelnek fel: etikus működés, felelős társaságirányítás, fenntarthatóság, IFRS szerinti
beszámolási kötelezettség, kommunikáció, befektető kapcsolattartás és még sorolhatnánk.
Mind a keresleti, mind a kínálati oldal szereplőinek képzése, oktatása tehát üzleti érdeke a Tőzsdének,
amelynek célja, hogy a szereplők értsék a tőkepiacok és a tőzsde működését, ennek eredményeképp
pedig megfelelően használják is azokat.
A Tőzsde társadalmi felelősségvállalási tevékenysége keretén belül alapozó oktatásokat tart közvetlenül a felnőtt lakossági befektetőknek és az oktatási intézmények széles vertikuma számára, melyeken keresztül a fiatalokat tudjuk megszólítani. A 2017-es évben több mint 1500 diák látogatta meg a
Tőzsdét, ahol előadások keretében ismerték meg a BÉT történetét, működését és fejlesztési stratégiáját. A tőzsde tizenhét alkalommal tartott előadást hazai felsőoktatási intézményekben. 2017 tavaszán
a Pénz7 keretében pedig BÉT Részvényfutam néven online tőzsdejátékot szervezett középiskolások
számára, amin több mint kétezer diák tapasztalta meg milyen érzés a hazai börzén kereskedni.
A BÉT oktatási tevékenységeinek egy része elérhető volt professzionális szereplők által is, legtöbb esetben részvételi díjért, ami mutatja, hogy a Tőzsde ezen tevékenysége fizetős formában is egyértelműen
versenyképes lett volna a piacon. Ezért adódott az ötlet, hogy az oktatási tevékenységet fejlesszük
tovább, de valamelyest más formában. A BÉT a tulajdonosa támogatásával ezért létrehozta a Budapest
Institute of Bankinget (BIB), a BÉT száz százalékos tulajdonában lévő oktatási leányvállalatát.
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BIB CÉLKITŰZÉSE ÉS MOT TÓJA
„A Budapest Institute of Banking (BIB Zrt.) megalapítása a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti
Értéktőzsde által megfogalmazott társadalmi célkitűzések és a piaci igények találkozásának eredménye. Küldetésünket és mottónkat - Élményalapú oktatás a jövő szakembereinek - a kitűzött szakmai
célok elérése motiválja, mellyel egy nemzetközileg is elismert oktatási központot szeretnénk működtetni. A korszerű és gyakorlatorientált ismereteket élményalapú formában kínáló programjainkhoz a
szakma legjobb előadóit hívjuk előadópartnerként. Kurzusaink a pénzügyi szektor működésének teljes
spektrumát lefedve, szakértőitől a felsővezetői szintig kínál naprakész tudást és fejlődési lehetőséget.”

A BIB tőkepiaci szakemberképzéséhez a BÉT azon túl, hogy munkatársaival részt vesz az oktatásokban,
még egy komoly támogatást is adott: a Közép-európai Brókerképző Alapítványtól (KEBA) visszavette a
tőzsdei üzletkötők vizsgáztatásának jogát és a kapcsolódó tanfolyamszervezést is.
A KEBA egy tranzakció keretében értékesítette a bevételt termelő tevékenységét a BÉT-nek és a tőzsde
a jogokat az oktatási leányának adta át. Az Alapítvány továbbra is stratégiai partnere marad a BÉT-nek
és az MNB-nek, a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási munkáját pedig a jövőben
is magas szinten látja el.
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A Budapest Institute of Banking megalakulása után a BÉT szerteágazó oktatási tevékenysége már egy
letisztult struktúrában valósul meg. Minden részvételi díjas, szakmai oktatásnak minősülő tevékenységet a BIB folytat. Ez az oktatási tevékenység túlmutat a tőkepiaci témákon, mert a teljes pénzügyi
területet lefedi, továbbá olyan „soft-skill”-eket is tanít, amelyek ma már elengedhetetlenek a pénzügyi
területen dolgozók számára is. A Tőzsde a kibocsátói és a tőzsdetagjai felé tart nem költségtérítéses
rendezvényeket, ahol a témák inkább a BÉT működésére és szabályozásokra vonatkoznak, melyeket
egyéb oktatási témákkal már a BIB tanfolyamai egészítenek ki. Mindezek mellett, vagy ezeken túlmenően azonban a Budapesti Értéktőzsde továbbra is elérhető marad az iskolai látogató csoportok
számára és az ingyenes lakossági tőzsdetanfolyamok megrendezését is folytatni fogja a BÉT.

KOCHMEISTER-PÁLYÁZAT 2017
A BÉT által alapított Kochmeister-pályázat több mint tíz éve igyekszik egyszeri ösztöndíj formájában
támogatni azon gazdasági, pénzügyi felsőoktatásban tanulókat, akiket a tanulmányaikon túlmenően
mélyebben is érdekel a tőzsde világa. Minden évben érdekes és a Budapesti Értéktőzsde számára
érdemleges pályamunkák érkeznek be, melyeket Szakmai Bizottság bírál el, ami 2017-ben Böröczki
Dezsőnek ítélte az első helyet, míg a képzeletbeli dobogó második fokára Geiszl Dorottya, a harmadikra pedig Csik Dávid léphetett. A következőkben az ő nyertes dolgozataiknak általunk szerkesztett
absztraktját tesszük közzé.
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BÖRÖCZKI DEZSŐ: PRIVATIZÁCIÓ A BUDAPESTI ÉRTÉK TŐZSDÉN KERESZTÜL
A magyar privatizáció kérdése számos aspektusból elemezhető, a mai napig temérdek mennyiségű
hazai és nemzetközi kutatás született a témában. A 2017. évi BÉT Kochmeister-pályázatra íródott dolgozat kifejezetten a tőzsdei privatizáció múltját és lehetőségeit vizsgálja Magyarországon.
Témaválasztásomat az a felismerés indukálta, hogy a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) négy blue chip
vállalata, és az érdemi likviditással rendelkező részvények szinte mindegyike korábban állami kézben
lévő vállalat volt, amelyeket nagyrészt a tőzsdén keresztül privatizáltak. A lengyel kormány 20082011 közötti sikeres privatizációs programját és a varsói tőzsde felfutását tanulmányozva felmerült
bennem a kérdés, vajon lehetne-e további magyar állami vállalatokat értékesíteni nyilvános kibocsátások (IPO-k) formájában. A kérdés fontos, hiszen véleményem szerint a fejlett tőkepiac és tőzsde
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.
Dolgozatom elején szólok a privatizáció makrogazdasági hatásairól, valamint a magánosítás mellett
és ellen szóló legfontosabb érvekről. Bemutatom a legfontosabb privatizációs technikákat, különös
figyelmet fordítva a tőkepiaci módszereknek. A 90-es évek magyar privatizációs folyamatainak elemzése után rávilágítok arra, hogy a privatizáció nem egy lezárult folyamat, napjainkban is számos magánosítás zajlik Európa szerte. Ennek illusztrálására egy-egy közelmúltbeli, tőzsdén keresztüli példát tárok
az olvasók elé Lengyelországból és Romániából.
A dolgozat zárásaként egy gondolatkísérlet keretében megvizsgáltam azt, hogy napjaink mely magyar
állami vállalatai esetében van racionalitása egy esetleges tőzsdén keresztüli privatizációnak.
Munkám során felállítottam egy scoring rendszert, amely véleményem szerint a vizsgált vállalatok
sokszínűségéből adódó eltérő működési kereteket és az alkalmazott mutatók korlátait figyelembe
véve, jó kiindulási alapot nyújt a nyilvános kibocsátás keretében privatizálandó vállalatok körének
megválasztásához a későbbiekre nézve.
GEISZL DOROT TYA: A TŐKE ALAPÚ KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS
A tőkealapú közösségi finanszírozás – angolul equity based crowdfunding – egy forradalmian új
finanszírozási forma, mely lehetővé teszi a kezdő vállalkozások számára, hogy interneten keresztül nyílt
eladásra kínálják fel tulajdonosi részesedésüket az érdeklődő befektetőknek.
Tanulmányom bemutatja a jelenség kialakulását, alapfogalmait. Összefoglalja a jelenlegi hazai és nemzetközi kutatások eredményeit. Megállapítja, hogy a tőkealapú közösségi finanszírozás rugalmassága
miatt képes lehet kitölteni a hagyományos finanszírozási formák által szabadon hagyott finanszírozási
réseket. Felhívja a figyelmet az információs aszimmetria hangsúlyos jelenlétéből következő kiterjedt
kockázatokra és azok megoldási lehetőségeire.
A tanulmány a legnagyobb brit tőkealapú közösségi finanszírozási platformon található harminc projekt statisztikai elemzésével támasztja alá, illetve cáfolja meg a szakirodalom legfőbb eredményeit.
Többváltozós lineáris regressziós eljárással megállapítja, hogy a finanszírozásban résztvevő befektetők
nem a projektek számszerű értékelésével hozzák meg befektetői döntésüket.
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CSIK DÁVID: INDEXKÖVETŐ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK VERSENYE A MAGYAR PIACON
A kutatás két indexkövető befektetési termék, a BUX ETF és az indexkövető befektetési alapok versenyét
elemzi a magyarországi vagyonkezelői piacon. Bár bizonyos kutatások szerint az ETF-ek előnyösebbek
a befektetőknek alacsonyabb költségük miatt, számos empirikus kutatás kétértelmű eredményre
jutott és látszólag piac specifikus jellemzők határozzák meg e két termék relatív versenyképességét a
befektetők pénzéért. A kutatás célja annak meghatározása volt, hogy milyen tényezők mentén melyik
befektetési termék ajánlható különböző típusú befektetőknek a hazai piacon. Üzleti jelentősége abban
rejlik, hogy a befektetők jobban megérthetik azokat a teljesítmény paramétereket, melyek mentén az
ő igényeiknek megfelelően az indexkövető befektetési termékeket értékelni lehet.
A kutatás során öt indexkövető befektetési alapot és egy ETF-et elemeztem. A kutatás egy extenzív, mintegy 24 év irodalmát felölelő szekunder kutatásra, egy portfóliómenedzserekkel és tőkepiaci
szakemberekkel készített, hét interjúból álló kvalitatív kutatásra, és egy 12 változót felölelő kvantitatív
kutatásra támaszkodott. Ennek eredményeképp tettem kísérletet arra, hogy a befektetési termékeket
különböző befektetői csoportoknak ajánljam. Számos dologra rávilágított a kutatás. Például arra, hogy
a nyugat-európai eredményeknek megfelelően minden indexkövető alap statisztikailag szignifikánsan
alul teljesítette a BUX indexet. Kiderült az is, hogy a hazai piacon az indexkövető alapok +/-5% ponttal
eltérhetnek a BUX index súlyaitól, lehetőséget adva arra, hogy egy aktív menedzsment komponense
legyen az alapoknak, amit eső vagy oldalazó piacok mellett fel lehet használni a hozamok növelésére.
A kutatás alapján a BUX ETF valóban javasolható intézményi befektetőknek a legkisebb követési hiba és
működési költség miatt. Lakossági ügyfeleknek az Erste és a Pioneer alapok ajánlhatók relatíve magas
hozamaik és mérsékelt kockázatuk miatt.
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Kitekintés a 2018-as évre
A 2016-ban meghirdetett 2020-ig tartó stratégia megvalósításának harmadik éve lesz a 2018-as esztendő. Az egyik legfontosabb cél nem fog változni: a tőkepiac minden elemének együttes fejlesztése
mellett minél több új tőzsdei kibocsátót szeretnénk köszönteni a BÉT-en.
A kormányzattal és a piaci szereplőkkel együttműködve a közös munka a jövőben is folytatódik, mely
a piacfejlesztésnek továbbra is fontos és elengedhetetlen pillére lesz. A hazai kkv szegmens tőkepiaci jelenlétének erősítése továbbra is kiemelt figyelmet kap a BÉT részéről. A londoni tőzsde égisze
alatt működő, ELITE-tel közös vállalatfejlesztési program iránt egyre nagyobb az érdeklődés, így ezt
továbbra is elérhetővé tesszük az érdeklődő vállalatoknak. És bár ez a program nem elsődlegesen a
tőzsdére lépésben segíti a vállalatokat, sokkal inkább a szintlépésben tud hatékony, gyakorlati tanácsokat adni, természetesen tárt karokkal várja a BÉT azon cégeket, akik a kétéves képzés végén vagy akár
már közben is úgy döntenek, hogy a tőkepiacról kívánják magukat finanszírozni a jövőben. Teheti ezt
a tőzsde annál is inkább, mert 2018-ban már teljes fordulatszámon fog működni a 2017-es év végén
elindított, kkv-kra kalibrált BÉT Xtend piac. A középvállalatok számára kialakított új platformunkkal
reményeink szerint minél több társaság fog megismerkedni.
Az elsődleges piac építésén túl a másodpiac fejlesztése is fontos: a kereskedés likviditásának javítása
érdekében a határidős BUX árjegyzői rendszer eddigi pozitív tapasztalatai alapján valószínűleg a BÉT
más termékkörre is kiterjeszti majd a hivatalos árjegyzést.
A Tőzsde és a magyar tőkepiac fejlesztése mellett azonban vannak olyan jelentős feladatok is, melyek
2018-ával nem érnek véget. Sőt! A januártól életbe lépő EU-s szintű tőkepiaci szabályozásra, a MiFID II-re
történő felkészülés komoly kihívást jelentett már eddig is és fog még jelenteni 2018-ban. Számos hazai
és nemzetközi szakmai fórum, konferencia állandó témájaként az érintett szervezetek, intézmények
szakértői jutottak sokszor arra a megállapításra, hogy nagy valószínűséggel menet közben formálódnak véglegessé a folyamatok, rendszerek, a best practise-ek. Beszédes, ahogy egy külföldi előadó egy
konferencián Churchillt idézve a következőt mondta a MiFID II kapcsán: „Talányba csomagolt rejtély
egy titok közepén.” A BÉT a maga részéről szeretné a szabályozás kapcsán támogató, együttműködő
szerepét megőrizve segíteni 2018-ban is partnereit.
A Budapesti Értéktőzsde 2018-ban is nagy hangsúlyt kíván helyezni a társadalmi felelősségvállalásra, hogy a partnereink számára nyújtott minőségi szolgáltatásaink mellett a társadalom tagjait is
segítsük közösségi szerepvállalásunkkal, legyen az oktatási tevékenység vagy szakmai együttműködések. Fenntarthatósági stratégiánk egyik talán legfontosabb pillére a pénzügyi edukáció. 2017-ben
megalakult a BÉT oktatási leányvállalata, a Budapest Institute of Banking, mely már novemberben
megnyitotta kapuit az érdeklődő hallgatók előtt. Az itt megszerezhető magas szintű ismeretek segítenek abban, hogy a hallgatók fontos munkaköröket töltsenek be a hazai és nemzetközi pénzintézeti
szektor cégeinél, intézményeinél.
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A Tőzsde számára a különböző szervezetekkel való együttműködés részeként olyan szakmai közösségekkel ápolunk szoros kapcsolatot, mint például a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége vagy az MFB Invest. Ezek az
együttműködések számunkra nagyon fontosak, ezek erősítése ugyanolyan fontos lesz a jövő évben,
mint volt az elmúlt időszakban.
Úgy gondoljuk, hogy egy tőzsdén felhalmozódó szakértelem és tudás olyan érték, amelyet meg kell
tudnunk osztani kollégákkal, pénzügyi-gazdasági szakemberekkel, közgazdászokkal. A szakmai közösségekkel való szoros együttműködésünk is ezen célunk megvalósítását segíti elő. Ugyanakkor valljuk,
hogy nyitottnak kell lennünk más szakmai területek irányába is, annak érdekében, hogy folyamatosan
szélesítsük látóterünket és további ismereteket szerezzünk. Folyamatosan keressük a szakmai kihívásokat, hogy a BÉT által képviselt magyar tőkepiacot a nemzetközi porondon is mindig az elvárható legmagasabb szakértelemmel képviselhessük. A külföldi piaci szereplők road show-k keretében történő
megszólítása továbbra is fókuszban marad: a 2018-as év várható helyszínei London, Frankfurt, Varsó,
Bukarest és Stockholm lesznek.
Vannak terveink és van víziónk. Benne dinamikusan növekvő, élénk magánbefektetői bázissal, tőzsdére
bevezetett állami vállalatokkal, számos SZIT-tel, sok középvállalattal, akik sikeresen vonnak majd be
sok tíz milliárd forintnyi tőkét a Budapesti Értéktőzsdén keresztül. Mi, a Tőzsdén, ennek a víziónak a
megvalósításán dolgozunk az elkövetkezendő esztendőben is. A magyar tőkepiac meghatározó szereplőjeként a BÉT 2018-ban a folyamatosan változó piaci igényeknek megfelelően továbbra is igyekszik
a lehető legjobb minőségben, megbízhatóan kiszolgálni a befektetők, tőzsdetagok, és nem utolsó
sorban a kibocsátók igényeit.
Az erős gazdaságoknak erős tőzsdéjük van. Az alapokat letettük az elmúlt több mint másfél évben, ezt
kell tovább vinnünk. Bízunk benne, hogy 2018-at is sikerként értékeljük majd, és az év végeztével még
egy lépéssel közelebb kerülünk a kitűzött céljaink eléréséhez.
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Speciális témák
FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS
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 figyelembe vételével, 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.
Az ajánlás a magyar jogi szabályozás (alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
/Ptk.) kiegészítésének tekintendő, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nyilvánosan működő
társaságok számára. Az ajánlásban foglaltak nem értelmezhetőek úgy, mint a jogszabályokba foglalt előírásokkal ellentétes javaslatok. A dokumentum ajánlásokat, javaslatokat, valamint kapcsolódó
magyarázatokat tartalmaz. A törvényben szabályozott kérdésekre az ajánlás külön nem tér ki, ugyanakkor a magyarországi székhelyű tőzsdei társaságok felelős társaságirányítási gyakorlatának értékeléséhez feltétlenül figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. Az ajánlások – ahogy
azt a dokumentum címe is kifejezi – az ajánlott, követendő gyakorlatra tesznek javaslatot. Az abban
foglaltakhoz való igazodás, azok betartása ajánlott, de nem kötelező a tőzsdei vállalatok számára.
A BÉT ebben az évben is nagy hangsúlyt helyezett a tőzsdén jegyzett társaságok felelős társaságirányításának fejlesztésére. A tőzsde támogatásával a Felelős Társaságirányítási Bizottság teljesen átdolgozta
és aktualizálta a Felelős Társaságirányítási Ajánlások elnevezésű kódexét, amely a kibocsátók vállalatirányítási gyakorlatára ad útmutatásokat, magyarázatokat, majd teszteli azt egy kérdéssor segítségével,
amely a befektetők számára is elérhetően közzétételre kerül. 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 aktív
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közreműködésével ebben az évben szintén elkészítette a Bizottság az ún. monitoring jelentést a 2017
során közzétett kibocsátói jelentések összesítésével, amely az Ajánlások alapján kitöltött kibocsátói
jelentések statisztikai összesítését és értékelését tartalmazza.
A BÉT szorosan együttműködik a Magyar Közgazdasági Társasággal (MKT), az MKT Felelős Vállalatirányítás
Szakosztályának elnöke 2017. május óta Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.
A Felelős Vállalatirányítás szakosztály a jogi-szabályozási megfelelőség, az átláthatóság, az üzleti etika,
a társadalmi felelősségvállalás és nem utolsó sorban a hatékony működés-irányítás szempontjait szem
előtt tartó tudásmegosztás (nyilvános rendezvények, hírlevelek, webes és közösségi és egyéb média
megjelenések) szervezésével, a kapcsolódó képzési és minősítési programok koordinálásával, továbbá
a szakmai szervezetekkel és az MKT társszakosztályokkal való együttműködéssel kívánja a felelős vállalatirányítás kereteiről és alkalmazásáról szóló nemzetközi szakmai és szabályozási kezdeményezéseket,
illetve legjobb gyakorlatokat mind szélesebb körben ismertetni és terjeszteni.
A szakosztály elnökségének tagjai: dr. Bodzási Balázs, Igazságügyi Minisztérium; dr. Chaudhuri Sujit,
Testnevelési Egyetem; Hornung Ágnes, Nemzetgazdasági Minisztérium; dr. Parragh Bianka, Magyar
Nemzeti Bank; dr. Szivek Norbert, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; Vízkeleti Sándor, Befektetési
Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; dr. Windisch László, Magyar Nemzeti Bank;
dr. Zsembery Levente, Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület.
A Felelős vállalatirányítás szakosztály az idei évben először képviseltette magát önálló szekcióval az
55. alkalommal megrendezésre került Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) éves vándorgyűlésén
Egerben, amely esemény a magyar közgazdászok egyik legjelentősebb hagyományával rendelkező
és egyben legnagyobb éves konferenciája. A szekció tematikája a vállalatok növekedése előtt álló kihívások bemutatása volt a családi vállalkozások generációváltása, illetve a tőzsdei jelenléttel járó felelős
vállalatirányítási gyakorlatok példáján keresztül. A szekció levezető elnöke dr. Parragh Bianka, a Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja volt.
Szintén kiemelt esemény volt a „Vállalatirányítás felsőfokon 2017 konferencia”, amely az Óbudai
Egyetemen került megrendezésre. A konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar
Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítási Szakosztálya, a Budapesti Értéktőzsde és az Óbudai
Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara rendezte.
350 főt meghaladó létszámban érkeztek résztvevők a konferenciára, ahol a állami és vállalati oldal
vezetői, illetve a tudományos élet kiemelkedő szereplői is jelen voltak.
A tanácskozás központi témáját a vállalatirányítás jelenlegi és jövőbeli kihívásai, továbbá a felelős vállalatirányítás gyakorlata adta, melyet a versenyképesség makro- és mikro szintű összetevői foglaltak keretbe.
A konferencia konklúziója olyan optimális, a gazdaság-állam-tudomány vetületében megvalósult
szakmai együttgondolkodás, mely a hazai cégek vállalatirányítási jellemzőit számba véve, fejlődésés növekedés fókuszú, állami szerepvállalást és kormányzati támogatást jól hasznosító, az oktatásra
valós erőforrásként és versenyképességi tényezőként építő, megfelelő tulajdonosi szemlélet kialakítása
irányába mutat.
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A MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAMOK
GYAKORLATI TAPASZTALATAI
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kialakulásáról, elméleti aspektusairól már sokan, számos
helyen értekeztek – beleértve a BÉT-et is. Kollégáink azonban kíváncsiak voltak a programok gyakorlati
tapasztalataira is. Ezért a témában 2017-ben az ALTEO Nyrt., a Magyar Telekom Nyrt., a Masterplast
Nyrt., a MOL Nyrt. és az OTP Nyrt. közreműködésével jelentettünk meg szakmai cikket a portfolio.hu-n.
DE MIÉRT AZ MRP?
A fent felsorolt kibocsátókkal történt interjúk alapján az MRP létrehozásának alapvetően négy indokát
azonosítottuk. Az egyik ilyen – ami egyébként minden részesedésjuttatási formára igaz – a részvényesi
és a menedzsment érdekek összehangolásának lehetősége, ami minden vállalkozás életében kulcsfontosságú, különösen igaz ez a tőzsdei cégekre.
A második indok a költség-, pontosabban adóhatékonyság. Az MRP-khez kapcsolódóan ugyanis a
magyar szabályozás olyan adóelőnyöket tartalmaz – a hagyományos, bér jellegű juttatásokkal szemben –, ami a vállalkozásoknak jelentős megtakarítást eredményezhet.
A struktúra az egyéb, részesedésjuttatási programokhoz képest rendkívül rugalmas, ami alkalmazásának szintén fontos indoka. Más részesedésjuttatási programokkal ellentétben az MRP keretein
belül például nem kell feltétlenül kötelező tartási időszakot előírni. Emellett a juttatások mértékét is
szabadabban határozhatja meg a cég, hiszen annak maximális mértéke lényegesen magasabb, mint
például az elismert értékpapír-juttatási programban.
Végül, de nem utolsó sorban, egy újabb ok, amiért a kibocsátóink az MRP-t választották: a többszöri
felhasználhatóság. A jogszabály ugyanis nem korlátozza, hogy a létrehozott MRP szervezet a működése során hány programot hajthat végre. Lehetőség van akár egyszerre több program futtatására
ugyanúgy, mint időben egymást követő programok véghez vitelére.
Az éremnek azonban mindig két oldala van, nincs ez másképp az MRP esetében sem. A szervezet felállításához és üzemeltetéséhez kapcsolódóan ugyanis nyilvánvalóan költségek is társulnak – egyrészt az
MRP szervezet kialakítása, másrészt a szervezet működtetése során. A programból származó előnyök
azonban, a megkérdezett kibocsátóink tapasztalata szerint, meghaladják ezeket a kiadásokat.
MILYEN CÉLHOZ KÖSSÜK A JUT TATÁS KIFIZETÉSÉT?
Az MRP törvény előírja, hogy kifizetés legalább egy, a javadalmazási politikában foglalt cél teljesítése
esetén történhet csak.
A kibocsátóinkkal folytatott interjúk alapján azt láttuk, hogy a cégek általában gazdasági teljesítményhez kapcsolják a programot. Jellemzően olyan mutatókhoz kapcsolódó célokat fogalmaztak meg,
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melyeket a teljesítményértékelés során hagyományosan is alkalmazni szokás. Legelterjedtebb a jövedelmezőségi mutatók használata, a célok nagy része az árbevétel vagy az eredmény növekedéséhez
kapcsolódik. Tapasztaltunk azonban speciálisabb eseteket is, mint például cash flow cél teljesítéséhez
kapcsolódó kifizetést, vagy az ALTEO Nyrt. esetében a sikeres tőzsdei bevezetéshez kapcsolt juttatást.
AZ ÖSZTÖNZÉSBE BEVONTAK KÖRE
Tapasztalataink alapján az MRP-kbe a megkérdezett cégek jellemzően a közép- és felsővezetői szintű
munkavállalókat vonták be, pontosabban azokat a kulcsszemélyeket, akiknek jelentős ráhatásuk van az
adott, célként megfogalmazott eredmény teljesítésére – kivétel ez alól a Magyar Telekom, akik munkavállalóik teljes körét, sőt, egyik leányvállalatuk munkavállalóit is bevonták a programba. A bevont
munkavállalók általánosságban nem egyenlő mértékben részesülnek a juttatásból. A részesülési arányukra két tényező hat: milyen mértékű a ráhatásuk az adott eredmény teljesítésére, illetve milyen
szintű vezetői a cégnek.
Az MRP-t folytató vállalatoknak kezelniük kell a program kapcsán a fluktuációt is, ami széles bevont kör és
magas fluktuáció esetén jelenthet problémát. A törvény ebben a kérdésben is szabad kezet ad a cégeknek. A megkérdezett kibocsátóink alapvetően két megoldást alkalmaztak. Egyrészt az új belépők esetében időarányosan vonták be őket a programba, vagyis például, ha valaki a teljesítményidőszak felében
dolgozott a cégnél, akkor a juttatás felére volt jogosult. Másrészről a kilépők esetében a leggyakoribb az a
megoldás volt, hogy amennyiben a teljesítményidőszak végén a cégben dolgozott a munkavállaló, akkor
jogosult maradt a juttatásra, ha azonban még az időszak vége előtt távozott, akkor nem.
MILYEN ESZKÖZÖKKEL ÖSZTÖNÖZZÜNK?
A megkérdezett kibocsátók alapvetően részvényalapú programokat hoztak létre, viszont a kifizetés
módjaként több különböző lehetőséget is alkalmaztak. A legelterjedtebb a részvényben történő kifizetés, akadtak azonban olyan esetek is, amikor az elszámolás készpénzben történt. Ez utóbbi a munkavállalók szempontjából jelent könnyebbséget, hiszen, ha a juttatást fizikai részvényben kapják meg, akkor
értékpapírszámlát is kell nyitniuk, míg készpénzben történő elszámolás esetén erre nincs szükség.
Ugyanakkor ebben az esetben elveszik annak az esélye, hogy a munkavállaló a kapott értékpapírt akár
hosszabb távon is megtartva a cég részvényese maradjon.
Akadt olyan kibocsátó is, amely a program keretében opciókat adott a munkavállalóinak, akik azt aztán
egy meghatározott időszakban hívhatják le, a teljesítményértékelés megtörténte után. Ez azonban
okoz némi nehézséget, ugyanis a szervezetbe és ezzel a programba bevont eszközök pontos értékét
az induláskor és a jelentések készítésekor is modellek segítségével kell meghatározni, hiszen az opciók
nem forognak tőzsdén.
A hosszútávú ösztönzés és a tulajdonosi szemlélet erősítésének leghatékonyabb eszköze a részvény.
Emellett a tőzsdén jegyzett értékpapírok használata a program során jelentősen egyszerűsíti annak
végrehajtását, mert ezek áralakulása a piacon megfigyelhető, értékelésükhöz nem szükséges árazási
modellt készíteni. Ezen megállapítások tükrében azt gondoljuk, hogy az MRP-t legjobb tőzsdei részvények bevonásával elindítani.
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FOGALOMTÁR
ADH

Ajánlati könyv

APA

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

Hosszabb ideig tartó csökkenő árfolyam tendencia.
Budapesti Értéktőzsde

BÉTa

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

Befektetővédelmi Alap

Bid-ask spread

BLM
Blue chip
részvények
BMBX index-ek

Az ajánlati könyvben egy időpillanatban a legjobb vételi és eladási ár
különbsége.
A BÉT likviditási mutatója.
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.
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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

Dematerializáció

ELITE Program
Elsőbbségi
részvény

Elszámolási ciklus

Értékpapír letéti
számla
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Napon belüli adás-vétel – egy adott értékpapír ugyanazon napon belül
történő megvásárlása és eladása.
Az értékpapírok fizikai formájának megszűnése, amitől kezdve az értékpapírok csak számítógépes nyilvántartásban szerepelnek.
Londoni Tőzsdecsoport 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.
Az ügyletkötés és annak tényleges teljesítése között eltelt idő.
Ez a részvényügyletek esetében 3 elszámolási napot jelent.
Az ügyfél számára vezetett, az ügyféltől letéti őrzésre átvett értékpapír
nyilvántartására szolgáló számla.

Értékpapírszámla

EMIR

ETF

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.
Az Európai Unió szabályozása a származtatott ügyletekre, a központi
szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozóan.
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

JMM
Kapitalizáció

KELER

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.
Jelzáloghitel finanszírozás Megfelelési Mutató
A tőzsdére bevezetett részvények összértéke – a bevezetett mennyiség
szorozva az értékpapírok árával.
Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.
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KELER KSZF
Kivezetés

KMOP

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.
Közép-Magyarországi Operatív Program

Kontraktus

A tőzsdei határidős termékek kereskedelme során alkalmazott standardizált kereskedési egység, aminek egész számú többszörösére lehet üzletet
kötni.

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

Értékpapír vásárlása hitelből, amelynél a megvásárolt értékpapír jelenti a
hitel biztosítékát.

London Stock
Exchange

Londoni Értéktőzsde

Long / Hosszú
pozíció

Olyan nyitott pozíció, amelyben a befektető az árfolyamok emelkedése
esetén tesz szert jövedelemre.
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MAD

Market Abuse Directive
A piaci visszaélésekről szóló európai uniós irányelv.

MAR

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

Margin

MiFID

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

MSCI World Index

MTF

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,
Taiföld, Törökország.
Tőzsdei index, mely a világ MSCI által fejlett piacoknak tartott részvénypiaci teljesítményét hivatott mérni.
Multilateral Trading Facility
Multilaterális (alternatív) kereskedési platform
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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

Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap
Over the Counter
Tőzsdén kívüli piac (ideértve az MTF és az OTF platformokat is).

P/BV mutató

P/E mutató

Pénzpiaci alapok

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

Részvény
Részvényalapok

Részvényindex

Részvénytársaság

RQFII

A befektető által birtokolt befektetési eszközök összessége jelenti az adott
befektető portfolióját.
Magántőke
Európai parlamenti és tanácsi rendelet a nagykereskedelmi energiapiacok
integritásáról és átláthatóságáról.
Részesedési jogot megtestesítő értékpapír.
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.
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.
Renminbi (RMB) Qualified Foreign Institutional Investor
Renminbi Kvalifikált Külföldi Intézményi Befektetők

Short / rövid
pozíció

Olyan nyitott pozíció, amelyben a befektető az árfolyamok csökkenése
esetén tesz szert jövedelemre.

Short selling

Rövidre eladás – egy adott értékpapír kölcsönvétele és ezzel egyidejű
eladása, amivel az azonnali piacon rövid pozíciót lehet felvenni.
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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

Tőzsde

Tőzsdeindex

TTT

Általános tulajdonosi jogokat megtestesítő részvény, az elnevezésből a
„törzs” előtagot legtöbbször el is hagyják.
Nyilvános, központosított és szervezett piac, olyan hely ahol meghatározott árukat, meghatározott időben, meghatározott személyek adhatnak
vehetnek szigorú eljárási szabályok szerint.
Egy tőzsdén kereskedett papírok értékét összefoglaló mutatószám. Jól
jellemzi a piac állapotát.
Tőzsdei Tanácsadó Testület

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.
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Vendorok

Venture Capital
Volatilitás

Hivatásos adatszolgáltatók. A tőzsdék valós idejű kereskedési adatai csak az
úgynevezett vendorokon (disztribútorokon, adatszolgáltatókon) keresztül
érhetők el.
Kockázati tőke
Az értékpapír árának változékonyságát, ezzel az értékpapír árkockázatát
mutató szám.

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.
életrajzi források:
Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői
Gyógyszerészi Értesítő, 1907. 733.
Új Magyar Életrajzi Lexikon. Magyar Könyvklub, Budapest, III. kötet, 1001-1002.
Országgyűlési Almanach 1901-1906, A Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest 1901, szerk: Sturm Albert
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