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A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi forrásbevonási lehetőséget
nyújt a gazdasági élet szereplőinek, egyúttal a befektetési eszközök széles tárházát biztosítja a befektetők számára.
A Tőzsde missziójának tekinti a stabil és független finanszírozásra épülő magyar gazdaság megteremtését és a hazai
lakosság és a vállalati szektor pénzügyi kultúrájának folyamatos fejlesztését.
A 150 éve, 1864-ben alapított első magyarországi tőzsde örököseként a Budapesti Értéktőzsde meghatározó szerepet
tölt be mind Magyarország, mind a közép-európai régió tőkepiacán. Az 1990-es újjáalapítást követő dinamikus fejlődésnek köszönhetően a BÉT ma már a legmagasabb, a fejlett piacok standardjainak megfelelő szolgáltatási színvonalon
szolgálja ki az értékpapír kibocsátókat, kereskedőket és befektetőket a világ minden pontjáról.
Az elmúlt két és fél évtized alatt a Budapesti Értéktőzsde a régió leginnovatívabb piacává vált, amely elsőként vezette
többek között az opciós és határidős kereskedést, a régióban elsőként listázott tőzsdén kereskedett alapot és Európában
az elsők között használta a KELER közreműködésével az elszámolás biztonságát alapvetően meghatározó központi
szerződő fél szolgáltatást.
Mára a BÉT a régió legszélesebb termékkínálatával áll a befektetők rendelkezésére. A palettán a hagyományosan legnépszerűbb részvények és hitelpapírok mellett megtalálhatók a befektetési alapok és strukturált termékek csakúgy, mint
a külföldi részvények.
A Magyar Nemzeti Bank 2015. november 20-án adásvételi szerződést kötött a Budapesti Értéktőzsde korábbi tulajdonosával, az osztrák CEESEG AG-val és Österreichische Kontrollbank AG-val. A tranzakció eredményeként az MNB minősített többségi tulajdonosa lett a BÉT-nek. A nemzeti tulajdonba került tőzsde – az új tulajdonos elvárásának megfelelően
– a tőkepiac-fejlesztési célok mentén egy a 2016-2020-as időszakra vonatkozó, öt évre szóló stratégiában fogalmazta meg,
hogy mely prioritások azok, melyek az elkövetkezendő években meg kell, hogy határozzák a tőzsdefejlesztés irányát.
A Stratégiai Jelentés feladata az, hogy évente beszámoljon arról, hogy a BÉT mit valósított meg a 2016–2020-as időszakra szóló ötéves stratégiai tervéből. A kiadvány egyúttal kitekintést nyújt a következő év vállalásaira és folyamatban
lévő feladataira is.
A Stratégiai Jelentés mellett természetesen a BÉT, a közgyűlési elfogadást követően, publikálni fogja az éves jelentését
is, amely a Tőzsde gazdálkodási tevékenységét fogja bemutatni.
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1. BÉT TŐKEPIACFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA 2016–2020
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2016–2020 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 és a háztartások megtakarításaiban.
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 gyorsan növekvő, új termékek fejlesztésére koncentráló
vállalatoknak hatékony forrás. Ezen túl, hatékony alternatívaként egészíti ki a Magyarországon jelenleg túlsúlyban lévő
banki hitelezést. A tőzsdei jelenlét megköveteli a vállalatok transzparens működését, ami nagyban hozzájárul a hatékonyság és a versenyképesség növekedéséhez. 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 többek között új termékek fejlesztését, regionális
terjeszkedést tesz lehetővé tőzsdei finanszírozás segítségével.
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 stratégiai célok elérése a korábbinál szorosabb együttműködést követel meg a kormányzattal, állami intézményekkel és a piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy olyan üzleti és szabályozói környezet jöjjön létre, amely a tőkepiac és
a BÉT fejlődésén keresztül aktívan támogatja a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedését. Így biztosítható, hogy
előtérbe kerüljön a BÉT katalizátor szerepe, emelkedjen a kapitalizáció és a kibocsátások száma, illetve már középtávon
javuljon a társaság jövedelmezősége.
Jelenleg a legsürgetőbb feladat az új bevezetések számának növelése eszközosztályokon át olyan vállalatok tőzsdei
kibocsátóként való megjelenésével, akik megfelelnek a befektetői bizalom erősítését célzó magas minőségi követelményeknek, transzparensen és megfelelő vállalatirányítási elvek mentén működnek, stabil teljesítményt nyújtanak, jelentős
növekedési potenciált biztosító üzleti stratégiával rendelkeznek és ezáltal komoly befektetői érdeklődésre tarthatnak
számot.
A részvénypiac fellendítése mellett a magyar vállalati kötvénypiac fejlesztése is kulcsfontosságú, s a részvénykereskedéshez nem kapcsolódó bevételek növelése is kiemelt cél.
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2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A LENDÜLET ÉVE
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BÉT ÖTÉVES STRATÉGIÁJA
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NEGYEDIK ÉVÉRŐL
2019-ben további lépéseket tettünk annak irányába, hogy a Budapesti Értéktőzsde a magyar tulajdonú vállalatok egy
fontos finanszírozási platformjává váljon.
A visszafogott 2018-as teljesítmény után a BUX index mintegy 18 százalékot emelkedett 2019-ben, amivel világviszonylatban e középmezőnyben helyezkedik el. Az értéktőzsde két legnagyobb kibocsátója, az OTP és a Mol is várakozásokon felüli eredményeket produkált, utóbbi az éves eredménykitűzéseit is megemelte ennek hatására. 2019-ben
egy különleges jubileumot is megünnepeltünk: november végén a tőzsde szintén blue chip vállalata, a Richter Gedeon
nyilvános piacra lépésének 25. évfordulója alkalmából ünnepélyes ceremónia keretében idéztük fel a vállalat tőzsdei
jelenlétének legfontosabb mérföldköveit.
Két cég – az Autowallis és a 4iG – is bekerült a legmagasabb szintet képviselő Prémium kategóriába. A Standard kategória is bővült, az ország egyik legmeghatározóbb pénzügyi szereplője, az MKB Bank belépésével. Középvállalatokra
specializált piacunkon, a BÉT Xtenden szintén köszönthettünk új kibocsátókat, a CyBERG-et és a GOPD-t, míg év végén
regisztrálásra kerültek a DM-KER részvényei.
A vállalati kötvénypiac szempontjából kifejezetten jelentős évet tudhatunk magunk mögött, nemcsak a BÉT, de a teljes hazai gazdaság szempontjából. A Magyar Nemzeti Bank július elsejével elindította a Növekedési Kötvényprogramot,
amelynek fő célja a monetáris transzmissziónak, illetve ennek függvényében a hazai tulajdonú vállalatok tőkepiaci hozzáférésének a javítása. A program meghirdetésével összhangban a Budapesti Értéktőzsde létrehozta a BÉT Xbond piacot
a kötvénykibocsátást tervező vállalatok számára, amelyen a cégek könnyített feltételek mellett léphetnek ki a nyilvános
piacra. Megalakítottuk az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt.-t, amely a nagyvállalatok mellett a kis- és középvállalatok
számára is közelebb hozza a kötvényfinanszírozási formát. A mérethatékonyság miatt e vállalatok esetében az egyedi
vállalati kötvénykibocsátás helyett inkább az értékpapírosítás kerülhet előtérbe, az ELÉT pedig pontosan ebben nyújt
majd segítséget, egyfajta tudásközpont funkciót betöltve.
Magyarország gazdaságának gerincét a kis- és középvállalatok adják, ezért fontos, milyen növekedési lehetőségei vannak ezen vállalatoknak. A tőkepiaci finanszírozás, a tőzsdei megjelenés reális alternatívát jelent, hiszen a tőke mellett az
adott vállalat presztízsét, nemzetközi piacra lépését, az ügyfelek bizalmának növelését is támogatja. Többek között ennek
a gondolatnak a mélyebb elültetését szolgálja a BÉT50 kiadvány, amelynek idei, negyedik kiadásában újabb 50 inspiráló
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középvállalatot mutattunk be. Az éves kiadványnak köszönhetően összesen mintegy 200 izgalmas vállalati történet került
eddig bemutatásra, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy hazánkban milyen sok tőzsdeérett cég működik sikeresen. A kiadvány első nyilvános bemutatása minden évben, hagyományosan a BÉT50 konferencián történik, ami 2019ben szintén emlékezetesre sikerült, a hazai tőkepiac legfontosabb képviselőinek előadásain túl nemzetközi vendégek
színesítették a programot.
Fontos, hogy a megfelelő szolgáltatáscsomagot tudjuk nyújtani a tőzsdeaspiráns vállalatok számára. Vállalkozásfejlesztési láncunk tovább mélyült és új lehetőségek is megjelentek, mind a vállalkozások, mind a befektetők számára.
Nemzetközi alapú vállalatfejlesztési képzésünkhöz, az ELITE Programhoz 2019-ben 19 vállalat csatlakozott, több, mint
2017-ben és 2018-ban együttesen. A tőzsdére lépés finanszírozását szolgáló BÉT Mentor Programon keresztül idén két
vállalat, a DM-KER Zrt. és a Gloster Infokommunikációs Zrt. jutott támogatáshoz. A tőkeemelés elősegítéséhez, a tőzsdei
felkészüléshez továbbra is rendelkezésre áll a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelővel
ősszel kötött megállapodásunk pedig tovább gazdagítja a vállalkozások fejlesztését célzó szolgáltatáspalettát, egyben
meg is ágyazva a tőkeáramlás további fejlesztésének.
A nagy sikernek köszönhetően tovább bővült elemzés-árjegyzési programunk is, az eddigi 11 közepes méretű részvény mellett 2019 júliusától kezdve három újabb papír, az AutoWallis, az OPUS Global és a Waberer’s részvényeinek
elemzésére is rendszeresen sor kerül. Az eddigi tapasztalatok alapján rendkívül pozitív a program hatása, az egy éves
tesztidőszak ideje alatt átlagosan 20 százalékkal nőtt a forgalma ezeknek a részvényeknek.
Új szolgáltatásként elindítottuk a BÉT Xmatch-et is, amelynek célja a zártkörű finanszírozást kereső vállalatok és a
potenciális befektetők összekapcsolása. A novemberben megrendezett első, zártkörű rendezvény tapasztalatait felhasználva 2020-ban tovább folytatjuk az eseménysorozatot.
Jelenleg a tulajdonosi megoszlásokat tekintve a piac körülbelül 65 százalékát külföldi intézményi befektetők adják. Napi
forgalom szempontjából kiegyensúlyozottabb a képlet, fele-fele arányban adják a külföldi befektetők, illetve a hazai intézményi és lakossági befektetők. Utóbbi csoport, azaz a lakosság aktivitása és pénzügyi tudatossága egyre inkább érezhető:
közvetlen részvényállományuk körülbelül 750 milliárd forint, amely minden idők legmagasabb értéke. Tekintve viszont, hogy
a nettó pénzügyi vagyon meghaladja az 50 ezer milliárd forintot, ezen a területen még mindig bőven látunk növekedési
potenciált.
A lakosság részvénybefektetések iránti bizalmát edukációs tevékenységünkkel 2019-ben is igyekeztük tovább erősíteni: a hazai tőkepiac meghatározó szereplőinek közreműködésével folytattuk a BÉT Akadémia rendezvénysorozatot.
Leányvállalatunk, a Budapesti Institute of Banking mind a leoktatott kurzusok számát, mind a bevont oktatók, hallgatók
számát tekintve meghatározó szereplője lett a magyar pénzügyi oktatási piacnak.
A fiatalabb korosztály bevonására is nagy hangsúlyt fektettünk: a Pénziránytű Alapítvánnyal közösen megrendezett
online tőzsdejáték, a BÉT Részvényfutam idei felvonásán több mint 1800-an vettek részt; a szintén középiskolásokat
megszólító, a Közép-európai Brókerképző Alapítvánnyal közös tőzsdejáték pedig hasonlóan fokozott érdeklődés mellett
zajlott le. Az egyetemisták idén is versenybe szállhattak a komoly presztízsértékű Kochmeister Díjért a CFA Institute és a
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Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society Hungary) részvényelemzői versenyén. Az iskolai csoportok
számára szervezett tőzsdelátogatásaink is folytatódtak, ezek továbbra is az egyik leghasznosabb eszköznek bizonyulnak
a tőzsde világának bemutatására.
Nemzetközi kapcsolataink is tovább erősödtek. Áprilisban házigazdái lehettünk a V4+CEE Tőkepiaci Konferenciának,
ahol a Visegrádi csoport értéktőzsdéi mellett a szlovén és a bolgár tőzsdék első számú vezetői vitatták meg a régió
tőkepiacaiban, tőzsdéiben, illetve a tőzsdén jegyzett vállalatokban rejlő lehetőségeket.
Júniusban Kínába látogattunk, az első Hungarian Investor Day apropóján. A Sanghajban tartott konferencia remek
alkalom volt arra, hogy szorosabbra fűződjön a 2017-ben indult magyar-kínai tőkepiaci együttműködés. Ezt a vezérmotívumot szeptemberben tovább erősítettük a Sencseni Értéktőzsdével kötött megállapodással, amely elősegíti, hogy a
két fél közelebb kerülhessen egymás platformjaihoz.
A kelet-közép európai régiót tekintve is fontos előrelépés történt szeptemberben: CEEplus néven elindult a V4-országok, valamint Horvátország, Románia és Szlovénia tőzsdéinek közös részvényindexe, amely további nemzetközi és hazai
intézmények, illetve a lakosság számára nyitja meg az utat a régiós befektetésekhez.
2019 a lendület éve volt: minden fronton előreléptünk, haladva a 2016-2020 közti időszakra vonatkozó stratégiai célok
teljesítése felé. Jelen kiadvány mélyebb betekintést nyújt a tőkepiaci szereplők, jogalkotók, illetve minden egyes tőzsde
iránt érdeklődő magánszemély számára arról, hogy mi történt a magyar tőkepiacon az elmúlt egy év során, illetve előretekintést is kínál a jövő évre.

dr. Patai Mihály,

Végh Richárd,

a Budapesti Értéktőzsde elnöke

a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója
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3. SIKERES TŐZSDEÉV, MAGAS MŰKÖDÉSI
		 MEGBÍZHATÓSÁG
3.1. TŐZSDEI BEVEZETÉSEK, TŐKEEMELÉSEK ÉS RÁBOCSÁTÁSOK
2019 a kibocsátói tevékenységek tekintetében is az erőteljes aktivizálódás éve volt. A nagy számú társasági esemény
és átsorolási kérelem jelezte, hogy jelenlegi kibocsátóink tudatosan kihasználják a tőzsdei jelenlét előnyeit, intenzíven
menedzselik azt. Az akvizíciós terület 2016 óta folytatott kiterjedt piacépítő munkájának gyümölcsei a BÉT Xtend piacon
tapasztalható élénkülésben is jelentkeznek, és az első BÉT Xbond regisztrációk is a küszöbön állnak.
A 2019-es év legnagyobb horderejű társasági eseménye kétségtelenül a KONZUM Nyrt. beolvadása volt az OPUS GLOBAL Nyrt-be, két okból is. Egyrészt a BÉT csaknem 30 éves történetében először fordult elő tőzsdei fúzió, vagyis, hogy egy
tőzsdén jegyzett részvénykibocsátó beolvadt egy másikba; másrészt a tranzakció jelentős volumene is kiemelkedővé
tette ezt az eseményt a BÉT életében. A tranzakciót áprilisban az OPUS GLOBAL szintén rekordmértékű, 127,7 milliárd
forint összértékű alaptőke-emelése előzte meg. A 2019. július 1-jével végrehajtott fúzió egyenértékűségi eljárás keretében, értékpapírcserével valósult meg 2:1 átváltási arány mellett, vagyis a KONZUM befektetői minden részvényükért két
OPUS GLOBAL részvényt kaptak cserébe. A fúzió eredményeképpen a BÉT ötödik legnagyobb kapitalizációjú kibocsátója
jött létre.
2019 folyamán a BÉT új hitelintézetet köszönthetett részvénykibocsátói között. Az MKB Bank Nyrt. 100 millió darab,
100 milliárd forint össznévértékű törzsrészvényeivel június 17-én indult a kereskedés a Standard kategóriában, 1 972
forintos bevezetési ár mellett. Az MKB Bank is azt a 2019-től élő lehetőséget használta ki, hogy nem szükséges nyilvános
tranzakció a Standard kategóriában való listázáshoz, oda technikai bevezetéssel is be lehet lépni.
Az ALTEO Nyrt. 2019 áprilisában közel 3 millió darabos új, eltérő osztalékjogosultsággal rendelkező részvénysorozatot
vezetett be 37,3 millió forint össznévértékben, melyet aztán júniusban beolvasztott törzsrészvénysorozatába.
A részvénypiaci állomány bővülése alaptőke-emeléseken keresztül is megvalósult. 2019 során – ideértve az ALTEO
fenti tranzakcióját – hét részvénytársaság tizenkét alkalommal döntött alaptőkéje felemelése mellett, melyek összértéke az eddigi legmagasabb a tőzsde történetében, 146,8 milliárd forint (az eddigi legmagasabb érték a 2018-as volt,
79,1 milliárd forint). Az OPUS GLOBAL már említett két alaptőke-emelésén túl a NUTEX négy, a SET Group kettő, az AutoWallis, az AKKO Invest és a FuturAqua egy-egy alkalommal vezetett be a BÉT-re alaptőke-emelésből származó részvényeket. Tőkekivonást három cég hajtott végre, mindannyian névérték-leszállítással: a Csepel Holding Nyrt. áprilisban, az
EHEP Nyrt. májusban, a CIG Pannónia Nyrt. szeptemberben.
A kibocsátók egyre aktívabb tőkepiacijelenlét-menedzselésének jele az is, hogy – a korábbi évekre jellemző két-három
hasonló társasági eseményhez képest – 2019-ben öt társaság hajtott végre részvényfelosztást, azaz splitet: februárban
az AutoWallis, júniusban a BIF és a 4iG, októberben pedig a SET Group és az AKKO Invest.
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A BIF 2018. december 31-ével vált szabályozott ingatlanbefektetési társasággá, azaz SZIT-té, így 2019-ben már három
SZIT papírjaival lehetett kereskedni a BÉT-en (a Graphisoft Park és a FINEXT átalakulása már 2018 folyamán megtörtént).
A BILK Logisztikai Nyrt. hasonló tervekkel a tarsolyában kérte 2018 júniusában a tőzsdei bevezetést, a részvényeikkel
való kereskedés azonban még nem indult el a BÉT-en.
A rendes féléves felülvizsgálatok során minden kibocsátónak sikerült megtartania kategóriáját, nem volt szükség lesorolásokra. A BÉT 2019 során két Standard és öt T kategóriás kibocsátót sorolt felsőbb kategóriába a társaságok kérelme
alapján. Így az év végére a BÉT Prémium kategóriájában 20, míg a Standard kategóriában 16 vállalatot találunk. Az új
belépők által már nem választható T kategóriában a kérelmezett átsorolásoknak köszönhetően év végére két kibocsátó
maradt. Az elkülönített részvények között pedig mindössze egy kibocsátó részvényei találhatók.
2019 során is számos hitelpapír, strukturált termék és befektetési jegy tőzsdei bevezetésére került sor. 2019 márciusában a BÉT új hitelintézetet is köszönthetett hitelpapír-kibocsátói között: a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) év végéig két
kötvénysorozatát vezette be a BÉT-re.
A tőkepiac fejlesztéséhez összesen 27 új szabályozott piaci kötvény, 7 új befektetési jegy, 5 darab új jelzáloglevél
és 130 turbo warrant tőzsdei bevezetésével járultak hozzá kibocsátóink. A rábocsátásokat is beleszámítva mintegy
426 milliárd forint össznévértéket meghaladó értékpapírral bővült a hitelpapírpiacunk.
A BÉT Xtend piacon 2019 folyamán két új papírral indulhatott meg a kereskedés. A 2018 októberében regisztrált
CyBERG Corp. Nyrt. részvényei 2019 januárjában váltak kereskedhetővé. A CyBERG a KAJAHU digitális közösségi étteremlánc rendszergasztronómiai franchise tulajdonosa és fejlesztője. A cég az éttermi hálózatra építve folyamatosan
fejleszti közösségi mobil szolgáltatásait és saját digitális platformját, így válik a jövőben egy adatalapú technológiai
nagyvállalattá. A CyBERG a terveik szerint a BÉT Xtendre lépéssel bevont tőkéből kívánja felépíteni a társaság központi
menedzsmentjét, elindítani a franchise hálózat nemzetközi értékesítését, és tovább szeretnék fejleszteni a hibrid modelljük digitális szolgáltatásait.
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A GOPD Nyrt. papírjait 2019 júniusában regisztrálták, részvényei augusztus óta forognak az Xtend parkettjén. A GOPD
saját tulajdonú ingatlanok adásvételére és fejlesztésére, ingatlankezelésre, épületépítési projektek szervezésére, lakó- és
nem lakó épület építésére, illetve saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadására és üzemeltetésére jött létre 2018ban. A társaság 2019. év közepétől az ingatlanfejlesztési tevékenységre fókuszál, amelynek keretében budapesti vagy
Budapest agglomerációjához tartozó lakóparkok építtetését végzi majd, részt vesz a teljes kivitelezési folyamatban (telekvásárlás, terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, értékesítés).
A DM-KER Zrt. 2019 decemberében került regisztrálásra, részvényeinek kereskedése várhatóan 2020 januárjában indul.
A 2008-ban alakult társaság mezőgazdasági és ipari gépek forgalmazásával, bérbeadásával és szervizelésével foglalkozik, és számos világmárka hivatalos magyarországi képviseletét látja el. A DM-KER 2019. decemberében sikeres zártkörű
kibocsátást hajtott végre; a csaknem egymilliárd forintnyi bevont tőkét a társaság elsősorban a nemzetközi terjeszkedés
beindítására és a mezőgazdasági gépek piacán meglévő pozíciójának erősítésére kívánja felhasználni.
A tőzsde új, 2019-ben indult kötvény MTF piacán, a BÉT Xbondon decemberben történt meg az első regisztráció: A Mol
Nyrt. Mol 2029 HUF Kötvény elnevezésű új hitelpapírjai 2019. december 19-étől kereskedhetők az új piaci szegmensben.
A tőzsdére érkező friss tőke tekintetében 2019 kimagasló év volt. A korábban bemutatott rekord összértékű tőkeemelés jelentősen hozzájárult a hazai tőkepiaci kapitalizáció növekedéséhez, mely a 2019-es becsült GDP értékéhez viszonyítva év végére elérte a 21,65 százalékot – 5,3 százalékponttal magasabb, mint a 2015 év végi állapot – ezzel támogatva
a BÉT stratégájában megjelölt 30 százalékos célszint elérését.

TŐKEEMELÉSEK 2019-BEN (millió HUF)

AUTOWALLIS
ALTEO (2000)

Összesen:
146 844
127 651
OPUS

Forrás: BÉT
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15 810

NUTEX (682)
SET (462)
FUTURAQUA (196)
AKKO (43)

3.2. TÖRTÉNELMI CSÚCS ÉS JELENTŐS MENNYISÉGŰ FRISS TŐKE A BÉT-EN
2019-ben a BUX index folytatta a 2014-ben megkezdődött, 2018-ban ideiglenesen megtorpant menetelését, a periódusban közel 18 százalékot emelkedett és történelmi csúcson zárt. A mutató teljesítménye – helyi devizában – a nemzetközi és régiós indikátorokhoz képest érdekes módon ugyanakkor csak a középmezőnyben helyezkedett el; a BUX
index eredménye ugyan számottevően jobb volt a lengyel GPW index 4 százalék feletti visszaesésénél és meghaladta
a prágai index 14 százalékos erősödését, de alulmúlta a német DAX közel 27 százalékos és az amerikai S&P500 közel 29
százalékos szárnyalását. Ötéves időhorizonton – helyi devizában – még mindig a BUX index számít az egyik favoritnak a
részvényindexek között világszinten is. Az utóbbi években tapasztalt hegymenet ellenére árazást tekintve még mindig
relatíve alulárazottnak mondható a BUX összehasonlítva a többi részvényindexszel.

FŐBB RÉSZVÉNYINDEXEK TELJESÍTMÉNYE 2019-BEN (hazai devizában)
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DAX
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Forrás: Bloomberg

FŐBB RÉSZVÉNYINDEXEK P/E MUTATÓJA A TÁRGYÉV ELEJÉN, 2016-2020
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A tőzsdeindex értékével szemben 2019-ben a piaci forgalom lefelé mozdult, átlagos napi 10,47 milliárd forintos összege
8,5 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest. A visszafogott forgalom egyrészt köszönhető volt a viszonylag
eseménytelen, alacsony volatilitású kereskedésnek, másrészt annak a ténynek, hogy igazán nagy befektetői sztori csak néhány kisebb papírban látszott. A magyar gazdaság makro szinten ugyan túlteljesítette a várakozásokat, a vezető kibocsátók vállalati profitjai is szép eredményeket mutattak és a kilátások is döntően pozitívak maradtak, de úgy tűnik, hogy mindez nem tudta ellensúlyozni a világ tőzsdéin sok helyen megfigyelhető inkább alacsony és/vagy stagnáló forgalmi trendet.

NAPI ÁTLAGOS RÉSZVÉNYFORGALOM ALAKULÁSA (MILLIÁRD HUF)
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Forrás: BÉT
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A kis- és közepes méretű papírok forgalmának emelkedése a megelőző évekhez hasonlóan folytatódott, melynek hatására a hazai részvénypiac forgalmi koncentrációja az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A négy blue chip részvény a
teljes forgalom 87,5 százalékát adta az idei évben, ami 1,5 százalékpontos csökkenésnek felelt meg a megelőző évi koncentrációhoz képest. Az előző esztendőhöz hasonlóan 2019-ben hét papír napi átlagos forgalma haladta meg a százmillió
forintot, szemben 2015-tel, amikor mindössze 4 papír teljesítménye érte el ezt a határértéket. Annak érdekében, hogy a
kis- és közepes méretű papírok a jövőben még inkább a lakossági és intézményi befektetők látószögébe kerüljenek, a BÉT
a jövőben tovább bővíti a 2017 év végén kísérleti jelleggel megkezdett elemzés-árjegyzés programját, hogy ezzel biztosítson folyamatosan friss információkat, valamint egy alaplikviditást a piac szereplői számára.
A tőzsdére érkező friss tőke tekintetében 2019 kimagasló év volt. A már listázott cégek rekordnagyságú tőkeemelést
hajtottak végre, 2019-ben 146,8 milliárd forintnyi, az előző évi beáramlást 85 százalékkal meghaladó friss tőke érkezett a
hazai részvényparkettre, ezzel jelentősen hozzájárulva a hazai tőkepiaci kapitalizáció növekedéséhez, mely 2019 év végére
9,711 milliárd forintra növekedett.
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A TÍZ LEGFORGALMASABB RÉSZVÉNY ÉS TELJESÍTMÉNYÜK, 2019
Név

Forgalom

Árfolyam
(2018. 12. 28.)

(Mrd Ft)

Árfolyam
(2019. 12. 30.)

Árfolyam
változása (%)

Kapitalizáció
(2019. 12. 30.,
Mrd Ft)

OTP

1 305

11 290

15 430

37%

4 320

MOL

464

3 078

2 940

-4%

2 409

RICHTER

424

5 430

6 415

18%

1 196

4IG

82

316

662

109%

62

MTELEKOM

61

440

446

1%

465

OPUS

54

490

340

-31%

239

ESTMEDIA

37

138

127

-8%

13

AUTOWALLIS

24

113

97

-14%

26

AKKO

15

148

436

194%

15

SET

12

52

93

79%

5
Forrás: BÉT

3.3. KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE,
			 FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS ERŐSÍTÉSE
FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS
A hatékony felelős társaságirányítás (angolul: Corporate Governance) erősítése a tőzsdei cégek körében a 2019-es évben
is kiemelt fontosságú célkitűzés maradt a BÉT stratégiájában.
A Tőzsde Felelős Vállalatirányítási Bizottsága 2004 óta működik azzal a céllal, hogy irányítsa az ajánlások továbbfejlesztését a hazai szakmai igények, a készülő EU jogszabályok és az általános nemzetközi tendenciák figyelembevételével,
valamint képviselje a szakmai szempontokat a társasági jog továbbfejlesztése terén. A Tőzsde a bizottság munkáján
keresztül kívánja biztosítani, hogy az ajánlásokkal kapcsolatos döntéshozatalban – a Tőzsde kezdeményező szerepének
megőrzése mellett – szervezett keretek között vegyenek részt a szakmai közvélemény képviselői is. A bizottságban jelen
vannak a kibocsátók, a szabályozó hatóságok és a Tőzsde képviselői, valamint független piaci szakértők, jogászok is.
A Felelős Társaságirányítási Bizottság arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze, a változó piaci és jogszabályi környezethez igazítsa az ajánlásokat, azok alkalmazását, feldolgozását és bemutatását egyaránt. Ennek a törekvésnek megfelelve a bizottság 2017 folyamán átdolgozta az ajánlásokat, melyet először a 2018-as évre vonatkozóan kellett alkalmazniuk
a BÉT kibocsátóinak.
A BÉT emellett 2019-ben létrehozott és áprilisban honlapján elérhetővé tett egy online kitöltőfelületet; a kibocsátók a
jövőben ezen a felületen keresztül tölthetik ki és nyújthatják be Felelős Társaságirányítási Jelentéseiket. A kitöltőfelület
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kettős célt szolgál: egyrészt a kibocsátók számára elősegíti a jelentések egységesebb és helyesebb kitöltését; másrészt
a bizottság számára megkönnyíti a jelentésekben foglalt információk feldolgozását és elsősorban statisztikai jellegű
elemzését, ezáltal támogatva az Európai Bizottság 2014/208/EU ajánlásával összhangban évente elkészítendő éves monitoring jelentés összeállításának folyamatát is.
Végül, a bizottság átalakította az egyes kibocsátók által benyújtott jelentések összesítésére, elemzésére szolgáló Monitoring Jelentést is. A tömörebb, egységesebb szemléletű szöveges részek és a megértést segítő vizuális eszközök (grafikonok, táblázatok) használata informatívabbá, átláthatóbbá teszik a monitoring jelentést. A 2018-as évre vonatkozó
kibocsátói jelentéseket összegző monitoring jelentést a bizottság már ilyen új formátumban tette közzé 2019 decemberében.

ÚJ KATEGÓRIARENDSZER
A BÉT 2019-től átalakította szabályozott piacán a részvényekre alkalmazott kategóriarendszert, a belépési és a folyamatosan teljesítendő kritériumokat, valamint az egyes kategóriák közötti átjárás módozatait. Az új szabályok kialakítása
során a Tőzsde szem előtt tartotta, hogy a piacra lépési kritériumok reálisak, teljesíthetők, egyértelműek, ugyanakkor
kellően rugalmasak legyenek, ezáltal elősegítve a BÉT versenyképességét a nemzetközi porondon. Az egyes részvénykategóriákat érintő változások az alábbiak szerint foglalhatók össze:
• A BÉT részvénypiacának legmagasabb, Prémium kategóriájában a belépési kritériumok változatlanok maradtak. A félévenkénti kategória-felülvizsgálatkor értékelt kritériumokat a BÉT ugyanakkor összehangolta a belépési kritériumokkal:
így a megfelelő kapitalizáció megléte mellett ezentúl nem a forgalomgyakoriságot, hanem a közkézhányad-kritériumokat (25 százalékos közkézhányad, illetve 2 milliárd forintos közkéz-kapitalizáció vagy 500 tulajdonos) fogja vizsgálni.
• A Standard kategóriában jelentősebb változások történtek: ebben a kategóriában a belépéshez már nem kötelező
a nyilvános tranzakció (ez a feltétel csak a Prémium kategóriába való belépésnél maradt meg). A BÉT ezzel egyidejűleg a Prémium kategóriához hasonló, ám annál enyhébb kvantitatív belépési kritériumokat vezetett be ebben a
szegmensben: a Standard kategóriába történő listázáshoz minimum 250 millió forintos kapitalizáció, 10 százalékos
közkézhányad (illetve 100 millió forintos közkéz-kapitalizáció vagy 100 tulajdonos) és egyéves működési historika
szükséges. Ezzel párhuzamosan a BÉT a Standard kategóriás kibocsátókat is bevonta a félévenkénti felülvizsgálati
körbe, ahol – a Prémium kategóriához hasonlóan – a belépési kritériumok fennállását ellenőrzi.
• A BÉT 2019-től kezdődően a T kategóriát lezárta az újonnan tőzsdére belépő cégek elől; a Standard kategória kritériumainak meg nem felelő kibocsátókat ugyanakkor a BÉT a T kategóriába sorolja át. A jelenlegi T kategóriás kibocsátók – amennyiben nem tudnak vagy nem kívánnak átlépni a Standard kategóriába – korlátlan ideig maradhatnak
ebben a szegmensben.
A 2019 januárjától bevezetett új részvénykategória-rendszer erőteljes átsorolási hullámot eredményezett. Bár a Tőzsde
a kibocsátók számára 2020-ig türelmi időt biztosított az új szabályoknak való megfelelésben, többen kérelmezték az új
szabályok szerinti elbírálást már 2019 folyamán. A Standard kategóriában a tranzakciós követelmény eltörlésével számos
T kategóriás kibocsátó előtt nyílt meg a lehetőség, hogy kérvényezzék átsorolásukat a Standard kategóriába, amen�-
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nyiben teljesítik az újonnan előírt, folyamatosan teljesítendő kapitalizációs és közkézhányad-kritériumokat. 2019-ben
öt kibocsátó élt ezzel az eséllyel: májusban az OTT-ONE Nyrt. és a SET Group Nyrt., júniusban a FuturAqua Nyrt., szeptemberben az Őrmester Nyrt., decemberben pedig a Kulcs-Soft Nyrt. törzsrészvényeit köszönthettük a Standard kategóriában. A Prémium kategóriába való feljebb lépés a korábbi évekhez hasonlóan vonzó célkitűzés maradt a kibocsátók
szemében. 2019 júniusában két cégnek, a 4iG Nyrt.-nek és az AutoWallis Nyrt.-nek is sikerült ez a váltás.

ÚJ KIBINFO
A tőzsde 2019 folyamán megújította a kibocsátói és tőzsdei közzétételek publikálására szolgáló online rendszerét, a
KIBINFO-t. A módosítások célja egy a bennfentes információkhoz való hozzáférés lehetőségét korlátozó, a BÉT oldaláról
emberi beavatkozást nem igénylő, gyorsított, zárt és a jelenleginél nagyobb mértékben automatizált közzétételi folyamat kialakítása volt.
Az új rendszer bevezetésének egyik fő motivációja a bennfentes információk MAR-követelményeknek megfelelő kezelése volt. Ezt a BÉT az alábbi eszközökkel biztosítja:
• Míg eddig lehetőség volt arra, hogy a kibocsátók előre feltöltsenek egy hírt a tőzsde publikációs rendszerébe, ami
egy általuk választott későbbi időpontban került csak közzétételre, az új rendszerben minden hírt a feltöltés pillanatától számított maximum 15 percen belül publikálni kell.
• A korábban speciális megjelenési időzítéssel rendelkező hírek esetén (közgyűlési előterjesztések, illetve időközi
pénzügyi jelentések) megszűnik a kereskedési idő alatti közzétételre vonatkozó tilalom. A kibocsátók ezeket a híreket
kötöttségek nélkül publikálhatják; amennyiben úgy látják jónak, akkor a kereskedési idő után teszik közzé.
• A BÉT munkatársainak nincs semmilyen hatása a hírek publikálásra vonatkozóan. A kibocsátók által a KIBINFO-ba
feltöltött hírekhez, az azokban foglalt bennfentes információkhoz a BÉT honlapján történő automatikus közzététel
megtörténte előtt a BÉT munkatársai nem férnek hozzá, azok csak a közzététel után láthatók számukra.
Technikai oldalról is számos változást hozott az új KIBINFO: a tőzsde a korábbi JAVA verzió helyett vékonykliens alapú
megoldásra tért át; nagyban javult az alkalmazás kompatibilitása a különböző böngészőkkel; a bejelentkezést pedig
kétfaktoros autentikáció teszi biztonságosabbá.
Az új KIBINFO rendszer bevezetésén túl a kibocsátói közzétételekkel kapcsolatos másik, szintén 2019-ben meghirdetett
nagy változás, hogy a BÉT 2020. január 1-jétől nem számít fel külön díjat a kibocsátók felé a KIBINFO-ban történő publikálások után. Az átfogó díjreform keretében ezen díjtétel beolvad a kibocsátók által fizetendő forgalomban tartási díjba.

KIBOCSÁTÓI RENDEZVÉNYEK, OKTATÁSOK
A BÉT 2019-ben is igyekezett színvonalas és hasznos szakmai rendezvényekkel segíteni a kibocsátók működését. Ez évben
is két kibocsátói fórum került megrendezésre:
• 2019. február 12-én „Út a megfeleléshez” címmel az MNB szakértői beszéltek a tájékoztatási kötelezettségeket,
rendkívüli és bennfentes információkat érintő főbb szabályozási kérdésekről. A workshop segítséget nyújtott
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abban, hogy a kibocsátók hogyan alakítsanak ki olyan „legjobb gyakorlatot”, amely minden szabályozásnak megfelel. A workshopot a Mol Nyrt. szakértőjének előadása zárta ugyanebben a tárgykörben.
• 2019. november 26-án „A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése és az ESEF jelentési szabványok” címmel tartottunk fórumot, amelynek fő témája a 2019 júliusában hatályba lépett 2019. évi LXVII. törvény (a hosszú távú
részvényesi szerepvállalás ösztönzése) voltak. Az előadások kitértek arra, hogy milyen változásokat tesz szükségessé
a tőzsdei cégek vállalatirányítási gyakorlatában ez az új szabályozás, illetve milyen összefüggései vannak a már eddig
is létező felelős társaságirányítási gyakorlattal. A fórum második részében az egységes európai beszámolási formátum szabályozásáról és bevezetéséről kaptak ismertetőt a résztvevők.
Mindkét esemény, melyeken közel 60 résztvevő volt jelen, nagy érdeklődést és pozitív visszajelzéseket váltott ki.
A BÉT 2019. december 11-én jogi fórumot tartott vezető hazai tőkepiaci jogászok és az MNB részvételével. A fórum
témája elsősorban az aktuálisan zajló Tpt-módosítás, illetve annak hatása a piacra lépési folyamatokra, engedélyezésre,
szabályozásra. A cél közös gondolkodás elindítása és egy egységes és mindenki által elfogadott és alkalmazandó értelmezés kialakítása volt azok között, akik leggyakrabban alkalmazzák a változásokkal érintett szabályokat. A fórumon
mintegy 20 szakember jelent meg, elsősorban tőkepiaci tanácsadók, jogi irodák képviselői.
Két oktatási program is a kibocsátók ismereteinek bővítését célozta az év során:
• IR képzés kezdő és haladó szakemberek számára (I-II): idén tavasszal (2019. április 16-17.) és ősszel (2019. november 20.) két szinten került kialakításra befektetői kapcsolattartók képzését célzó programunk a BIB égisze alatt, a BÉT
szakmai programfelelősi tevékenysége mellett. A kurzusban a BÉT és az MNB előadói mellett gyakorlati szakemberek,
kibocsátók segítségével igyekeztünk tartalmas programot kialakítani gyakorló IR szakemberek részére. A program
a tervek szerint beépítésre kerül a rendszeres BIB kurzusok közé, így lehetőséget ad a befektetői kapcsolattartással
foglalkozó szakemberek folyamatos képzésére, illetve szinten tartására.
• 2019. december 6-án, szintén a BIB égisze alatt tartottunk szakmai programot a Növekedési Kötvényprogram feltételeiről, működéséről, az azzal összefüggő tőzsdei, MTF megjelenés feltételeiről, a piaci jelenléttel együtt járó kötelezettségekről; a szakmai nap az új programba belépő kötvénykibocsátóknak és tanácsadóknak nyújtott hasznos
segítséget.

18 | BÉT STRATÉGIAI JELENTÉS

3.4. ADATÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK
Az adatértékesítési bevételek nagyságrendileg 30-35 százalékos arányt képviselnek a BÉT összbevételein belül.
2019-ben tovább növeltük az adatértékesítési bevételeket, így folytatva az elmúlt 4 év növekvő trendjét. Historikusan
visszanézve, az elmúlt 14 évben az adatértékesítési bevételeinket több, mint dupláztuk. A bevételek szerkezetét figyelve
megállapítható, hogy míg a folyamatosan növekvő vendor létszámnak köszönhetően az éves licensz díjak szinte folyamatos növekedési pályán voltak, addig a végfelhasználói díjak rapszodikus alakulása erodálta a bevétel növekményt.
A BÉT ADATÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEI (EZER EUR)
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A 2018-ban megkezdett díjstruktúra felülvizsgálat eredményeként a változás két lépcsőben valósult meg. 2019. április
1-jével a professzionális végfelhasználói díjak tekintetében, a legnépszerűbb 1-es és 5-ös mélységű adatok árát mérsékelten emeltük, az alacsonyabb felhasználó számú 10-es és 20-as mélységű adatok árát pedig csökkentettük, ezzel
közelítve az árakat, és ösztönözve az ügyfeleinket, hogy magasabb árértékű csomagra váltsanak. Második lépcsőben
2020. január 1-jén hatályba lép az applikációban végzett adatfelhasználást (Non-Display Use) érintő megújult licenszstruktúra, melytől szintén bevételnövekedést várunk. Ez a két stratégiai lépés az adatértékesítési üzletágat a megfelelő
pályára helyezte az elkövetkezendő éveket szem előtt tartva.
Az előző évekhez képest, 2019-ben sokkal intenzívebb audit tevékenységet folytattunk, így is őrizve bevételforrásainkat. A megállapított elmaradt díjak várakozásokon felüli mértékben járultak hozzá a adatértékesítési üzletág eredményességéhez. A tevékenységet a következő években tovább folytatjuk.
Az idei évben a FESE (Federation of European Exchanges) Adat munkacsoportjában több témában is együttműködtünk
a többi tag tőzsdével. Igyekszünk értelmezni, konszenzusos végrehajtási megoldásokat találni, és szükség esetén tisztázást kérni több, az ESMA (European Securities and Markets Authority) és az Unió által kiadott direktívákra és rendeletekre.
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4. FEJLŐDŐ TŐKEPIACI ÖKOSZISZTÉMA
4.1. FEJLŐDŐ PARTNERKAPCSOLATOK
A BÉT a 2019-es évben folytatta partnerkapcsolatai kiépítését és a meglévők szorosabbra fűzését. Több hazai és nemzetközi szervezettel is együttműködési megállapodást kötöttünk, amely tovább erősíti a hazai tőkepiac ismertségét és segíti
a magyar vállalati szektor edukálását, valamint tőkéhez jutását.
A BÉT50 középvállalati konferencián együttműködési szerződést írt alá az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő és a Budapesti Értéktőzsde vezetősége. A megállapodás értelmében a Hiventures és a BÉT olyan vállalatok tőzsdei bevezetésének felkészítését támogatja majd közösen, amelyek nyilvános részvénykibocsátáson keresztül
szeretnének forrásbevonással élni. Az együttműködés célja az értéktőzsde szerepének növelése a vállalatok forrásbevonásának, illetve a befektetők forrás elhelyezési tevékenységének támogatása révén.
A megállapodás számos, legfőképpen magántulajdonban lévő társaságok nyilvános részvénykibocsátását (IPO) felkészítő kezdeményezést foglal magában. Az egyezség révén a Budapesti Értéktőzsde középvállalati szolgáltatásai – a
tőzsdei felkészítés EU-s finanszírozását szolgáló BÉT Mentor Program, valamint a nemzetközi vállalatfejlesztési képzést
nyújtó BÉT ELITE Program – nagyobb szerepet kapnak, a vállalatok pedig további segítséghez folyamodhatnak az átláthatóság és a felelős vállalatirányítási rendszerek kialakításában.
A Hiventures ezen felül vállalja, hogy portfóliójából kiválasztja a tőzsdeérett cégeket és elősegíti megjelenésüket a
középvállalatokra szabott BÉT Xtend piacon; továbbá, a kockázatitőke-befektető MFB KKV Tőkealapjából finanszírozott
cégei esetében kiemelten szorgalmazza a BÉT-re történő nyilvános kibocsátást.
A Budapesti Értéktőzsde által megfogalmazott tőzsdefejlesztési törekvések, így a hazai vállalatok tőkeági finanszírozásának népszerűsítése is egyre szélesebb körben valósul meg. A Hiventures és a BÉT együttes hozzájárulása révén a
jövőben még több ígéretes vállalat válhat ismertté a széles nyilvánosság számára. Ennek egyik első lépéseként a BÉT
a Hiventures portfóliójából a legérettebb cégeknek tartott workshopot október 16-án. Az eseményen mintegy 25-30
vállalat képviseltette magát, ahol többek között előadást tartott az Xtend piac első két megjelenő társasága (Megakrán
Nyrt. és a Cyberg Corp. Nyrt), valamint az akvizíciós terület ismertette a tőzsdére lépés motivációit és az oda vezető utat.
Fontos kiemelni fentiek mellett a Győri Iparkamarával és a Hajdú-Bihar megyei Iparkamarával való együttműködést,
amelynek keretében helyi vállalatvezetőkhöz sikerült eljutni több alkalommal. Ezeken az eseményeken jellemzően egy
az ELITE Programban részt vevő társaság, valamint a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap tranzakciós csapata, illetve egy nemzetközi tanácsadó tartott szakmai előadást.
Az év során az Innovációs és Technológiai Minisztériummal több fronton együttműködtünk, legyen az akár kkv stratégia, vállalkozáspolitika, Multi Program, vagy éppen generációváltás. Terveink szerint 2020-ban még szorosabbra fűzzük
az együttműködést a Magyar Multi Program tekintetében.
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A korábbi évekhez hasonlóan gyümölcsöző volt a kapcsolat a hazai bankokkal az ELITE akvizíció során (Budapest Bank,
UniCredit Bank, CIB Bank), illetve egyéb szervezetekkel (MAPI, FBN-H, BCCH, MGYOSZ, MKIK), amelyekkel több üzleti
reggelit is sikerült megszervezni.
Részt vettünk a Startup hét Debrecen rendezvényen a Startup Campus szervezettel együttműködésben, ahol a kkv-k
napján az értékteremtésről és a tőzsde által nyújtott lehetőségekről tartottunk előadást. Fontosnak tartjuk, hogy elindult
az együttműködés az EDC Debrecen szervezetével is a helyi vállalatok fejlesztése érdekében.
Egyik legfontosabb termékünk, a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, amely befektetőként segíti tőzsdére a hazai kkv-kat.
Együttműködésben a tranzakciós csapattal ősz folyamán több hazai intézményi alapkezelővel is aktív kapcsolatot indítottunk el.
A Kijelölt Tanácsadók (Nominated Advisor, NOMAD) intézménye az Xtend piac egyik sajátossága. Ezen piaci szereplők
egyrészt támogatják a kibocsátókat a bevezetés és a forgalomban tartás folyamán, másrészt folyamatos figyelemmel
kísérik a cégeket.
A Tanácsadók első, még a kibocsátó piacra lépése előtt teljesítendő feladata a kibocsátó átvilágítása, amelyet elsősorban saját maga végez el, de ennek során támaszkodhat általa megbízhatónak ítélt egyéb tanácsadók (különösen könyvvizsgáló, jogi tanácsadó) véleményére és megállapításaira is. Ezt követően részt vesz az Információs Dokumentum vagy
Tájékoztató elkészítésében, és ettől kezdve figyel arra, hogy a kibocsátó minden tájékoztatási kötelezettségét teljesítse.
Jelenlétük nagyban növeli a piac biztonságát, így a befektetők érdekeit is szolgálják. 2019 végén 17 NOMAD szereplővel
volt szerződéses kapcsolata a BÉT-nek, akikkel aktív párbeszéd zajlott egész év során.

A NOMAD-ok listája
BDO Corporate Finance

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Concorde MB Partners

MKB Bank Nyrt.

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Equilor Befektetési Zrt.

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

Erste Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

EY Magyarország

Random Capital Broker Zrt.

Grant Thornton Corporate Finance

RSM Hungary

Heal Partners

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Impact Advisory Zrt.

A fentieken túlmenően a BÉT szakértői részt vettek a HVCA oktatási és jogi bizottsági ülésein is, valamint közös üzleti
reggeliket is szerveztünk a társasággal együtt a tőkepiaci ismeretek átadásának érdekében.
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4.2. BÉT50 – ÖTVEN HAZAI VÁLLALAT SIKERTÖRTÉNETE
ÉS BÉT50 KLUB – AZ INSPIRÁLÓ VÁLLALATOK KÖZÖSSÉGE
A tőzsdeképes cégek detektálására több módszer is lehetséges, a BÉT ezen cégek körét mind kvantitatív, mind pedig
kvalitatív módszerek segítségével azonosítja.
A kvantitatív elemzés alapját az MNB-vel közösen 2016 elején kidolgozott ún. scoring módszertan adja. A BÉT munkatársai idén is elvégezték a fent említett módszertan szerint a tőzsdeképes vállalatok szűrését, melynek eredményeként
mintegy 450 kkv-t találtak tőzsdeképesnek. A tőzsde és a piaci szereplők, potenciális kibocsátók között az elmúlt években folytatott találkozók tapasztalatai alapján a módszertanon két módosítást végeztünk. Egyrészt eltérés a korábbi
tanulmány elkészítéséhez képest, hogy a BÉT jelen tanulmány elkészítése során a kritériumok közül elhagyta a legalább
hét éves működésre vonatkozó elvárást. Ennek oka, hogy tapasztalataink alapján az M&A tranzakciók, cégátalakulások
(Bt.-ből Kft., Kft.-ből Zrt.) következtében lehetnek olyan tőzsdeképes, egyébként hosszabb ideje működő vállalkozások
is, melyeket hivatalosan az elmúlt hét évben jegyeztek be. Másrészt az elfogadott külföldi tulajdonrész mértékét a korábbi maximális 80 százalékhoz képest a BÉT maximum 20 százalékban határozta meg. Ennek oka, hogy a potenciális
kibocsátókkal folytatott egyeztetések tapasztalatai alapján csak a hazai döntési központtal rendelkező vállalkozások
esetében jelenthet reális alternatívát a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetés. A mérlegek és eredménykimutatások adatainak felhasználásával leszűrt jövedelmezőségi-, működési-, tőkeszerkezeti-, kockázati mutatók segítségével
mintegy 450 tőzsdeképes kkv-t azonosítottak a BÉT szakértői, ami magasabb szám a korábbi eredményekhez képest.
A BÉT az elkövetkezendő években is fontosnak tartja a scoring elvégzését és a tőzsdeképes vállalatok azonosítását –
majd azok felkeresését.
Mindemellett a BÉT elkötelezett az iránt, hogy azokat a vállalatokat, akik már érettek a tőzsdei megjelenésre vagy
megfelelő növekedési pályán vannak ahhoz, hogy minél hamarabb elérjék a potenciális kibocsátó szintet, ne csak elemzésekben azonosítsuk, de felkutassuk és kapcsolatot teremtsünk velük. Ennek eredményeként keresünk fel évről évre
ötven hazai sikeres vállalatot a „BÉT 50 – ötven hazai vállalat sikertörténete” kiadványukban is.
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A BÉT az elmúlt évek sikereire való tekintettel idén is elkészítette az ötven hazai sikeres vállalkozást bemutató kiadványát, a BÉT50-et. Az immár negyedik alkalommal megjelenő sikertörténeteket bemutató BÉT50 mára önálló branddé
nőtte ki magát. A BÉT számára kiemelten fontos stratégiai cél az ökoszisztéma építése. A jelenleg már 200 céget magába tömörítő BÉT50 konferencia és kiadvány minden eddiginél nagyobb érdeklődést váltott ki a piaci szereplőkből.
A konferencia fókuszában a vállalatokat érintő gazdaságpolitikai irányok, a tőke- és kötvénypiac sajátosságai, illetve
a növekedéssel együtt járó kihívások álltak. Előadást tartott többek között a Wallis Csoport elnökeként Veres Tibor,
akinek számos tőzsdei cégben van érdekeltsége. Ezek a vállalatok a tőkepiac adta minden lehetőséget kihasználnak
a növekedéshez, így a konferencián résztvevő, szintlépést tervező társaságok számára lehetnek követendő példák.
Veres Tibor a vállalatépítésről, tőkepiaci jelenlétről tartott előadást a csúcstalálkozó résztvevőinek. A délelőtt folyamán
Szabó Levente László, a Takarékbank vezérigazgató-helyettese, Krzysztof Zdanowski, a Summa Lingue lengyel tőzsdei
társaság tulajdonosa és vezérigazgatója, illetve Umerah Akram, az ELITE nemzetközi vállalatfejlesztési hálózat üzletfejlesztési vezetője is prezentált.
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Az ezután következő panelbeszélgetésekben sok egyéb mellett innovációról, vállalatépítési kihívásokról, nemzetközi
piacra lépésről esett szó. Olyan innovatív, sikeres magyar cégek kerekasztal-beszélgetéseit kísérhette figyelemmel a nagyközönség, mint a Robot-X, a PI-ER a Padthai Wokbar. A nagyobbak közül pedig a MasterGood, az Unix Autó és a Duna House.
Az IPO bootcamp szekcióban ifj. Chikán Attila előadását hallgathatták meg tőkepiacok, vállalatépítés témakörben az
érdeklődők, majd Paulovits Márton, a BÉT Kibocsátói Akvizíciók igazgatója mutatta be a BÉT által aktuálisan nyújtott
szolgáltatásokat. Szintén az IPO bootcamp keretei között kettő kerekasztal beszélgetés is lezajlott. Elsőként a vállalati
növekedés, szervezetfejlesztés, illetve a nyilvános tőkepiacokon követendő stratégiákról esett szó az SZTA, Hiventures,
UniCredit Bank, és a Random Capital vezetői között. A szekció zárásaképpen az IPO folyamatáról és a nyilvános tőkepiaci létről beszélgetett a BÉT Xtend két résztvevője a Megakrán és a Cyberg az EY és a DLA Piper szakértőivel. A szakmai
nap befejezéseként dr. Lódi Kata a BÉT jogtanácsosának vezetésével a Gloster, DM-Ker és a Kométa 99 ügyvezetői beszélgettek a BÉT-ELITE Programról és az ott megszerzett tapasztalatokról.
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A BÉT50 kiadvány története 2016-ban kezdődött. Célja, hogy a hazai gazdasági szféra figyelmét a kimagasló teljesítményt nyújtó, sikeres szintlépéseket produkáló, ezzel versenyképességüket folyamatosan növelő hazai vállalatokra
irányítsa. Alapkövetelmény a kiválasztáskor, hogy az adott vállalat kiemelkedő sikereket tudjon felmutatni saját piacán,
illetve eredményes múlttal és olyan növekedési potenciállal rendelkezzen, amely megfelelő alapja lehet a későbbi bővülésnek, legyen az tőzsdei bevezetés, nemzetközi terjeszkedés, vállalatfejlesztés vagy egyéb beruházás.
A kiadvány összeállítását ismét hosszas kutatómunka előzte meg, melyben szakmai partnerként a BÉT-et felkészült
gazdasági újságírók mellett az EY is segítette. Ebben az évben ismételten főleg a 2010 előtt alapított társaságok kerültek
előtérbe, több olyan is, melyeket elért eredményeik ellenére, nem feltétlenül ismer a nagyközönség. Az idei kiadvány
szektorális fókuszában is láthatunk változást. Míg 2017-ben az élelmiszeripari, 2018-ban az IT, addig a 2019-es kiadványban szereplő vállalatok túlnyomó többségét a gyártó vállalatok képezték.
A 2019-es évben bekerült cégek összesített árbevétele meghaladta a 605 milliárd forintot és összesített EBITDA-juk
elérte a 73,3 milliárd forintot. Mi sem mutatja jobban az ötvenek gazdaságban betöltött kulcsszerepét annál, mint hogy
együttesen közel 11 000 munkavállalót foglalkoztatnak, mely átlagosan 226 főt jelent. Ez azt jelenti, hogy átlagos árbevételük 2018-ban 12,4 milliárd forint volt, míg ehhez átlagosan 1,5 milliárd forintnyi EBITDA párosult, mely 12,1 százalékos marzs melletti működést jelent.
A 2019-es évben 20 gyártással foglalkozó vállalat képviseltette magát a kiadványban. Nagy szerepüket a nemzetgazdaságban betöltött fontosságuk is indokolja. Jelentős tudásbázissal és know-how-val rendelkeznek, melyet remekül
hasznosítottak a külföldi piacokon, és arról se felejtsünk el említést tenni, hogy majdnem mind Magyarországon működő multinacionális nagyvállalatok beszállítói. A második legnagyobb csoportot a szolgálató szektorban tevékenykedő
vállalatok képezték, hiszen 12-en kerültek be a 2019-es kiadványba. A paletta igen széles, hiszen találkozhatunk közöttük
minőség-ellenőrzéssel foglalkozó vállalattal, munkaerő kölcsönzővel, de még éttermi hálózatot üzemeltető céggel is. A
kereskedelemből 6-an, az IT-ból 4-en, hasonlóan az élelmiszeriparhoz, illetve 3-an az ingatlanszektorból képviseltetik
magukat.
Az idei kiadványban a vállalkozások földrajzi megoszlása tükrözte a KSH statisztikákban látható adatokat: mintegy
23 társaság Budapestről és Pest megyéből került ki, emellett Győr-Moson-Sopron és Fejér megye vitte a prímet. Viszont
az is jól látható, hogy ezek a társaságok már jellemzően nem csak helyi szereplők, hanem legtöbb esetben országos szintű kapcsolatokkal, vevőkkel és beszállítókkal rendelkeznek.
Idén visszatérő téma volt az interjúk során a munkatársak folyamatos szakképzése, toborzási folyamatok racionalizálása, valamint fontos kérdés volt mindegyikük számára a munkatársak megtartása.
Az utódlás és generációváltás kérdése örökzöld téma. A kiadványban szereplő vállalatok többsége a rendszerváltáskor
indította tevékenységét, így a tulajdonosok-ügyvezetők többsége túl van a 60. életévén. Így napi szintű témát képez a
megfelelő utód kijelölése és a napi szintű operáció átadása.
Az újabb 50 kiváló céget a már hagyománnyá vált BÉT50 konferencián mutatta be a BÉT a szakértőkből, cégvezetőkből
álló vendégeknek.
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A fentiek mellett nem szabad megfeledkeznünk a Tőzsde által idén életre keltett BÉT50 Klubról sem, aminek tagjai
magyar tulajdonú vagy kötődésű vállalatok, amelyek szakmaiságuk, üzleti tapasztalataik, innovatív eljárásaik és sikereik révén inspirációval szolgálnak a magyar piac számára. A BÉT50 Klubok ezeknek a vállalatoknak, illetve vezetőiknek
szólnak. A zártkörű rendezvényeken a komoly növekedési potenciállal rendelkező középvállalatok, tőzsdei kibocsátók
üzleti és szakmai vezetői mutatják be az aktuális piaci folyamatokat, amelyet a résztvevők később könnyed hangulatú
beszélgetés keretében megvitathatnak, továbbá új kapcsolati tőkére is szert tehetnek.

A BÉT munkatársai idén kettő klub rendezvényt tartottak a BÉT50 tagoknak. Alkalmanként közel 100 cég vezetője
gyűlt össze, hogy megvitassák az őket foglalkoztató aktuális kérdéseket. A tavaszi klub találkozón a digitalizáció, 5G és
az új Telekom székház állt a középpontban. Az őszi rendezvényen már az autóipar és a közlekedés felé irányult a fókusz.
A házigazda Wallis előadása után megismerkedhettünk az AImotive egyedi történetével és az autózás jövőjével, majd
egy panelbeszélgetés keretein belül a vállalati kihívásokról és azok kezeléséről beszélgettek a szintén autóiparhoz és
közlekedéshez kötődő vállalatok, az IData, Miell Quality és a Nelson Flottalízing.
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2019 BÉT50-CÉGEI
Almási Kft.
ARH Informatikai Zrt.
Bábolna Bió Kft.
Biggeorge Property Zrt.
Bock Borászat Kft.
CNC Rapid Kft.
Confector Kft.
CoreComm SI Kft.
Daniella Kft.
Di-Care Zrt.
Digic Holding
Duna Elektronika Kft.
ELME Automatika Kft.
EPSM Zrt.
ER-FA 2000 Kft.
Észak Üvért Kft.
Euronics (Vöröskő Kft.)

Gablini csoport
Gamax csoport
Graphisoft Park SE
GSV Kereskedelmi Kft.
Hafner-Pneumatika
HAPP Kft.
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Kling Kft.
Lipóti Pékség Kft.
Masterplast Nyrt.
Miell Quality Kft.
Mikropakk Kft.
Mortoff csoport
MPF csoport
Nelson Flottalízing Kft.
Optimum Solar Kft.
OXO csoport

Padthai Wokbar
Pauker Nyomda
PEMÜ Zrt.
Pensum csoport
Pharma Print Kft.
PI-ER Technical Kft.
Robot-X Hungary Kft.
Rotovill Kft.
Serco Informatika Kft.
Simon Műanyagfeldolgozó
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.
Textura Zrt.
Verarbeiten Pausits Kft.
VIA Bérautó Kft.
Wing Zrt.
Zalaco Zrt.

4.3. ELITE PROGRAM: VÁLLALATFEJLESZTÉS ÚJ SZINTEN
A BÉT továbbra is kiemelt figyelmet szentel a tőzsdeképes cégek felkutatására, edukálására, a velük való folyamatos
kapcsolattartásra és naprakész hasznosítható ismeretekkel való kiszolgálásukra. Ebben számos tőzsdei szolgáltatás áll
rendelkezésre: BÉT 50 kiadvány és klub, a BÉT Mentor Program (I. tőzsdei felkészülés támogatás és II. nemzetközi képzési
program) stb. Ennek részeként az ELITE Program már harmadik éve nyújt nemzetközi környezetben két tanéves képzési,
networking lehetőséget a hazai vállalatoknak.
A 2019-es évtől azonban a BÉT a meghatározott feltételeknek megfelelő kkv-k tandíját finanszírozni tudja uniós és
központi költségvetési forrásból (a lehetőség 2022-ig él vagy ameddig a rendelkezésre álló forrás ki nem merül). A 2019-es
évben a 19 kezdő cégből 16 magyar cég kezdte meg az ELITE Programot úgy, hogy két tanév díját is a BÉT Mentor Programján keresztül finanszírozzák az újonnan csatlakozók.
Az ELITE Programot 2012-ben a Milánói Tőzsde indította el (ELITE Italy), 2014 óta a Londoni Tőzsdecsoport leányvállalataként működik (ELITE UK és ELITE International) tovább. A Program célja, hogy olyan vállalatvezetési és külső
finanszírozási ismereteket nyújtson a részt vevő cégeknek, amelyek segítségével megfontoltabb operatív és stratégiai
döntéseket hozhatnak, akár megteremthetik az alapját egy tőzsdei bevezetésnek is. Az ELITE International csoporton
(172 cég) belül kiemelkedő számban, összesen 36 magyar cég veszi igénybe a nemzetközi best practice-ek átadására és
a hazai sajátosságok megismerésére egyaránt alkalmas, világszinten 44 ország 36 szektorból több mint 1300 vállalatot
jegyző vállalkozásfejlesztési programot. Magyarországot követően Bulgária, Románia, Horvátország képviselteti magát
nagyságrendileg 15 céggel.
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A Közösségnek nem minden cég lehet azonban tagja, hanem csak bizonyos kvantitatív és kvalitatív kritériumokat
teljesítők: árbevétel, adózott eredmény, jövedelmezőségi mutatók, hiteles menedzsment, múltbeli növekedés, bizonyított jövőbeli ígéretes tervszámok. A sikeres felvételit követően a két tanéves ismeretterjesztés minden cég számára
stratégiaalkotási és finanszírozási modulokkal indul, majd ezt követően jönnek a szabadon – mindenki igényének megfelelően választott – modulok (innováció, HR, szervezetfejlesztés, nemzetközi piacra lépés, digitalizáció).
A cégek számára a színvonalas nemzetközi képzésen túl érték az ismertségük növelése, üzletszerzési lehetőségek kiaknázása, tapasztalatcsere a magyar és a nemzetközi cégekkel, konzultáció ELITE Partnerekkel (több, mint 200 tanácsadó,
bank, jogász stb.). A külföldi legjobb gyakorlatok megismerésével nemzetközi terepen is versenyképesebbé válhatnak a
magyar középvállalatok. Az ELITE Program végeztével nem kötelező a tőzsdei bevezetés. A magyarországi tapasztalatok
viszont azt mutatják, hogy a Program leginkább annak kelti fel az érdeklődését, akik a banki finanszírozáson túl közép-hosszú távon gondolkodnak egy tőzsdeképes cég kialakításában (nem feltétlenül tőzsdei megjelenésben). A hazai
cégek jelentős része tőzsdei tranzakcióra készül vagy már jelen is van a BÉT valamely piacán (UBM Nyrt., Megakrán Nyrt.,
DM-Ker Zrt., Gloster Infokommunikációs Kft.).
Az ELITE S.p.A. a Programban legalább 5 éve résztvevő cégek, tehát döntően olasz cégek körében végzett statisztikai
felmérése alapján a cégeknél a Program hatására átlag 39 százalékos árbevétel növekedést figyelt meg. Az árbevételen
kívül a fejlődés további mutatószámokban is mérhető: az ELITE Programhoz való csatlakozást követően átlagos 32 százalékos EBITDA margin növekedés, illetve átlagos 36 százalékos organikus növekedés (aktuális foglalkoztatotti létszám /
a Program kezdetekor) figyelhető meg. Az ELITE tehát azokat a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat
célozza meg, amelyek szintet akarnak lépni, fejlődni, nyitottak az új ismeretek megszerzésére és azok beépítésére a
vállalat mindennapjaiba. A Programba maga a cég iratkozik be, tehát adott esetben egy képzési napon többen is részt
vehetnek a felsővezetésből, tulajdonosi körből, hogy a tudás jobban átadható legyen a döntéshozóknak.
A képzések döntően Londonban és Milánóban vannak, de a standard ELITE International tematikához a BÉT még hozzátesz 3 egész napos szakmai modult. Ezen kívül a BÉT az ELITE cégeknek folyamatosan tartalmat és találkozási lehetőséget kíván adni, így 2019-ben networking eseményeket és tematikus workshopokat szerveztünk és már összeállítottuk
a teljes 2020-as menetrendet is.
A potenciális ELITE cégek megszólítása érdekében a BÉT számos szakmai rendezvényen, üzleti találkozón vett részt
szervezőként és együttműködő partnerként, így az ELITE Program becsléseink szerint nagyjából 400 céghez jutott el
közvetlenül. A cégekkel való kapcsolatfelvételben a BÉT továbbra is támaszkodik banki, tanácsadói partnereire (Budapest Bank, CIB Bank, UniCredit Bank, Concorde MB Partners, EY, PwC, Deloitte Private, MAPI Klub, FBN-H, MGYOSZ,
HVCA), illetve törekszik újabbak kialakítására. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően számos ügyfélrendezvény, üzleti reggeli, one on one találkozó volt.
A BÉT az eddig jól működő partneri kapcsolatait szorosabbra fűzte és nyitott újabbak irányába is.
• MGYOSZ – a BÉT az ELITE Programmal megjelent a tagvállalataiknak szóló magazinban és 2018-ban szerveztünk
közösen üzleti reggelit körforgásos gazdaság, vállalatirányítási témában.
• FBN-H – a családi vállalkozások jelentős szövetsége a hazai szintéren, 2019-ben is volt alkalmunk klubeseményükön
megjelenni, első és második generációs vállalatvezetők figyelmébe ajánlani a BÉT szolgáltatásait, ELITE Programot.
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• MAPI Klub – jelentős hazai kkv-kat tömörítő klubbal szoros együttműködésben dolgozunk, tagvállalatiak közül
már többen is részesei az ELITE közösségnek.
• Kereskedelmi és Iparkamara győri és debreceni kirendeltségével rendszeres kapcsolatban állunk. Győrben kettő,
míg Debrecenben idén egy alkalommal voltunk tagjaiknak szakmai tartalmat nyújtani. A BÉT dolgozik azon, hogy
más helyi kamarákkal is hasonlóan jó kapcsolat alakulhasson ki.
• DLA Piper szakembereivel kiemelt kérdésekben együtt dolgozunk, alkalmanként szakmai tartalmat hoznak a hazai
ELITE modulokra.
• Tanácsadó cégekkel (Deloitte, EY, PwC, CMBP) napi kapcsolatban vagyunk. Támogatják a munkánkat a hazai ELITE
modulok „oktatóiként”, akvizíciós tevékenységben.
• Kereskedelmi bankok képviselői (Budapest Bank, CIB Bank, UniCredit Bank) hasonlóan hozzájárulnak a mindennapi
munkánkhoz, ügyfeleik körében ismertetik az ELITE Program előnyeit, kiscsoportos üzleti találkozókat szervezünk.
A Budapest Bank segítségével például több állomásos vidéki roadshow-t sikerült megvalósítani (többek között Dabas, Somogyaszaló, Pannonhalma), ahol közel 100 ügyfelet értünk el közvetlenül. Ezeken az alkalmakon a vállalatok komplett szakmai programot kaphattak, amelyek segíthették a vállalatfejlesztési gondolkodásukat. Az UniCredit
Bankkal szintén sikerült tavasszal egy szakmai délelőttöt megvalósítani, ahogyan a CIB Bankkal is tartottunk üzleti
reggeliket. Ezeken az eseményeken jellemzően egy ELITE Programban részt vevő társaság is részletesen bemutatja
stratégiáját, meglátásait, amely nagyon hasznosnak bizonyul a résztvevő vállalatok számára. Mivel a bankok a számlaszolgáltatásokon, hiteleken keresztül szoros kapcsolatba kerülnek a vállalatokkal, ezért a számokon túl még jobban
ismerik a vezetőket/tulajdonosokat – így a tőzsde számára kifejezetten hasznos a velük való együttműködés.
Partnereinkkel a 2019. évben 21 eseményt tartottunk, és összesen 28 rendezvény volt – a BÉT szervezésűekkel együtt –
ahol népszerűsíteni tudtuk az ELITE Programot.
2019 őszén is megrendezésre került a középvállalatok csúcstalálkozója, a BÉT50 konferencia, ahol az ELITE Programnak
hangsúlyos szerepe volt: dedikált standnál informálódhattak az érdeklődők; az ELITE regionális vezetője, Umerah Akram
tartott a délelőtti szekcióban előadást az ELITE közösségről, céljaikról, aktualitásokról; délután pedig egy panelbeszélgetés keretében osztotta meg a tapasztalatait 3 magyar cég és a Budapest Bank, mint BÉT együttműködő partner.
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A BÉT aktív akvizíciós tevékenységének köszönhetően 2019-ben az alábbi 19 céggel bővült 36 résztvevősre a magyar
ELITE közösség.
BlackBelt Technology Kft.
Carboferr Kereskedőház Zrt.
CoreComm SI Kft.
ELME Automatika Kft.
Ezüsthajó Kft.
Gamma Digital Kft.
G-Plan Építő Kft.

Gulyás Tüzép – GSV Kft.
Iniciál Autóház Kft.
Kométa 99 Zrt.
Mirelite Mirsa
MITO Communications Kft.
Mortoff Kft.
Optimum Solar Kft.

Rotovill Kft.
Serco Informatikai Kft.
Somogyi Elektronic Kft.
Verarbeiten Pausits Kft.
Via Bérautó Kft.

BlackBelt Technology Kft.
2013-ban alakult a BlackBelt, amely személyre szabott szoftverfejlesztéssel, ügyviteli rendszerek gyártásával vált
nagyvállalattá az utóbbi évek során, és amely számos hazai és külföldi ügyfelet tudhat a magáénak. A dinamikusan fejlődő IT-cég a kliensek szoftverek iránti igényeire válaszul fejlesztette ki saját termékét, a JUDO-t, amely
mára a BlackBelt egyedi szoftverfejlesztési üzletágának az alappilléreként szolgál.

Carboferr Kereskedőház Zrt.
A vállalat hagyományos fémipari tevékenységhez köthető alapanyagok, így elsősorban ötvözetlen acéltermékek
beszerzésével foglalkozik, emellett a cég közreműködő partnerei számára logisztikai és kereskedelmi szolgáltatásokat is nyújt. Hazai és multinacionális disztribúciós és végfelhasználók beszállítójaként hozzájárul az energetikai,
autóipari, mezőgazdasági gépgyártási és építőipari értékteremtési lánc kiszolgálásához és finanszírozásához is.

CoreComm SI Kft.
A cég az Egyesült Államokban alakult CoreComm Solution Inc. néven, 2001 óta pedig a CoreComm SI képében
magyarországi képviseletet is működtet. A hazai leányvállalat két üzletágra specializálódott: az egyik védelmi
megoldásokkal és kapcsolódó berendezésekkel, a másik biztonságos szünetmentes energiaellátással foglalkozik.

ELME Automatika Kft.
Az ELME Automatika Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik termék specifikus készülékek, célgépek, szerelősorok,
tesztelő berendezések tervezése és gyártása terén. Projektjeik terjedelme széles: a vevői igényeknek megfelelő
technológia kidolgozásától a kulcsrakész rendszerek átadásáig tart.

Ezüsthajó Kereskedelmi Kft.
A magyar családi tulajdonú Ezüsthajó Kft. 26 évvel ezelőtt kezdett el kamionos felszerelések biztosításával, értékesítésével foglalkozni, azóta pedig országos hálózattá vált: a cég mára jelen van Budapesten, Debrecenben,
Győrben, Pécsen és Szegeden. A regionális boltok révén a fuvarozók, kamionsofőrök, szervizek, mezőgazdasági
cégek és viszonteladók külföldi és belföldi kiszolgálására egyaránt rendelkezésre áll.

30 | BÉT STRATÉGIAI JELENTÉS

Gamma Digital Kft.
Az 1995-ben alapított vállalat egyedi villamosmérnöki fejlesztések megvalósítása révén az ipari automatizálás,
az intralogisztika és robotika, valamint az ipari informatika területein támogatja elsősorban az autóipart és a
gyógyszeripart. A cég automata magasraktári-, dobozos-, valamint automata targonca rendszerek teljes körű
tervezésével és kivitelezésével az elmúlt évek során számos fontos fejlesztést valósított meg az intralogisztikai
automatizálás területén is.

G-Plan Építő Kft.
A vállalat építőipari és útépítési szolgáltatásai révén elsősorban a Dél-Dunántúli régió, valamint az ország infrastruktúrájának fejlesztését célozza. A társaság a mélyépítés, a különféle aszfalt-, beton- és betonelemek gyártása
és értékesítése mellett közúti árufuvarozást, illetve útépítő gépek (például aszfaltfinisherek, úthengerek) és földmunkagépek bérbeadását is vállalja.

Gulyás Tüzép – GSV Kft.
Az ország egyik vezető építőanyag és kerámia piaci vállalata, több mint 27 éves tapasztalattal. Komplex, magas
minőségű szolgáltatási csomagjaikkal a tervezéstől a megvalósításig professzionálisan támogatják az építkezők,
felújítók igényeit. Tevékenységük kiterjed a legújabb trendeknek megfelelő építőipari anyagok, tapéták és festékek, burkolatok, kádak, zuhanykabinok, szaniterek, csaptelepek, fürdőszobabútorok és kiegészítők széles skálájának kis- és nagykereskedelmére.

Iniciál Autóház Kft.
A dinamikusan fejlődő Iniciál Cégcsoport 100%-ban magyar magántulajdonú vállalkozásként működik, amely
számos ismert autómárka értékesítésével és vevőszolgálatával, illetve márkaszervizével foglalkozik. Tevékenységét Nyugat-Magyarország területét lefedően négy telephelyen Győrben, Mosonmagyaróváron, Sopronban és
Szombathelyen végzi.

Kométa 99 Zrt.
Hazánk egyik legnagyobb húsipari cége, amely amellett, hogy évről évre növeli az árbevételét, kiemelt figyelmet
fordít termékei minőségére, az egészséges táplálkozás irányelveinek való megfelelésre és a környezettudatosságra is: a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása érdekében a termeléshez és az infrastrukturális ellátáshoz
használt berendezéseik megfelelnek az elérhető legjobb technika (BAT) követelményeinek.

Mirelite Mirsa
Az 1981-ben alakult, 2003 óta pedig teljes mértékig magyar tulajdonban lévő MIRELITE MIRSA különféle gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök, tésztafélék, húsos termékek gyártásával foglalkozik. A termékek gyártását
és csomagolását korszerű technológiákkal és gépekkel végzi, a cég a csomagolás tekintetében széleskörű vevői
igényeket képes kielégíteni.
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MITO Communications Kft.
A MITO 2008-ban alakult meg, az azóta eltelt több mint tíz évben a hazai piac egyik meghatározó kommunikációs ügynökségévé vált, számos nagyvállalatnak asszisztálva a komplex üzleti, kommunikációs és
digitális problémák megoldásában. Folyamatosan megújuló szolgáltatási portfóliójával a cég négy üzletága (kommunikációs, fejlesztési, média, új technológiák) szolgálja ki a hazai és nemzetközi projekteket.

Mortoff Kft.
Elismert informatikai tanácsadó és szolgáltató vállalkozás. Tevékenységük a tanácsadástól a fejlesztésen és
tesztelésen keresztül a teljes projektmenedzsmentig húzódik, megoldásaikkal minden esetben túlmutatnak
meghatározott igényeken annak érdekében, hogy partnereik számára új üzleti lehetőségeket tárjanak fel.

Optimum Solar Kft.
A bajai székhellyel rendelkező Optimum Solar Kft. elsősorban napelemparkok tervezésével és kiépítésével
foglalkozik, emellett teljes körű adminisztrációs támogatást is nyújt a hiteligénylésben, az engedélyeztetésben és a hatósági bejelentésekben egyaránt. A napelempanelek hatékony működését speciális technológia
teszi lehetővé, amelynek fejlesztéséhez a vállalat is aktívan hozzájárul.

Rotovill Kft.
Bár a pécsi cég elsődlegesen háztartásigép-alkatrész nagykereskedőként tevékenykedik, széles és folyamatosan változó termékportfóliójának köszönhetően a lakossági klímatechnikában is meghatározó szereplővé vált az elmúlt évek során. Az 1993-ban megalakult Rotovill folyamatosan keresi a piaci bővülési lehetőségeket, ennek keretében építik Rcool márkanéven saját márkás termékportfóliójukat, amelynek palettája
jelenleg mintegy 60 termékből áll a lengőcsatlakozótól a szobatermosztáton át a klímaberendezésekig.

Serco Informatika Kft.
1983-as alapításával a Serco Informatika Kft. egyike a legrégebbi hazai informatikai szolgáltatói és rendszer integrátori piac szereplőinek. A kezdetben félszobányi számítógépekkel, lyukkártyás gépek javításával foglalkozó családi vállalkozás jelenleg informatikai eszközök szervizelésével és kereskedelmével, továbbá felhőalapú szolgáltatásokkal, informatikai rendszerek és hálózatok tervezésével, üzemeltetésével foglalkozik.

Somogyi Elektronic Kft.
A győri Somogyi család cége az ország egyik legnagyobb elektronikai cikkek nagykereskedelmével foglalkozó vállalata. Értékesítési stratégiájuk fókuszában a felhasználók kiskereskedőkön keresztül történő megközelítése áll: mintegy 2000 partnerrel működnek együtt országszerte és külföldön is.

Verarbeiten Pausits Kft.
Az acél- és géptermékek egyedi és sorozatgyártásával foglalkozó vállalat közel harminc éve végzi tevékenységét Halásziban. A 100%-ban magyar tulajdonú Verarbeiten Pausits Kft. a folyamatos fejlesztéseknek és
a nemzetközi tapasztalatoknak köszönhetően évi 8.000 tonna acél feldolgozására képes eszközparkkal és
szakember gárdával rendelkezik. A cég megrendelői túlnyomórészt nyugat-európai cégek, azonban egyes
közel-keleti vállalatok részére egyedi gyártású szerkezeteket is szállítanak.
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Via Bérautó Kft.
A cég haszongépjárművek bérbeadásával foglalkozik: gépparkjuk mintegy 1200 járművet számlál, kisteherautóktól kezdve hagyományos teherautókon át a pótkocsis kamionokig. A széles választék mellett rugalmas bérleti
konstrukciókkal, teljes körű ügyintézéssel, rövid szervizidővel szolgálják ki a bérlői igényeket.

4.4. ZÁRTKÖRŰ TRANZAKCIÓK ELŐSEGÍTÉSE – BÉT XMATCH
A BÉT 2016-ban meghirdetett új stratégiája kiemelt prioritásként kezeli a kkv-k tőkepiacra segítését. Első lépés volt ebbe
az irányba a BÉT Xtend piac elindítása, amelyen az első három kibocsátó regisztrációja 2018-2019-ben sikeresen megvalósult. Mindeközben a BÉT már egy ideje azt is vizsgálta, hogy milyen módon tudná új szolgáltatás bevezetésével vagy
a jelenlegi szolgáltatásainak továbbfejlesztésével segíteni a hazai zártkörű tőkepiaci tranzakciók piacát, ezzel növelve
hosszú távon a tőzsdére lépő vállalatok számát és a BÉT penetrációját a hazai tőkepiacon.
A zártkörű tőkepiaci tranzakciók létrejöttét online és offline szolgáltatásokkal támogató ún. private placement platformra (PPP) a nemzetközi platformüzemeltetőkkel és hazai piaci szereplőkkel folytatott egyeztetések alapján úgy látjuk,
jelenleg a hazai piacon még nincs számottevő igény. Azonban a befektetőket és a tőkebevonást tervező cégeket összekötő offline tevékenységekre, mint közösségépítésre, networking eseményekre, oktatásra viszont igen.
Erre válaszul a BÉT igazgatósága 2019 őszén a BÉT Xmatch szolgáltatás bevezetése mellett döntött.
A BÉT Xmatch szolgáltatás kialakításának és működtetésének célja elsősorban a piac- és ökoszisztéma építés, a hazai
tőkepiaci lefedettség és ismertség növelése, valamint a BÉT közvetlen lefedettségének növelése a hazai befektetők körében, mely végeredményben nagyobb tranzakciós aktivitást eredményez először a zártkörű, majd később a nyilvános
tőkepiacon.
A BÉT Xmatch célcsoportja a kibocsátói oldalról zártkörűen működő, kisebb, fiatalabb cégek, kkv-k, pre-IPO cégek.
Befektetői oldalon a professzionális pénzügyi befektetők (intézményi befektetők, venture capital cégek, private equity
alapok, üzleti angyalok, vagyonos magánszemélyek), akik hajlandóak és képesek befektetni egy-egy cégbe.
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Az új szolgáltatás egy hosszú távú, folyamatos termékfejlesztést jelent majd a tőzsdének a piaci visszajelzések függvényében.
November végén került megrendezésre az első BÉT Xmatch rendezvény, amelyen több mint 80 befektető, vállalat és
tanácsadó vett részt. A program során bemutatkozott három, a tőkebevonást éppen most tervező hazai vállalat: a DMKER, a Gloster és a Post For Rent.
A DM-KER stratégiája a dinamikus növekedés az építőipari és mezőgazdasági gépek hazai és régiós piacán, amely
megvalósításához a tőkepiaci forrásbevonási lehetőséget is igénybe fogják venni. A Gloster folyamatosan bővíti az üzletágait azzal, hogy az IT szektor kisméretű, de minőségi szolgáltatással rendelkező szereplőit vásárolja fel. A társaság
célja a BÉT Xtend piacán megjelenni és friss tőkéhez jutni. A Post For Rent a globális influenszer marketing piac meghatározó szereplője kíván lenni, a terjeszkedéshez szükséges tőkét a hazai tőzsdén keresztül tervezik bevonni 2020-ban.
A szakmai program záróakkordja az a panelbeszélgetés volt, ahol az Allianz, a Hold és az OTP Alapkezelők képviselője
beszélgetett és adott betekintést a vagyonkezelési piacról és az alapkezelők befektetési folyamatairól. Az esemény talán
legfontosabb része az állófogadás volt, amely lehetőséget teremtett a potenciális befektetők és a bemutatkozó, illetve
további jelenlévő cégek számára arra, hogy közvetlenül kapcsolatba léphessenek egymással és megvitathassák a program során bennük felmerült kérdéseket.
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5. PIAC- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSEK
5.1. FOLYTATÓDOTT ÉS KIBŐVÜLT A BÉT KKV ELEMZÉS-ÁRJEGYZÉS PROGRAMJA
A KIBŐVÍTETT PROGRAM
A BÉT-en jegyzett kis- és közepes vállalatok papírjainak kereskedését támogató, 2017 végén pilot jelleggel indult elemzés
-árjegyzés program a kedvező fogadtatás és első éves eredmények következményeként 2019-ben kibővített keretek
között folytatódott.
A BÉTa program indikatív időtávját a BÉT 3 évben (2021 végéig) határozta meg, miközben megnyitotta a programhoz
csatlakozás lehetőségét újabb kibocsátók előtt, az árjegyzést pedig – nagyobb árjegyzési mennyiségek mellett – opcionálissá tette.

AZ ELEMZÉS-ÁRJEGYZÉS PROGRAM SZEREPLŐI
ÁRJEGYZETT RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ

ELEMZETT RÉSZVÉNY

Concorde Értékpapír Zrt.

Appeninn, AutoWallis, CIG,
Duna House, Waberer’s

MKB Bank Zrt.

Alteo, Masterplast, BIF

Alteo, Masterplast

OTP Bank Zrt.

PannErgy, Rába, Zwack

PannErgy, Rába, Zwack

Wood & Company Financial Services a.s.

ANY Biztonsági Nyomda,
Graphisoft Park

Equilor Befektetési Zrt.*

OPUS

*Előkészítés alatt

OPUS
Forrás: BÉT

A programhoz 2019-ben így csatlakozott a Waberer’s International (az első elemzés 2019. augusztusában jelent meg)
és az AutoWallis (az első elemzés várhatóan 2020. januárjában jelenik meg), melyeket a Concorde Értékpapír Zrt. vállalt,
illetve az OPUS GLOBAL kapcsán – mind elemzés, mind árjegyzés tekintetében – az Equilorral folynak az egyeztetések
az indulás dátumáról.

A 2019-ES ÉV TAPASZTALATAI
Annak ellenére, hogy az év forgalom szempontjából nem alakult kedvezően a kkv szegmens részvényeire nézve – a forgalom a programban résztvevő papírok esetében 43 százalékkal esett vissza, mely leginkább a 2018-as év erős spekulatív
forgalma okozta magas bázisnak köszönhető – az elmúlt két évet vizsgálva (2017-ről 2019-re) továbbra is 50 százalékos
bővülés figyelhető meg azon részvények forgalmában, melyben az árjegyzés folyamatos volt, és 2019-ben is folytatódott
a program keretében.
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Az árjegyzett részvények ajánlati könyveinek likviditása pozitívan alakult 2019-ben. Az ezt egy számban megragadó BLM
mutató átlagosan nézve javult az árjegyzett papírokban, emellett pozitív az elmúlt egy év változása a 2019-ban árjegyzett részvények tekintetében, azokkal a részvényekkel összevetve is, melyekre 2019-től megszűnt az árjegyzés.

FOLYTATÁS – 2020
A 2018 végén 3 évre meghirdetett elemzés-árjegyzés program 2020-ban folytatódik annak érdekében, hogy a BÉT kkv
szegmensének szereplői továbbra is megkapják a nekik járó figyelmet.
A már résztvevő vállalatok mellett további szabályozott piaci cégek, valamint a BÉT Xtend piac vállalatai kerülnek a
programban potenciálisan szereplő cégek listájára, emellett megjelenhet az első elemzés az OPUS GLOBAL-ról és megkezdődhet a kibocsátó részvényeinek árjegyzése is.

5.2. ÉLETRE KEL A VÁLLALATI KÖTVÉNYPIAC
A Magyar Nemzeti Bank 2019. március 26-án jelentette be, hogy Növekedési Kötvényprogram (NKP) néven vállalati kötvényprogramot indít, melynek keretében a kötvényt kibocsátó vállalatok kötvényeiből elsődleges és másodlagos piaci
vásárlásokon keresztül kedvező finanszírozási lehetőséget teremt.
Az MNB a kötvénypiaci likviditás növelésével kívánja elérni, hogy a hazai vállalatok a bankhitelek mellett megfelelő
mértékben támaszkodjanak más finanszírozási formákra is. Ez hozzájárulhat a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának javulásához, mivel a vállalatok forrásellátottságát biztosító piacok közötti egészséges verseny a jegybanki
kamatdöntések hatékonyabb érvényesülését biztosíthatja, így az inflációs cél fenntartható elérését több transzmissziós
csatorna is hatékonyan tudja támogatni. Vállalati oldalon pedig tovább bővíti a vállalatok számára rendelkezésre álló
finanszírozási lehetőségeket, mely többek között akár a magyar vállalatok – kormányzati célok közt megfogalmazott –
„kifektetési” és innovációs terveit is támogatja.
A program július 1-én indult, melynek keretében mintegy 300 milliárd forintos forrásból vásárol az MNB hazai székhel�lyel rendelkező, nem-pénzügyi vállalatok által kibocsátott, megfelelő minősítéssel ellátott kötvényeket.
A meghirdetett program a vállalati oldal finanszírozási lehetőségeinek diverzifikálása mellett a BÉT-nek is lehetőséget
biztosít arra, hogy életet leheljen a BÉT eddig gyakorlatilag csak papíron létező vállalati kötvény szegmensébe is (a vállalati kötvénypiac fejlettsége a programot megelőzően általánosságban is nagyon alacsony volt Magyarországon, a GDP
kb. 1,5 százaléka, amely nemzetközi kitekintésben is szerény).
Az MNB programban rögzített feltétel ugyanis, hogy a kibocsátásokat a BÉT aukciós rendszerében kell lebonyolítani,
a kibocsátást követően az új értékpapírokat legfeljebb 6 hónapon belül be kell vezetni a BÉT valamely kötvénypiaci
szegmensébe, és itt valamely forgalmazónak meghatározott követelményeknek megfelelő árjegyzést kell biztosítania.
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A BÉT maga is számos eszközzel támogatta, illetve támogatja most is az MNB kötvényprogram sikerét. Egyfelől a program indulásával egyidejűleg a BÉT új, MTF jellegű piacot hozott létre BÉT Xbond néven a kötvénykibocsátást tervező
vállalatok számára, amelyen könnyített feltételek mellett léphetnek ki a nyilvános piacra. Az értékpapírok BÉT Xbond
platformra történő regisztrációja esetén tájékoztatót nem kell közzétenni, hanem elég egy Információs Dokumentum
elkészítése. Fontos könnyítés továbbá, hogy az erre a platformra lépő kibocsátók számára nem kötelező az IFRS sztenderd alkalmazása. Az új piac a professzionális kötvényvásárlókat célozza meg azzal, hogy a regisztrálható értékpapírok
minimális névértéke 100 000 euro vagy annak megfelelő egyéb deviza. Lakossági befektetők részvételére így elsősorban
befektetési alapokon, pénztárakon, biztosítókon keresztül nyílik lehetőség. Az első kibocsátó érkezésére 2019 végén, a
Mol 2029 kötvények Xbond piacra való december 19-i regisztrációjával került sor.
A BÉT emellett a sztenderd eljárások keretében közvetlen tagságot adott az MNB-nek az aukciós rendszer, a szabályozott másodpiaci kereskedés és az Xbond piac tekintetében is.
Ezen túlmenően fejlesztéseket is végrehajtottunk az aukciós rendszerben kifejezetten az MNB programban megfogalmazott kritériumainak teljesíthetősége érdekében, továbbá az NKP szerinti árjegyzési paraméterek mérhetősége érdekében a BÉT tovább fejleszti az árjegyzői teljesítést mérő monitoring rendszerét.
Az olyan kisebb méretű vállalatok számára, melyek önálló tőkepiaci megjelenése kötvénykibocsátással a méretük
miatt nehezebb lehet, az NKP program tartalmaz egy értékpapírosítási ágat is. Az értékpapírosítás már létező kis- és
középvállalati hitelek értékpapírosított portfolióba csomagolása mellett hiteljellegű, értékpapírba csomagolt portfóliók
kibocsátásának lehetőségét is magába foglalja. Az értékpapírosítás hazai elterjedésének érdekében egy tavaszi törvénymódosítás lehetővé tette, hogy a BÉT olyan tanácsadó leányvállalatot alapítson, mely kulcsszerepet vállal az értékpapírosítási tranzakciók bonyolításában. A leányvállalat szeptember közepén jogilag is létrejött, és jelenleg gőzerővel dolgozik az értékpapírosítási keretrendszer gyakorlati aspektusainak kidolgozásán.
Az NKP program első kötvénykibocsátására szeptember 16-án került sor a Pannónia Bio tranzakciójával, melyet 2019
folyamán 15 további aukció követett, melynek keretében összesen 313 milliárd forint összegű forrásbevonásra került sor.

5.3. REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖZÖS INDEXFEJLESZTÉS
A THREE SEAS EXCHANGES INDEX
Az indexek szerepe egyre inkább felértékelődik a befektetések világában. Egyfelől nélkülözhetetlen alapot képeznek az
utóbbi években egyre inkább előretörő költséghatékony passzív befektetési stratégiáknak – egy Ernst & Young kutatás
szerint például 2027-re a passzív befektetések piaci részesedése túlszárnyalhatja az aktív befektetések piaci részesedését, miután 10 éves időhorizonton, 2020-ra 30 százalék fölé duplázza a részesedését – emellett benchmark funkciójuk
miatt nélkülözhetetlenek az aktív befektetési politikával rendelkező vagyonkezelők számára is. A profi befektetők emellett egyre inkább nem csak egy-egy országban, hanem térségekben gondolkodnak, így a regionális indexek relatív szerepe még markánsabbá vált.
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Ezt felismerve a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia), valamint Horvátország,
Románia és Szlovénia értéktőzsdéinek vezérigazgatói – a térség tőkepiacai között folyamatban lévő együttműködés
részeként – 2019. szeptember 4-én a Lengyelországban, Krynica-Zdrójban tartott gazdasági csúcstalálkozón szándéknyilatkozatot írtak alá egy új regionális részvényindex létrehozásáról.

„A V4 és a környező országok tőzsdéinek, tőkepiacainak szorosan együtt kell működniük, hogy valós megoldásokat
kínálhassanak a régió vállalatainak finanszírozási és működésbeli kihívásaira. Az új index elindítása ennek a kapcsolatnak
a mélyülését jelzi, és még közvetlenebb hozzáférést biztosít a nemzetközi és hazai intézményi és lakossági befektetőknek a közép-kelet-európai tőkepiacokhoz” – hangsúlyozta az index jelentőségét a konferencián Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
A Three Seas Exchanges Index, vagy röviden CEEplus névre keresztelt index a közép-kelet-európai régió tőzsdéinek
(Budapest, Varsó, Prága, Pozsony, Zágráb, Bukarest és Ljubljana) több, mint 100 leglikvidebb részvényét tömöríti. Az
indexben szereplő részvények súlyát alapvetően a közkézhányad kapitalizációjuk határozza meg, ahol érvényes az
5/10/40-es szabály (maximum 10% egy részvény súlya, az 5 százalékot meghaladó részvényeké összesen legfeljebb
40%), azaz az index UCITS-kompatibilis. A diverzifikáltságot segítendő, illetve egy ország dominanciáját elkerülendő az
indexben, egyik ország részvényeinek összsúlya sem haladhatja meg az 50 százalékot. Az index számítását a Warsaw
Stock Exchange, majd 2020-tól leányvállalata a GPW Benchmark S.A. végzi, az indexszámításhoz szükséges adatokat az
egyes tagtőzsdék szolgáltatják. A kalkuláció 2019-ben pilot jelleggel, napi egyszeri (napvégi) számítással fut, de szándék
később a valós idejű kalkulációra való átállás. Az indexértékek a helyi valuták mellett euróban és amerikai dollárban is
meghatározásra kerülnek. Az index menedzsmentjével, az indexszel kapcsolatos koncepcionális döntésekkel a tervek
szerint ugyancsak a projektben résztvevő tőzsdék képviselőit tömörítő bizottságok fognak foglalkozni.
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A CEEplus index megalkotásánál ennek megfelelően fontos szempont volt, hogy a projektben résztvevők számára
bevételt generáló, kereskedhető termékek épülhessenek rá, ezért az index kialakításánál a tőzsdék erőteljesen támaszkodtak az egyik vezető lengyel pénzügyi szolgáltató, a Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) véleményére is. Nem
meglepő, hogy a PZU is lett az első, aki CEEplus indexet követő passzív befektetési alap létrehozásával teremtett lehetőséget a régió teljesítményébe történő befektetéshez.
A szabályrendszer egyes részleteinek és az egyéb még nyitott kérdések tisztázásával kapcsolatos munka 2020-ban is
folytatódik. Ezt követően kerül majd sor a végleges szerződés aláírására is.
Az index létrehozása a CEE-térség tőkepiacainak első közös fejlesztési kezdeményezéseként is felfogható, melyet további együttműködések követhetnek akár index, akár egyéb területeken. Ezek célja, hogy vonzóbbá tegyék a befektetéseket a régióban, erősítsék a térség tőkepiacait, ezáltal gazdaságait is, ösztönözve a munkahelyteremtésre irányuló
beruházásokat.

A CEEplus Index jellemzői
Index bázisérték és dátum
• 1000 indexpont 2019. augusztus 30-án.

Kiválasztási kritériumok
• A Bucharest Stock Exchange, a Budapest Stock Exchange, a Bratislava Stock Exchange, a Ljubljana
Stock Exchange, a Prague Stock Exchange, a Warsaw Stock Exchange és a Zagreb Stock Exchange
(CEE tőzsdék) szabályozott piacain listázott hazai vállalatok.
• Leglikvidebb részvények: min. 90.000 EUR átlagos forgalom a féléves felülvizsgálati időszak alatt,
15% min. közkézhányad.

Felülvizsgálat és indexmódosítás
• Éves felülvizsgálat a május végi adatok alapján.
• Kosárváltás június harmadik péntekét követően.
• Módosítás rendkívüli esetekben (kivezetés, csőd, split, rev. split stb.).

Számítás
• Záróárak alapján számított árindex azokon a napokon, mikor legalább kettő – az indexsúly összesen
legalább 50%-át kitevő – CEE tőzsdén volt kereskedés.
• Az index a következő devizákban kerül meghatározásra: EUR, USD, valamint CZK, HRK, HUF, PLN, RON
(az átváltás a National Bank of Poland árfolyamai alapján történik).

Közzététel
• A Warsaw Stock Exchange honlapján.
• Az egyes további CEE tőzsdék egyedi döntései alapján (honlapjukon, informatikai rendszereikben stb.).
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TOP 10 CEEPLUS INDEXTAG-RÉSZVÉNY
RANGSOR

RÉSZVÉNY

ORSZÁG

SÚLY*

1.

ERSTE GROUP BANK

Csehország

2.

OTP

Magyarország

10,000%
8,280%

3.

PKOBP

Lengyelország

6,213%

4.

PKNORLEN

Lengyelország

5,157%

5.

MOL

Magyarország

4,870%

6.

PZU

Lengyelország

4,340%

7.

CEZ

Csehország

3,385%

8.

PEKAO

Lengyelország

3,133%

9.

CDPROJEKT

Lengyelország

2,580%

10.

KGHM

Lengyelország

2,389%
Forrás: BÉT

*2019. szeptember 4-én

ORSZÁGSÚLYOK A CEEPLUS INDEXBEN*

20,2%

50,0%

Csehország

17,3%
Magyarország

7,8%

3,6%
Szlovénia

Lengyelország
*2019. szeptember 4-én
Forrás: BÉT
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Románia

Horváto. 1,1%

6. BRANDÉPÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének fontos eleme a marketingkommunikáció és PR.

MAGYAR TŐKEPIAC A MÉDIÁBAN
A befektetői kommunikáció fókuszában a 2019-es évben egyrészt a lakosság hazai részvénytartásának növelése állt,
másrészt továbbra is hangsúlyoztuk a kibocsátók körében a tőkepiaci források hasznosságát. Ennek keretében, a BÉT
szakmai támogatásával a legnagyobb presztízsű, legolvasottabb és leginkább hallgatott gazdasági médiafelületeken
napi rendszerességgel jelentek meg a magyar részvénypiaccal foglalkozó cikkek, interjúk, híradások.
A Tőzsde erőfeszítést tesz a lakossági befektetői réteget inkább elérő médiumokkal való szorosabb kapcsolatok
kialakítása, működtetése irányába is. A most már rendszeressé vált havi forgalmi adatokról beszámoló közleményeken túlmenően, melyek inkább a szaksajtó számára adnak hasznos információkat a hazai tőkepiacról, minden fontos,
tőzsdével kapcsolatos eseményről, történésről is hírt ad a Budapesti Értéktőzsde a média számára: sajtóközleményekkel, interjúkkal, szakmai cikkekkel, tőkepiaci érdekességekkel igyekszik a BÉT a magyar sajtó képviselői számára
rendelkezésre állni.
Számokban kifejezve, 2019-ben közel 8 000 megjelenést regisztráltunk a sajtóban a tőzsdével kapcsolatban, melyek
elérésének értéke 925 millió fő. A kalkulált média egyenérték több mint 1 500 millió forint volt ebben az időszakban.
A BÉT 2016 szeptembere óta dolgozik a befektetők, potenciális és jelenlegi kibocsátók, valamint BÉT partnerek közösségi médián keresztül történő elérésén. 2015 év végén a Budapesti Értéktőzsde Facebook oldalának kevesebb, mint
500 követője volt, ezt 2019 végéig több mint 17 ezerre növeltük, túlszárnyalva a benchmarkot, a hazai befektetési szolgáltatók jellemző szintjét. Ezzel egyidejűleg a LinkedIn-követők száma egy év alatt 1700-ról 2300 fölé ugrott.

RENDEZVÉNYEK
A Budapesti Értéktőzsdének három kiemelt rendezvénye van minden évben. Az egyik a hazai Tőzsde júniusi születésnapja,
ahol a magyar parkett kibocsátóinak képviselőivel, tőzsdetagjaival és fontos partnereivel együtt a Budapesti Értéktőzsde
a több évtizedes kényszerű szünet utáni, 1990. június 21-i újraindulásának évfordulóját ünnepli meg.
A másik kiemelt esemény a BÉT Legek díjátadó, amelyet a hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves teljesítményeit díjazó
eseményeként húsz éve minden évben megrendez a Budapesti Értéktőzsde. Az évindító BÉT Legek díjak átadásával
a BÉT értékeli az előző évet és ünnepélyes keretek között elindítja a következőt. Az adott évi díj kategóriákról, a díjak
odaítéléséről a tőkepiaci szakemberekből álló szakmai zsűri dönt és a beérkezett pályázatok vagy forgalmi adatok alapján állapítják meg a kategóriagyőzteseket. A legtöbb kategória esetében kvantitatív módszertan alapján lesz eredmény
és kerülnek díjazásra a legjobbak, míg az év hazairészvény-kereskedési platformja kategória esetében a beérkezett pályázatok elbírálása, illetve a felhasználók értékelése alapján hozza meg döntését a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból
álló zsűri.
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A BÉT Legek 2018 rendezvényt 2019. január 17-én rendezte meg a Budapesti Értéktőzsde, amelyen négy új díjazási kategória is helyet kapott. Az elsőt a befektetői tudatosság építéséért ítélték oda Sütő Ágnes (Magyar Bankszövetség) számára,
a második a legjobb befektetői kapcsolattartónak, Réthy Róbert (Mol) részére átadott díj lett. Az év külföldi kötvénykibocsátója a Bank of China lett: a pénzintézet 2018 decemberében vezette be strukturált kötvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Végül az év jelzáloglevél kibocsátója, az OTP Jelzálogbank is egy díjjal lett gazdagabb.
A BÉT Legek 2018 ceremónia keretében a Magyar Telekom volt vezérigazgatója, Christopher Mattheisen vehette át a
Budapesti Értéktőzsde életműdíját, a hazai tőkepiac fejlesztéséért járó kitüntetést. „Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége” díjának nyertese a Concorde Értékpapír Zrt. lett 1582 milliárd forintos forgalommal, míg második helyen
a Wood & Co., harmadik helyen pedig az Erste Befektetési Zrt. végzett. „Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index
kereskedő cége”, valamint „Az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cége” az Erste Befektetési Zrt. lett.
„A legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége” a Raiffeisen Bank Zrt., míg „Az év legnagyobb forgalmat elért
részvénykibocsátója” díjat az OTP Bank nyerte el 1370 milliárd forintos egyszeres forgalommal. „Az év alaptőke-emelése”
díj győztese az év során az Opusba beolvadt Konzum, „Az év részvénykibocsátója” a BÉT Xtend kereskedését megnyitó
Megakrán Nyrt., „Az év kötvénykibocsátója” pedig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. lett. Az év adatszolgáltatójának járó díjat
az RND Solutions Zrt. nyerte el. „Az év befektetési szolgáltatója” díj odaítélésénél a zsűri a forgalmi adatokon túl a pályázónak a magyar tőkepiac érdekében kifejtett munkáját is figyelembe vette, így idén ezt a díjat az OTP Bank kapta meg.
A kibocsátói transzparencia díjat idén a Molnak, míg a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat az ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt.-nek adta át a BÉT. A 2018-as „Az év hazairészvény-kereskedési platformja” díjat, amelyre a BÉT honlapján, előzetes regisztrációt követően lehetett szavazni, a rá leadott legtöbb érvényes szavazat értelmében a KBC Equitas
„Webbroker” online kereskedési rendszere vihette haza.
A BÉT Legek 2018 díjátadó támogatója a KELER Csoport volt.
További kiemelt eseménye a Budapesti Értéktőzsdének a 2019. szeptember 19-én, 2016-os indulása óta negyedik alkalommal megrendezett kkv-konferenciája, a „BÉT50 – középvállalatok csúcstalálkozója” esemény. A több mint ötszáz
résztvevőt Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke és a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntötte, a nyitóelőadást
pedig Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke tartotta meg.
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A szokásoknak megfelelően ezen a rendezvényen mutatták be a BÉT50 2019-es kiadványt is, amely az előző évekhez
hasonlóan 50 hazai vállalkozás inspiráló történeteit mutatja be, az élelmiszeripartól kezdve az ingatlanszektoron át az
IT-cégekig.
A Budapesti Értéktőzsde kommunikációs tevékenysége kiemelt figyelmet fordít a potenciális kibocsátók, elsősorban
a tőzsdeképes középvállalatok „bevonzására”. Ebben központi szerepet játszanak a különböző rendezvények. Ez nem
csupán a BÉT által szervezett eseményekre vonatkozik, úgymint szakmai fórumok, üzleti reggelik, konferenciák, BÉT
Akadémiák és tőzsdelátogatások, de ide értendőek például a szakértő munkatársaink rendszeres főiskolai, egyetemi
előadásai is.
A számok oldaláról is bemutatva a BÉT rendezvény aktivitását: 2019-ben 150 alkalommal vettünk részt vagy szerveztünk magunk konferenciákat, szakmai fórumokat, tőzsdei csengetéseket, tőzsdelátogatásokat, sajtótájékoztatókat,
üzleti reggeliket és uzsonnákat. Ezek során mintegy kilencezerre tehető azoknak a száma, akik csak ebben az évben
ilyenformán találkozhattak a BÉT-tel és a BÉT képviselőivel hazai és nemzetközi szinten.
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7. LEÁNYVÁLLALATOK
7.1. KITEKINTÉS A KELER CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRE
A KELER Csoport 2019-ben is folytatta stratégiai céljainak megvalósítását, melynek keretében megteremti azt a stabil,
megbízható informatikai infrastruktúrát és hatékony szervezetet, amelyek segítségével a közép- és kelet-európai (CEE)
régió meghatározó, vezető értéktárává és klíringházává emelkedhet.
A KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP) keretében a KELER Zrt. a kor követelményeinek megfelelő, moduláris és
skálázható informatikai rendszer több szakaszban történő kialakítását kezdte meg. A Program kiemelt célja, hogy a KELER
automatizál informatikai rendszerekkel kapcsolódjon a páneurópai kiegyenlítési platformhoz, a Target2 Securities-hez (T2S).
Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletének (Central Securities Depositories Regulation – CSDR) előírásai alapján a KELER 2017. szeptember 29-én nyújtotta be a CSDR szerinti újraengedélyezés iránti kérelmét a Magyar
Nemzeti Bankhoz (MNB), mint illetékes hatósághoz. Az engedélyezési eljárás keretében zajló folyamatos egyeztetések
eredményeként a KELER várhatóan 2020 során szerzi majd meg az új, CSDR szerinti központi értéktári és banki jellegű
kiegészítő szolgáltatások végzésére jogosító engedélyét.
A Shareholder Rights Directive II (SRD) európai uniós jogszabály hazai jogrendszerbe történő átültetéseként 2019-ben
lépett hatályba lépett a hosszú távú részvényesi szerepvállalást ösztönzését szolgáló 2019. évi LXVII. törvény. A KELER a
hazai tőkepiac szereplőinek bevonásával megkezdte a felkészülést a jogszabályi követelményeknek való megfelelésre.
A hazai pénzforgalom hatékonyságának növelése és a magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében
2020. március 2-án a Magyar Nemzeti Bank bevezeti az AZUR Projekt keretében kifejlesztett Azonnali Fizetési Rendszert
(AFR). A KELER folytatta 2017-ben elindított projektjét, melynek célja, hogy a KELER határidőre teljesíteni tudja a számára
előírt kötelezettséget.
Az európai szabályozó hatóságok folyamatosan ösztönzik a Legal Entity Identifier (LEI kód) egyre szélesebb körben
való használatát és elterjedését. Ezt szem előtt tartva a KELER a megnövekedett igények kielégítésére megfelelő infrastruktúra és hatékony folyamatok kialakításával készült fel 2019-ben, melynek utolsó lépcsőfoka az önálló kódkiadói
engedély megszerzése. A célkitűzések alapján, a nemzetközi engedélyezési eljárások függvényében a KELER 2020-ban
válhat akkreditált LEI kód kiadóvá.
A KELER a piaci jelentéseket támogató Trade Reporting szolgáltatását az új, az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az
újrafelhasználás átláthatóságáról szóló európai uniós jogszabály (Securities Financing Transaction – SFTR) előírásainak
való megfelelés érdekében továbbfejleszti. Annak érdekében, hogy a jogszabály által előírt határidőre, 2020 áprilisára
a KELER kész termékkel állhasson a tőkepiaci ügyfelek rendelkezésére, 2019-ben megkezdődött a szolgáltatás és az azt
támogató informatikai megoldás részletes specifikációja.
A KELER a hatékony értékpapír kiegyenlítést támogató nemzetközi stratégiája keretében tovább folytatta a közvetlen
értéktári kapcsolatok („link”) kiépítését. Az Európai Unió által kiírt strukturálisreform-támogató program keretében a KELER
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az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) együttműködve tovább folytatta link-építési projektjét, melynek keretében a lengyel kapcsolat 2018-as kiépítését követően, 2019-ben megteremtette a bolgár értéktárhoz történő kapcsolódás technikai feltételeit.
A KELER Csoport elszámolóházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó vállalatának, a KELER KSZF-nek is mozgalmas éve
volt. A növekvő energiapiaci ügyletszámok és volumenek kiszolgálásán túl számos üzletfejlesztési projekt került megvalósításra, illetve indult útjának. 2019. május 1-től az új termékek megjelenése mellett bővültek a CEEGEX Magyar Szervezett Földgázpiac másnapi piacán elérhető termékek, melyek központi elszámolását és a KELER KSZF látja el.
A Budapesti Értéktőzsde a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjához (NKP) kapcsolódóan, 2019. július
1-jén új másodpiaci szegmenst indított BÉT Xbond néven, amely alternatív kereskedési platformot kínál a kötvénykibocsátást tervező vállalatok számára. A KELER KSZF, a magyar tőkepiac központi szerződő feleként határidőre felkészült az
új piac kiszolgálására, elszámolására.
2019-ben folytatódott az előző évben elindított együttműködés a kazah AIX Csoporttal (Astana International Exchange),
melynek célja, hogy a kazah tőzsdén megkötött értékpapír ügyleteket az európai sztenderdek alapján a KELER KSZF
számolja el, illetve kereskedés után kiegyenlítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat a KELER, mint központi értéktár nyújtsa.
A 2020 januárjától a magyar gázpiac (CEEGEX, HUDEX, FGSZ Kereskedési Platform) átáll az euró alapú kereskedésre,
melynek eredményeként az ügyletek pénzügyi elszámolása is euróban történik majd. A változás, az ügyleteket elszámoló KELER KSZF részére is jelentet fejlesztéseket, melyek 2019. év végére befejeződnek.
A CSDR rendelkezéseivel összhangban, az engedélyezési eljárás befejezését követően a KELER pénzszámla vezetési
szolgáltatásokat az energiapiacon megkötött ügyletek kiegyenlítésével kapcsolatosan a jövőben nem nyújthat. Tekintettel az előírásokra, a KELER Csoport 2019-ben megkezdte egy olyan üzleti modell kidolgozását, amelynek keretében
kizárólag az energiapiaci ügyletekkel kapcsolatos pénzszámla-vezetési és kiegyenlítési szolgáltatások kereskedelmi bankokhoz kerülnek át. A KELER KSZF továbbra is biztosítja az érintett partnereknek a központi klíringszolgáltatást a magyar
gázpiacon, továbbá – az általános klíringtagi szolgáltatást az európai energiapiacokon.

7.2. BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING
AZ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG HÁTTERE
A Budapesti Értéktőzsde az 1990-es újranyitás óta kulcsfeladatként kezeli oktatást. A tőkepiaci szakma folyamatos fejlesztése, a legkorszerűbb ismeretek átadása és az innováció a BÉT eredményes működésének egyik kulcsa. Mivel az újrakezdéskor csupán egyetlen kollégánknak volt személyes szakmai tapasztalata az egykori budapesti parkettról, ráadásul
az elektronikus kereskedés is akkoriban indult, egy teljesen új szakértőgeneráció felépítésére volt szükség. A BÉT oktatási
programja akkoriban erre fókuszált.
Az új pénzügyi technológiák és az infokommunikáció a későbbiekben is folyamatosan megújuló ismereteket követelt
a piac valamennyi szereplőjétől. Az internet elterjedésével a 2000-es évek elején a lakossági kereskedés már jellemzően
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otthoni brókerszolgáltatást kínáló terminálokon folyt. Ekkortól a befektetői oldalon már nehéz volt megkülönböztetni az
MMTS vizsgával rendelkező profit a jól felkészült, otthonról kereskedő kisbefektetőtől. Oktatási tevékenységünk ezért is
szólt akkoriban egyszerre a szakmá¬nak és azoknak a lakossági ügyfeleknek, akikkel a tőzsde szerződött ügyfelei, befektetési szolgáltatók és bankok szolgáltatási kapcsolatban álltak. A hazai tőkepiac korszerű működtetéséhez természetesen
szükség volt arra is, hogy a kínálati oldal, azaz a vállalatok is értsék a tőkepiacot. Ahogy a tőzsde sem csak a tőkeági finanszírozásról szól, úgy a vállalatoknak szóló tőzsdei oktatási programunkba az etikus működés, a felelős társaságirányítás,
a fenntarthatóság, az IFRS szerinti beszámolási kötelezettség, a kommunikáció és befektető kapcsolattartás is bekerült.
Az elmúlt években oktatási tevékenységünk természetes kiegészítőjeként a társadalmi felelősségvállalás keretében
szervezett tájékoztatók, ismeretátadó programok is megjelentek és egyre népszerűbbé váltak. Többezer középiskolás és
egyetemista látogatónknak mutattuk be a BÉT múltját és jelenlegi működését és évente többtucat előadást tartunk a
BÉT-ről a hazai közép és felsőfokú oktatási intézményekben.

A BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING MŰKÖDÉSE ÉS CÉLJAI
A BÉT piaci szereplőknek szóló versenyképes fizetős oktatási tevékenysége adta az ötletet, hogy ezeket a programokat
tulajdonosi támogatással továbbfejlesszük. 2017 őszén így jöhetett létre a Budapest Institute of Banking (BIB), a tőzsde
kizárólagos tulajdonú oktatási leányvállalata. A BIB megalakulása után a szerteágazó oktatási tevékenységünk egy letisztult struktúrában zajlik.
Minden részvételi díjas, szakmai oktatásnak minősülő tevékenységet a BIB végez, mely a tőkepiaci témakörön túl a
teljes pénzügyi-gazdasági területet lefedi, sőt, „soft-skill”-eket is tanít, amelyek a banki, pénzügyi területen dolgozók
számára is elengedhetetlenek. A kibocsátók és tőzsdetagok felé már csak olyan térítésmentes oktatási programokat
szervezünk, ahol a témakörök a tőzsdei működésre és szabályozásra szorítkoznak. Mindezek mellett a Budapesti Értéktőzsde továbbra is elérhető maradt az iskolai látogatócsoportok számára, és az ingyenes lakossági tőzsdetanfolyamokat
is folytatjuk.
A BIB megalapítása a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde által megfogalmazott társadalmi célkitűzések
és a piaci igények találkozásának eredménye. Működése átfogó banki-pénzpiaci továbbképzési koncepción alapszik.
A piaci stabilitás érdekében születő komplex szabályozói elvárások, a digitalizáció és a versenyképesség növelése halaszthatatlanná tették a pénzügyi továbbképzés rendszerének reformját. A korszerű tudás a pénzintézeti szektorban is
egyre jobban felértékelődik. A versenyképes pénzügyi rendszer működtetéséhez versenyképes ismeretek, a versenyképes tudáshoz pedig nemzetközi mércével mérve is magas minőségű oktatás szükséges. Magas minőség a naprakész
ismeretekben, az etikus szakmaiságban, a hatékony tudásátadásban és a modern oktatási technológiában egyaránt. A
BIB jelenleg 22 hazai és nemzetközi partnerszervezettel van kapcsolatban, köztük a Moody’s Analytics, a londoni Centre
for Finance, Technology and Enterpreneurship és a London Stock Exchange Group oktatási intézményekkel.
A BIB oktatási programjának egyik pillére a pénzügyi intézményeknek tartott egy-két napos tanfolyamok, melyek a
bankrendszerhez és a határterületekhez kapcsolódva igen széles oktatási spektrumot fognak át. A másik pillér az úgynevezett hatósági képzések területe. Ide tartoznak például a biztosításalkuszi vagy pénzügyi közvetítői tevékenységek,
melyekhez MNB-szakvizsgát kell tenni és ahol a vizsgára jelentkezés feltétele egy harmincórás felkészítő tanfolyamon
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való részvétel. Ez egy speciális felnőttképzési forma, de az akkreditáció megszerzése után ebben a piaci szegmensben
is helyet kért magának a cég. Ide tartozik még a tőzsdei szakvizsga-felkészítés, azaz a brókerképzés, a határidős piaci
tanfolyam, az opciós piaci tanfolyam és az értékpapír-ügyintézői képzés. A harmadik pillér az egyedi vállalati képzések
területe, ahol az adott vállalatra, bankra szabott oktatást kínál a BIB – akár az adott céghez kitelepülve; illetve a pénztárkezelői, valutapénztárosi OKJ-s tanfolyamok tartoznak még ide.
A BIB kurzusain a szakma legjobb hazai és külföldi előadói szerepelnek, akik a korszerű ismereteket gyakorlatorientált és élményalapú formában adják át a hallgatóknak. A banki-pénzügyi témakörök aktuális kérdéseire és a felügyeleti
aspektusokra első kézből, piaci cégek szaktekintélyeitől és az MNB szakmai vezetőitől kaphatják meg a válaszokat.
A BIB oktatási portfóliójának nagyobb része magyar nyelven, hazai szereplőknek szól, de a 2018-19-es oktatási év
banki-pénzügyi tanfolyamainak több mint tíz százaléka már angol nyelvű volt. A cég középtávú célja, hogy speciális
tanfolyamaival régiós nemzetközi oktatási központtá váljon.

A hagyományos banki, pénzügyi kurzusokra több mint 1600 hallgató iratkozott be, és az elégedettségre vonatkozó
visszajelzések (tízes skálán átlagosan 9 feletti pontszám) jóleső módon igazolták vissza az eredeti törekvéseket. 2019 szeptemberében magas létszámmal indult el a bibes brókerképzés, de a hatósági, illetve OKJ-s képzéseken is egyre több
ügyfelekkel közvetlenül találkozó pénzintézeti munkatárs vesz részt. A legmodernebb, a hallgatók időbeosztásához rugalmasan alkalmazkodó e-learning oktatási forma különösen népszerű, az elmúlt évben több mint 8000 pénzintézeti
munkatárs szerzett így naprakész tudást a Budapest Institute of Banking segítségével.
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7.3. ÚJ VÁLLALAT ALAKULT: AZ ELSŐ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI
TANÁCSADÓ ZRT. – AZ ELÉT
A vállalati hitelek értékpapírosított formában történő piaci megjelenése lehetőséget nyújt a banki hitelportfóliók leválasztására és más bankoknak, illetve befektetőknek való átadására, ami akár normál gazdasági körülmények között, akár
válságot követően hasznos eszköznek bizonyulhat és hosszabb távon a vállalatok finanszírozási feltételeinek további
javulását eredményezheti.

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS HÁTTERE, ELŐNYEI
Az értékpapírosítás korábbi, 2008 előtt alkalmazott formája jelentős mértékben járult hozzá a subprime válság kialakulásához. Ezen tapasztalatok alapján jött létre az Európai Parlament és Európai Tanács 2017/2402-es sz. Értékpapírosítási
Rendelete, amivel egy biztonságos, átlátható és standard értékpapírosítási keretrendszer került meghatározásra. Paradox módon a korábban válságot kiváltó értékpapírosítás az új szabályrendszernek köszönhetően egy esetleges jövőbeni
válság során monetáris politikai mentőövet jelenthet a pénzügyi közvetítő rendszer számára.
A Tőkepiaci törvény 2019. áprilisi módosítása alapján, tulajdonosi kezdeményezésre a BÉT megalapította 100%-os
leányvállalatként az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt-t (a továbbiakban: ELÉT Zrt.), amely 2019. szeptemberében
megkezdte működését. Az ELÉT Zrt. célja, hogy aktívan elősegítse az értékpapírosítás hazai elterjedését, ezáltal hozzájáruljon a hazai pénz- és tőkepiac fejlesztéséhez, és egyúttal kiaknázza az ehhez kapcsolódó üzleti lehetőségeket, miközben a tanácsadói tevékenysége során a befektetővédelmi szempontokat is a lehető legnagyobb mértékben érvényesíti.
Az ELÉT Zrt. tevékenysége támogatja az MNB likviditásbővítési célú NKP programjának megvalósítását, a kereskedelmi banki kkv hitelportfoliók értékpapírosításán keresztül hozzájárul az MNB monetáris politikai eszköztárának bővítéséhez, az értékpapírosítás ugyanis a hitelkockázat diverzifikációjával csökkenti a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitási
kockázatát. Az értékpapírosítás legfontosabb hozadéka a jegybank szempontjából, hogy növeli a hitelkínálatot az adott
hitelfelvevői szegmens (jelen esetben kkv) számára, erősíti a pénzügyi stabilitást továbbá javítja a monetáris transzmis�szió hatékonyságát. A kkv hitelezésben aktív magyarországi kereskedelmi bankok számára is több előnyt jelenthet a
programban való részvétel. A kereskedelmi bankok nem csupán növelni tudják ezáltal hitelezési aktivitásukat, hanem
addicionális finanszírozási csatornát biztosíthat számukra, amely javítani tudja likviditási helyzetüket és mutatóikat, továbbá jelentős kockázatátruházás teljesülése esetén szabályozói és/vagy számviteli előírásoknak való megfelelés mellett
csökkenteni tudják mérlegen tartott kockázataikat és javítani tudják tőkepozíciójukat.

A TELJES, ILLETVE ÉRTÉKPAPÍROSÍTHATÓ KKV HITELPIAC VOLUMENE
A kkv szektornak kiemelt jelentősége van a gazdaságban, növekedési, foglalkoztatási, hozzáadott érték teremtési és
szociális szempontokból is. A szektort mindemellett súlyosan érintette a 2008-as válság, ezért fontos cél egy esetleges
újabb, jövőbeli válság kialakulása esetén a korábbi kedvezőtlen tapasztalatok elkerülése. Fentiek érdekében a kkv hitelezés értékpapírosítását szintén támogatják a megújuló EU-s szabályozási keretek.
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A kereskedelmi bankok kkv hitelezéssel kapcsolatos teljes tőkekitettsége meghaladja a 3 ezer milliárd forintot. Az értékpapírosítható szegmensben (szűrt kkv hitelpiac) a teljesítő, nem NHP-s, forintalapú és két évnél hosszabb lejáratú hitelek
szerepelnek. A hazai kv hitelállomány értékpapírosításban potenciálisan érintett része a teljes kkv hitelállománynak 28
százalékát teszi ki, azaz nagyságrendileg 860 milliárd forintot. Az ide tartozó 20 638 darab kkv hitel átlagos futamideje
7,1 év, átlagos kamatozása 2,7 százalék. Az érintett hitelportfólió a 2019-es bruttó hazai GDP 2 százalékát, míg a nem
pénzügyi vállalatok kötvény és bankhitel állományának nagyságrendileg 10 százalékát teszi ki.
A kilenc legnagyobb hazai kereskedelmi bank teljes kkv hitelállománya 190-600 milliárd forint között, míg ezen belül a
potenciálisan értékpapírosítható hitelállományuk 50-200 milliárd forint között mozog. A szűrési feltételeknek megfelelő
kereskedelmi banki kkv portfolió az egyes bankok teljes kkv hitelállományának 20-35 százalékát teszik ki.

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTHATÓ KKV HITELPIAC JELLEMZŐI
MUTATÓK
ÉRTÉK (Mrd EUR)
ÉRTÉK (Mrd Ft)
					

Bruttó GDP, 2019

133,12

SÚLY
(a GDP-ben)

SÚLY
(a teljes kkv-ban)

44 000,00		

Teljes kkv hitelpiac,

9,35

3 089,99

7,02%

Szűrt kkv hitelpiac,

2,61

862,37

1,96%

27,91%
Forrás: ELÉT Zrt.

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI PIAC MEGTEREMTÉSE
Az értékpapírosítás folyamatának érzékenységére és komplexitására tekintettel a teljes folyamat egymásra épülő fázisokra tagolódik.

Pilot fázis
A pilot fázis előkészítése a szabályozási és szervezeti kérdések mentén 2019 szeptembere óta folyamatban van, melynek
keretében a bankrendszer szereplők számára is bemutatásra került az értékpapírosítás hazai modellje. Az értékpapírosítás iránt az előzetes várakozásokat is meghaladó, erős érdeklődés mutatkozik a szektor részéről. Az első bilaterális
egyeztetések az ELÉT Zrt. és a kereskedelmi bankok között december folyamán nagyrészt lezajlanak. Ezek lezárultával,
2020 év elejére kialakul a pilot fázisban résztvevő bankok köre.
A pilot fázis egy egyszerűsített értékpapírosítási folyamat, melyben a kkv hitelportfóliók értékpapírosítása megtörténik, azonban az értékpapírosított állomány – a kötvények – az értékpapírosító, vagyis a bank könyveiben maradnak.
A pilot fázisban az intézményi befektetői kör és a hitelminősítők még nem vesznek részt, de hasznos szabályozási és
procedurális tapasztalatok merülhetnek fel, amelyek alapján a teljeskörű értékpapírosítás során a folyamatok finomhangolására is sor kerülhet. A pilot fázis kezdetén zajlik az értékpapírosításban részt venni szándékozó bankok értékpapírosítandó portfóliójának kiválasztása. Jelenleg a banki adatok nem teljeskörűen standardizáltak, ezért szükséges azok
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összegyűjtése mellett – megbízható összehasonlíthatóságuk érdekében – párhuzamosan kialakítani az egységesítés
szempontrendszerét is. Az adatgyűjtést követően megtörténik az értékpapírosítási termékfejlesztés, amelynek része a
megfelelőségi szempontrendszer kialakításán túlmenően a cash-flow tervezés, fedezeti értékek meghatározása, illetve
az eszközosztályok szenioritási sorrendjének felállítása. A pilot fázis eredeti szándékának megfelelően, a kereskedelmi
bankok könyveiben marad az értékpapírosítás révén keletkező kötvény.
A fenti struktúra kettős eredményre vezet. A bankrendszer megismerkedik az értékpapírosítás folyamatával, továbbá megteremti a gyors piacra lépés feltételét azáltal, hogy az értékpapírosított állomány a teljeskörű értékpapírosítás
tárgya lehet.

Piaci, teljeskörű értékpapírosítás
A pilot fázis tapasztalatai alapján az értékpapírosítási keretrendszer finomhangolásra kerülhet, és 2020 második félévében elindítható a piaci, teljeskörű értékpapírosítás, melyben már megjelennek a külső befektetők és egyéb releváns
résztvevők (hitelminősítők, könyvvizsgálók stb.) is. Ebben a fázisban potenciálisan elérhető lesz addicionális forrásbevonás, illetve kockázati transzfer.
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8. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
8.1. ROADSHOW ESEMÉNYEK ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK
A Budapesti Értéktőzsde 2019-ben is számos nemzetközi konferencián vett részt és szervezett roadshow eseményeket
a tőzsdén forgó kibocsátó vállalatoknak.
Júniusban PKO BP Securities-sel, Lengyelország egyik vezető befektetési szolgáltatójával közösen Varsóban tartott
magyar befektetői napot a Budapesti Értéktőzsde a Richter Gedeon, a Magyar Telekom, a Waberer’s, az ANY Biztonsági
Nyomda, a Duna House és a Pannergy, valamint a Wizz Air részvételével. A rendezvényen több mint 40 befektetői találkozó zajlott le.
Június 18-19-én negyedik alkalommal vett részt Magyarországról a Budapesti Értéktőzsde és hat hazai kibocsátó a
Spring Europe MidCap Event konferencián Párizsban. Ezen a rendezvényen az ANY Biztonsági Nyomda, a Duna House,
az Opus Global, a Pannergy, a 4iG és a Waberer’s kétoldalú megbeszéléseket folytatott a rendezvényen jelenlévő közel
150 nyugat-európai, főként francia, német, spanyol, angol és benelux családi vagyonkezelővel és közepes kapitalizációjú
részvénybefektetésekre fókuszáló intézményi befektetővel.
Szeptember 3. és 5. között Lengyelországban 29. alkalommal rendezték meg a közép- és kelet európai régió legnagyobb konferenciáját, a Krynica-Zdrój Gazdasági Fórumot. A találkozón a Varsói Értéktőzsde, a Prágai Értéktőzsde, a
Pozsonyi Értéktőzsde, a Budapesti Értéktőzsde, a Zágrábi Értéktőzsde, a Bukaresti Értéktőzsde, valamint a Ljubljanai Értéktőzsde vezérigazgatói egy új közös részvényindex, a CEEplus létrehozásáról írtak alá megállapodást.
Az indexkosár a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdei forgalmú vállalatának részvényeit, több mint 100 papírt tartalmaz. Az index értékét a Varsói Értéktőzsde számolja napi szinten a helyi devizában, euróban és amerikai dollárban, de a tőzsdék elkötelezettek arra, hogy valós időben számítsák az indexet a közeljövőben. Ez a kezdeményezés
további nemzetközi és hazai intézmények és a lakosság számára nyithatja meg az utat a régiós befektetésekhez.
A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, a Lujiazui Fórumon vett részt Sanghajban. A június közepén (június 13-14)
rendezett kínai gazdasági csúcstalálkozón Végh Richárd egy középvállalatok támogatásáról szóló panelbeszélgetésen
vett részt, a beszélgetésben olyan globális vállalatok felsővezetői voltak, mint az Ant Financial, Axa, Temasek Holding
vagy az Agricultural Bank of China.
Szintén júniusban, a Lujiazui Fórumot követően a Budapesti Értéktőzsde megtartotta az első befektetői eseményét
Kínában, amelynek a Sanghai Stock Exchange adott otthont.
A rendezvényen a kínai befektetési alapkezelőknek tartott előadást az OTP Bank, a Budapesti Értéktőzsde, valamint
Magyarország Sanghaji Konzulátusa. A Hungary Investor Day esemény célja az volt, hogy azok a kínai alapkezelők, akik
olyan portfoliókat kezelnek, amelyek Kínán kívül fektetnek be, megismerjék a magyar és a közép-kelet-európai befektetési lehetőségeket.
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Októberben az Erste Bank bécsi konferenciáján képviselte magát a Budapesti Értéktőzsde, itt főleg a közép-keleteurópai régió alapkezelőivel nyílt lehetőség eszmecserére a magyar piacról és az új régiós indexben rejlő lehetőségekről.
November 21-én negyedik alkalommal került megrendezésre a JP Morgan Bankkal közösen szervezett régiós befektetői nap Londonban. Idén az OTP, a Mol, a Richter és az MKB Bank vettek részt a tőzsdei kibocsátók közül, akik a Bank
befektetési alapkezelő ügyfeleivel találkoztak. Az eseményen Magyarország gazdaságáról, a fiskális és monetáris politikáról tartott előadást Gion Gábor a Pénzügyminisztérium államtitkára és Palotai Dániel a Magyar Nemzeti Bank vezető
közgazdásza.
A nemzetközi konferenciák terén az évet idén is Wood & Company prágai konferenciájával zárta a Budapesti Értéktőzsde.

8.2. VISEGRÁDI ORSZÁGOKKAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Április 12-én került megrendezésre a Budapesti Értéktőzsde által szervezett, a közép-kelet-európai régió tőzsdéit vendégül látó V4+CEE Tőkepiaci Konferencia, amelyen Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, valamint Végh Richárd,
a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója képviselte a magyar tőkepiacot.
A közel 100 fős, Európa leggyorsabb gazdasági növekedésű régiójának tőzsdéit összehozó találkozón a Visegrádi csoport értéktőzsdéi mellett a szlovén és a bolgár tőzsdék első számú vezetői vitatták meg a régió tőkepiacaiban, tőzsdéiben, illetve a tőzsdén jegyzett vállalatokban rejlő lehetőségeket. A tőzsdecsúcsot megelőző napon a régiós tőzsdék
vezetői zártkörű ülésen találkoztak egymással, ahol többek között a kkv-k tőkepiaci növekedésének státuszát, valamint
egységes brand alatt megjelenő termékek kidolgozásának lehetőségeit járták körül.
A hat értéktőzsdének helyet adó eseményen az Európai Tőzsdeszövetség is bemutatta európai uniós tőkepiaci fejlesztési stratégiáját a következő öt évre vonatkozóan, illetve központi figyelmet kapott a 2018 novemberében elfogadott
lengyel nyugdíjreform is.
A kezdeményezés célja az volt, hogy tovább erősítse a tőzsdék közötti együttműködést, elsősorban az Európai Unió
terveivel kapcsolatban. A közös fellépés nem csak azért hasznos, mert megakadályozza az egyes tőzsdék véleményének
elaprózódását, hanem lehetővé teszi, hogy az Európai Unió is az egész régiót képviselő, egységes visszajelzést kapjon a
piacoktól. A helyi tőkepiacok stratégiai fontossággal bírnak Közép- és Kelet-Európa gazdasági növekedésének finanszírozásában, ezért a helyi ökoszisztémák fejlesztésének biztosítása kulcsfontosságú a régió versenyképessége szempontjából.
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Szeptember 3. és 5. között Lengyelországban 29. alkalommal került megrendezésre a Krynica-Zdrój Gazdasági Fórumot,
amelyen a Budapesti Értéktőzsde is részt vett. A találkozón a Varsói Értéktőzsde, a Prágai Értéktőzsde, a Pozsonyi Értéktőzsde, a Budapesti Értéktőzsde, a Zágrábi Értéktőzsde, a Bukaresti Értéktőzsde, valamint a Ljubljanai Értéktőzsde vezérigazgatói egy új közös részvényindex, a CEEplus létrehozásáról írtak alá megállapodást.
Az indexkövető befektetések elmúlt években tapasztalt növekedése bizakodásra ad okot, hogy ez az index kezdeményezés is segítheti a régiós tőzsdék likviditásának a javulását a 100 papírt tartalmazó index pedig lehetőséget teremt,
hogy ne csak az első 3-5 legnagyobb részvény szerepeljen a befektetési portfoliókban, hanem a kisebb vállalatok is
részesei legyenek.

8.3. KÍNAI KAPCSOLATOK
A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének kiemelt fontosságú eleme, hogy a Magyar Nemzeti Bank
stratégiájával összhangban szorosabbra fűzze az együttműködést, a dinamikusan fejlődő Kínával, amelynek gazdasági
növekedése és befolyása a globális folyamatokra továbbra is kiemelkedő.
A kínai tőkepiacokon folyamatos fejlődés tapasztalható, a sanghaji és a sencseni tőzsdék jelenleg a világ 4. és 6. legnagyobb részvénypiacai együttesen 127 új részvénykibocsátással az idei évben, 20 milliárd dollár értékben.
Bár a befektetők tekintetében továbbra is a kínai magánszemélyek dominanciája jellemző, akik az összvagyon kis mértékében fektetnek be külföldi piacokon, egyre látványosabb a kínai befektetői piac liberalizálódása. A kínai részvények
globális indexekben való megjelenésével a külföldi intézményi alapkezelők is egyre aktívabbak a Kínában, a befektetők
körében leginkább mérvadó MSCI indexben a kínai részvétel 4,1 százalékos súlyra nőtt idén. Ugyanakkor a gazdasági
növekedésnek köszönhetően a kínaiak megtakarításainak mértéke is nő, ezeknek egy része pedig már a külföldi befektetési lehetőségeket keresi. Fontos azt is megjegyezni, hogy a tőkekiáramlás kontrollált mederben zajlik, a legnépszerűbb,
úgynevezett QDII kvóta alatti külföldi értékpapír befektetések mértéke jelenleg 100 milliárd dollár.
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STRATÉGIAI PARTNERSÉG A BANK OF CHINA-VAL
A BÉT 2017 elején fektette le a közös kínai-magyar tőkepiaci együttműködés alappilléreit, amikor a Bank of China-val
(BOC) együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás egy következő szintre lépett, amikor 2018 decemberében
megindult a kereskedés a BOC-nak a régióban elsőként kibocsátott, jüan alapú 15 millió dollár és 8,5 millió euró értékű
strukturált kötvényeivel. A hitelpapír – amelyet intézményi befektetők (alapkezelők, bankok és egyéb vállalatok) jegyeztek le – mögöttes terméke a Magyar Állam által kibocsátott, 2020 júliusi lejáratú, 4,85 százalékos kamatozású, jüan alapú
kötvénye. Ezt 2019 végén egy újabb, ezúttal 36 millió dollár és 4 millió euró értékű strukturált kötvénykibocsátás követte
a Bank of China részéről.
A BÉT és a Bank of China a jövőben is közösen tesz lépéseket annak érdekében, hogy a Magyarországon és a középkelet-európai régióban aktív kínai vállalatok a magyar tőkepiacot válasszák forrásbevonás céljából.

EGYÜTTMŰKÖDÉS KÍNA TŐZSDÉIVEL
A BÉT az elmúlt három évben együttműködési megállapodást kötött a Sanghaji Aranytőzsdével (2017 május), a Sanghaji
Értéktőzsdével (2018 május) és a Sencseni Értéktőzsdével (2019 szeptember) is.
A tőzsdékkel kötött egyezségek célja, hogy Kínában népszerűsítsék a befektetők körében a magyar piacot és a BÉT is
erőfeszítéseket tesz a kínai piac népszerűsítésére a magyar befektetők felé. Továbbá a BÉT közös termékek létrehozását
és bevezetését is célba vette a kínai tőzsdékkel, valamint az adatértékesítés terén is segítik egymást a piacok abban,
hogy minél több befektetőhöz jusson el magyar és kínai tőzsdei adat.
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KÍNA PIACI SZEREPLŐINEK MUTATKOZOTT BE A MAGYAR TŐZSDE
Június közepén a Sanghaji Értéktőzsde épületében megtartott, a kínai befektetési alapkezelőket és az őket kiszolgáló
befektetési szolgáltatóknak szóló konferencián mutatkozott be a Budapesti Értéktőzsde. A Hungary Investor Day-t, amelyen a magyar és a kínai pénzügyi piac számos szereplője jelen volt, Jiang Feng, a Sanghaji Értéktőzsde elnöke, Sun Yu,
a Bank of China alelnöke és Li Jun, a sanghaji önkormányzat pénzügyi szolgáltatási irodájának vezérigazgató-helyettese
nyitotta meg.
A Magyarországot középpontba állító befektetői találkozó keretében Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója mellett Ni Huanjuan, az OTP Bank pekingi irodájának képviselője és Bolla Szilárd, Magyarország sanghaji
főkonzulja is előadást tartott. A BÉT ezzel újabb lépést tett a dinamikusan növekvő kínai tőkepiaccal való szorosabb
együttműködés kiépítése felé.

8.4. FESE MUNKA
A 2019-es év szintén tevékenynek bizonyult a Budapesti Értéktőzsde és az Európai Tőzsdeszövetség, a FESE (Federation
of European Securities Exchanges) együttműködésének viszonylatában.
A szervezet az európai szabályozott tőkepiacok, tőzsdék közös érdekképviseleti szervezete, fő feladata ezek reprezentálása az európai uniós döntéshozási folyamatokban, elsősorban a Tőkepiaci Unió építésében. Jelenleg 30 ország 35 intézményét, érték-, áru- és energiatőzsdéit és több mint 8000 kibocsátó vállalatát foglalja magába. Tagjai a frankfurti Deutsche
Börse, az Euronext, az európai irodával is rendelkező NASDAQ, de a varsói, a bécsi, a prágai és a bukaresti tőzsdék is.
Víziójának központi elemét az európai kis- és középvállalkozások felemelése, felzárkóztatása és tőzsdeéretté alakítása
adja, amelyek az Európai Uniós cégek 98 százalékát teszik ki, valamint a munkavállalók kétharmadáért és az EU gazdasági aktivitásának közel 60 százalékáért felelnek. Ehhez számos tőzsde nyújt specializált piacot – ilyen a Budapesti
Értéktőzsde által kialakított BÉT Xtend platform is, amely a közepes méretű vállalkozások növekedési terveit támogatja.
A Budapesti Értéktőzsde 1999 óta vesz aktívan részt az Európai Tőzsdeszövetség egyes szakmai bizottságainak munkájában. A BÉT 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozásakor vált a szervezet teljes jogú tagjává, majd a korábbi tulajdonosi szerkezetben, a CEESEG Csoporton keresztül csak technikai tagsággal rendelkezett. Azt követően, hogy a BÉT a
Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonába került, 2016 júniusától újra teljes jogú tagságot szerzett a magyar tőzsde
az Európai Tőzsdeszövetségben. Ez lehetővé teszi a BÉT számára, hogy együttműködést alakítson ki más tagtőzsdékkel,
valamint hozzájárul nemzetközi tőkepiaci tapasztalatok megszerzéséhez, így biztosítva a hazai tőzsde uniós szabályok
szerinti működését és magyar piac érdekeinek képviseletét a dinamikusan változó jogszabályok véleményezése során.
2018 decemberében tovább erősödött a régió tőkepiaci szerepe: amellett, hogy az érdekképviseleti szervezet új elnöke Petr Koblic, a Prágai Tőzsde vezérigazgatója és a Bécsi Tőzsde igazgatóságának tagja lett, a FESE közgyűlésén igazgatótanácsa tagjának nevezte ki Végh Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját. A tagság megkönnyíti az
együttműködések kialakítását más tagtőzsdékkel, illetve hasznos nemzetközi tapasztalatokkal gazdagítja a BÉT-et, ezzel
is biztosítva, hogy a hazai tőzsdepiac az európai irányelvek mentén fejlődjön.
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Az európai tőkepiacokat 2019-ben legmélyebben érintő kihívások – a piaci infrastruktúra globális versenyképessége,
illetve az átláthatóság, biztonság, integritás és igazságosság megőrzése – megoldásában az Európai Bizottság és az azzal
szorosan együttműködő FESE szerepe elvitathatatlan. A szervezet véleményezi a Bizottság tőkepiacokkal kapcsolatos új
irányelveit, rendelet-tervezeteit. A FESE jelenlegi legfontosabb lobbitémái közé tartozik többek között a MiFID II/MiFIR-el
kapcsolatos szabályozás, az Értékpapírfinanszírozási ügyletekről szóló rendelet (SFTR – Securities Financing Transactions
Regulation), az adatértékesítés árazásának egységesítése és átláthatóbbá tétele, a tick size rezsim, de a Szervezet foglalkozik a Brexitnek a tőkepiaci szektorra gyakorolt hatásaival is.
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9. 		 EGYÜTTMŰKÖDÉS A KORMÁNYZATTAL
		 ÉS A PIACCAL
9.1. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI
A tőzsde modern kori alapítása óta aktív részt igyekszik vállalni a tőkepiaci szabályozási környezet alakításában azzal
a céllal, hogy a hazai jogi környezet minél jobban támogassa a magyar tőkepiac fejlődését, rugalmas alkalmazkodását
a folyamatosan változó piaci környezethez, végig szem előtt tartva a befektetővédelmi és piacstabilitási szempontokat, a piaci bizalom erősítését. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatban áll a jogalkotókkal, a felügyelettel és a piaci
szereplőkkel, valamint figyelemmel kíséri az uniós és azon kívüli tőkepiacok szabályozási környezetének alakulását is.
Azzal, hogy 2016-ban a BÉT a tőkepiaci jogi környezet felülvizsgálatát, jobbításában való részvételt stratégiai céljai
megvalósításának deklarált eszközeként azonosította, e tevékenység még nagyobb hangsúlyt kapott. Maga a 2016-os
stratégia is egy sor szabályozási jellegű lépést azonosított, amivel ösztönözhető az új kibocsátók tőzsdére lépése, élénkíthető a keresleti oldal, illetve segíthető a BÉT saját tevékenysége. A BÉT folyamatosan figyelemmel kíséri ezen szabályozási célok megvalósulását, azonosít új teendőket, illetve csatornázza be a jogalkotók felé a piaci szereplők támogatandónak ítélt kezdeményezéseit.
2019. július 21-étől a 2017-ben elfogadott Prospektus Rendelet (2017/1129-es EU rendelet) egészét alkalmaznia kell az
összes uniós tőkepiacnak. Ez azt is jelenti, hogy mivel az általa szabályozott kérdések tekintetében a rendelet közvetlenül
alkalmazandó, a tagállami jogszabályokat – hazánk esetében a Tpt.-t (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról) – is megfelelően módosítani szükséges. Ez a munka hazánkban már 2018-ban elkezdődött, amibe a BÉT a Magyar Nemzeti Bankkal karöltve a kezdetektől igyekezett aktívan bekapcsolódni. Az egyeztetések 2019 folyamán is zajlottak; véglegesedett és 2019
decemberében az Országgyűlés által elfogadásra került a Tpt. módosított szövege, melyet várhatóan 2020 januárjától kell
a hazai piaci szereplőknek alkalmazniuk. A módosítások többek között lehetővé teszik, hogy a BÉT multilaterális kereskedési platformként üzemeltetett piacaira, vagyis az Xtendre és az Xbondra az esetek egy részében egyszerűsített dokumentációval, vagyis tájékoztató helyett a tőzsde által jóváhagyott információs dokumentummal lépjenek be a kibocsátók.
2019. január 1-jén hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete az értékpapírosítás
általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a
648/2012/EU rendelet módosításáról (Értékpapírosítási Rendelet). Ezzel párhuzamosan, szintén 2019. január 1-i hatálybalépéssel kiegészült a Tpt. az értékpapírosításra vonatkozó különös szabályokat tartalmazó Nyolcadik résszel. A Tpt. a
Rendelethez képest kiegészítő szabályozást tartalmaz, rendelkezéseit a Rendelet által meghatározott olyan értékpapírosításra kell alkalmazni, amely nem minősül STS értékpapírosításnak, illetve szintetikus értékpapírosításnak, és ezekre az
értékpapírosításokra a Tpt-t a Rendelettel együtt kell alkalmazni.
Az értékpapírosítás lényege, hogy lehetővé teszi a hitelezéssel üzletszerűen foglalkozó és egyéb hitelezők – jellemzően hitelintézetek vagy vállalatok – számára, hogy újrafinanszírozzák hitelek, kitettségek vagy egyéb követelések egy
csoportját azáltal, hogy forgalomképes értékpapírokká alakítják át azokat, oly módon, hogy az érintett hitelportfóliót
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illetőleg az abból származó követeléseket egy különleges gazdasági egységre (KCGE vagy angolul SPV) ruházzák át, azt
halmazokba (poolokba) csoportosítják, és az SPV ezek fedezete mellett értékpapírt bocsát ki, és azt különböző befektetők számára különböző kockázati kategóriákba rendezve értékesíti. Mindez lehetőséget ad a befektetőknek arra, hogy
egyébként számukra közvetlenül nem hozzáférhető hitelekbe és más kitettségekbe fektessenek be, a befektetők számára a hozam az alapul szolgáló hitelek pénzáramlásából keletkezik; de lehetőség az értékpapírosítást kezdeményező
számára is arra, hogy e hiteleket a mérlegéből kivezetve lehetősége nyíljon további hitelek kihelyezésére.
A Magyar Nemzeti Bank által 2019. július 1-jén elindított Növekedési Kötvényprogramban (NKP) az MNB monetáris
politikai eszköztára keretében nem csak nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott kötvényeket, hanem a vállalatokkal
szemben fennálló hitelkövetelések értékpapírosításával létrejött értékpapírokat is vásárol. Ez reményeink szerint nagy
lendületet adhat az értékpapírosítás magyarországi meghonosításának, és szélesíti a BÉT-en a befektetők számára elérhető értékpapírok körét is, mivel az NKP-ban való részvétel feltétele, hogy az értékpapírt a BÉT által működtetett szabályozott piacra vagy MTF-re be kell vezetni.
A Tpt. 2019.április 13-án hatályba lépett módosítása lehetővé tette továbbá a tőzsde számára, hogy a Felügyelet engedélyével és ellenőrzése mellett értékpapírosítást elősegítő tanácsadói tevékenységet végző gazdasági társaságot
alapítson és működtessen, amely gazdasági társaság részletes működési és eljárási szabályokat állapít meg, valamint
tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az értékpapírosítással érintett befektetők érdekeinek védelmére. A törvényi felhatalmazással élve a BÉT létrehozta az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. elnevezésű leányvállalatát, amelyet a
Cégbíróság 2019. augusztus 23-án jegyzett be a cégnyilvántartásba. A társaság küldetése, hogy aktívan elősegítse az értékpapírosítás hazai elterjedését, ezáltal hozzájáruljon a hazai pénz- és tőkepiac fejlesztéséhez, és egyúttal kiaknázza az
ehhez kapcsolódó üzleti lehetőségeket, miközben a tanácsadói tevékenysége során a befektetővédelmi szempontokat
is a lehető legnagyobb mértékben érvényesíti.
2019-ben a magyar jogalkotó is eleget tett a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló 2017/828/EU irányelv átültetésére vonatkozó kötelezettségének. Ennek
alapján fogadta el az Országgyűlés a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényt, melynek rendelkezései 2019. július 17-én léptek hatályba.
A kibocsátóknak a törvény egyes rendelkezéseit már a 2019. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentéseik
elkészítése során alkalmazniuk kell. A törvény lefekteti többek között a részvényesek azonosítására vonatkozó szabályokat; azt, hogyan kell tájékoztatni a részvényeseket a társasági eseményekről; illetve pontosítja az elektronikus szavazásra
vonatkozó eljárásokat. Tisztázza az intézményi befektetőkre és az eszközkezelőkre a részvényesi képviseleti tanácsadókra, illetve a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek átláthatóságára vonatkozó szabályokat, és a korábbiaknál átláthatóbbá
teszi az igazgatók, vezetők javadalmazását.
Az Európai Unió 2015-ben hirdette meg a Tőkepiaci Unió (Capital Markets Union, CMU) névre keresztelt kezdeményezését, amely átfogó, hosszú távú stratégiát kínál az uniós tőkepiacok hangsúlyosabbá, robusztusabbá, hatékonyabbá és
egységesebbé tételére. A kezdeményezés első öt éve a 2008-as pénzügyi válságból kilábaló uniós tőkepiaci ökoszisztéma megerősítésére koncentrált, jelentős eredményeket elérve, ugyanakkor kevésbé tudta megszólítani az uniós polgárokat, visszaszerezni a tőkepiacba vetett megrendült bizalmukat. Ezért 2019 októberében a finn elnökség meghirdette a
CMU második fázisát, azt javasolva, hogy a CMU fókuszáljon a megtakarítók igényeire, a fenntartható befektetésekre és
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a digitalizációs kihívásra. Ennek érdekében a Tőkepiaci Unió második fázisát kidolgozni kívánó ún. Next CMU Group négy
fő prioritást nevezett meg, amelyekhez összesen húsz konkrét intézkedési javaslatot rendelt:
• Több hosszú távú megtakarítási és befektetési lehetőség biztosítása, hogy minél több passzív megtakarító
uniós magánszemély válhasson aktívabb befektetővé;
• A tőkeági finanszírozást biztosító piacok erőteljes fejlesztése, elsősorban a kkv-k finanszírozási lehetőségeinek
bővítésére fókuszálva;
• Az uniós tőkepiaci helyszínek átjárhatóságának javítása;
• Az euró mint nemzetközi finanszírozási pénznem szerepének erősítése hitel- és valutatípusú
finanszírozási eszközök kifejlesztésén keresztül.

9.2. NEMZETI TŐZSDEFEJLESZTÉSI ALAP
A Tőzsde 2019-ben is kiemelt területként kezelte a tőzsdeérett vállalatok piacra lépésének támogatását, illetve a keresleti és kínálati oldal erősítését. Ennek megfelelően a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alappal (a továbbiakban NTfA) 2018-ban
megkezdett együttműködés is folytatódott. Az NTfA elsődleges feladatai közé a középvállalatok támogatása, megerősítése, illetve a tőkepiaci megjelenésüket elősegítő tőkebefektetések megvalósítása tartozik. Az alap egyben részese
annak a széleskörű tőzsdefejlesztési programnak, amelynek célja a tőkeági forrásbevonás szerepének növelése a magyar
vállalatok működésében, alternatívát nyújtva a jelenleg túlsúlyban lévő banki hitelezés mellett.
Az Alap a 2007-2013-as Európai Uniós ciklus által finanszírozott pénzügyi programok visszaforgó forrásaiból – amelyek
felett a Pénzügyminisztérium rendelkezik – jött létre 13 milliárd forintos induló tőkével, amelynek kezelési jogát a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. nyerte el. Az SZTAK így 4 tőkeprogramján – az NTfA mellett a Széchenyi Tőkebefektetési Alap, az
Irinyi Kockázati Tőkealapok és a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap – keresztül közel 71 milliárd
forint keretösszeggel gazdálkodik. A társaság célja az NTfA-ra vonatkozóan, hogy minél több – a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő – kis- és középvállalat bevezetésére kerüljön sor a BÉT Xtend piacon, illetve az arra alkalmasak – magasabb
kereskedési kategóriában – nyilvános tranzakciót is megvalósítsanak a tőzsdén. A tőkealap jellemzően 1 milliárd forint
körüli tranzakcióba lép be, tipikusan 2-3 éves időtávra, piaci társbefektető bevonása pedig minden esetben kötelező.
Az NTfA – iparágtól függetlenül – magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségben székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, zártkörűen működő társaságokba (kft-k vagy zrt-k), vagy nyilvánosan működő
és multilaterális kereskedési platformon (MTF) regisztrált részvénytársaságokba fektet be, nyilvános és zártkörű tranzakciókon keresztül. A befektetések felhasználhatósági köre szektortól és földrajzi elhelyezkedéstől független, azonban a
vállalatnak vállalnia kell legalább a BÉT Xtend piacon való megjelenést a tőkeinjekciótól számított 2 éven belül.

A célvállalati kör az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
• Jelentős üzleti növekedési potenciál, prognosztizálható cégérték növekedéssel;
• Kiegyensúlyozott fejlődés hosszú távú kilátásokkal;
• Teljes mértékben átlátható működés, vagy átláthatóvá tehető működés, amely megfelel
a BÉT megfelelőségi elvárásainak;
• Elkötelezett tulajdonosi kör, mind a tervezett tőzsdei megjelenés, mind a tőke befogadása
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és a befektetőkkel való együttműködés terén;
• Reális stratégia az Alap részesedésének elidegenítése esetén;
• Kötelezettség vállalása mindazon feltételek és elvárások teljesítésére, amely az európai uniós, illetve
a hazai támogatásokhoz kapcsolódóan előírásra kerül, vagy előírásra kerülhet a kedvezményezettekre vonatkozóan.
Kétféle befektetést alkalmazhat a tőkealap: a „pre-IPO” típusú befektetés olyan vállalatok fejlesztésének finanszírozását
takarja, amelyek középtávon megjelenhetnek a BÉT Xtend piacon vagy a BÉT főpiacán. Ezáltal az NTfA hozzájárulhat új
piacok felé történő terjeszkedéshez, beruházásokhoz, termékskála bővítéshez, illetve a működés hatékonyabbá tételére
és az ügyfélkör bővítésére szolgáló üzletfejlesztési megoldások megvalósításához. Az „IPO” típusú befektetések a részvények tőzsdei bevezetés során történő jegyzését jelentik, amelyek magukba foglalják a főpiacra vagy a BÉT Xtend piacra
való belépést, illetve a nyilvános és zártkörű bevezetéseket is.
Az alap döntéshozatalát nyilvános kibocsátás esetén leginkább a kijelölt tanácsadók által elkészített, a tőzsdei elvárásoknak megfelelő tájékoztatók segítik. Ez abban az esetben is igaz, ha egy zártkörű tőkebevonást követően a társaság
részvényeit közvetlenül bevezetik a tőzsde valamely piacára. A pre-IPO típusú befektetések esetén a saját, transzparens
szabályrendszerének szempontjai alapján vizsgálja meg az Alap a vállalat üzleti tervét, a klasszikus kockázati tőkebefektetési folyamatoknál ismert módon. Az IPO befektetések átlagos futamideje 3-5 év, a pre-IPO-ké pedig 0-2 év, ugyanakkor kitétel, hogy egyik típusú befektetés esetén sem lehet hosszabb a tervezett futamidő az alap aktuális futamidejének
véghatáridejénél. Szintén fontos, hogy olyan cégbe nem fektethet az Alap, amelyek már valamely szabályozott piacon
(a BÉT Prémium vagy Standard kategóriájában) szerepelnek. A BÉT Xtend piacon jegyzett vállalatokba viszont – mivel az
nem szabályozott piac, hanem multilaterális kereskedési platform (MTF) – megvalósíthat befektetéseket, illetve a kötvényt kibocsátó vállalatok esetén is megengedett a tőkeinjekció.
A Tőkealap első befektetése 2018 októberében, a Megakrán Nyrt. BÉT Xtend piacra lépésével valósult meg. A tranzakció
a BÉT és az NTfA életében is mérföldkőnek bizonyult, hiszen a Megakrán növekedési történetet azóta tankönyvi példaként
szolgál a hazai középvállalatok számára. 2019-ben a vállalat a befektetés segítségével megvalósult beruházások, fejlesztések
eredményeként tovább erősítette pozícióját saját szegmensében és a BÉT Standard kategóriája is elérhető távolságba került.
A tranzakció előrevetítette a Tőzsdealap 2019-es munkáját is: folytatódott a potenciális portfóliócégek felkutatása,
becsatornázása, így a 2018-as indulás óta már 30 felett jár azoknak a vállalatoknak a száma, amelyekkel tárgyalást folytat,
vagy folytatott az Alap. Ezen vállalatok esetében a nyilvánossá válás feltételei vagy adottak, vagy egy lehetséges együttműködés révén 12-24 hónapon belül elérhetőnek tűnnek. A hálózatépítés olyan rendezvények keretein belül is folyt,
mint a BÉT50 konferencia, vagy a Budapesti Értéktőzsde, az NTfA, a Deloitte Private és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével október végén, Debrecenben megrendezett üzleti találkozó.
A folyamatos munka 2019 végére egy újabb, az NTfA részvételével megvalósuló tranzakció révén is beérett: az építőipari
és mezőgazdasági gépekkel foglalkozó DM-KER Kft. több mint egy éves előkészítést követően, egy összesen 1 milliárd
forint értékű zártkörű részvénykibocsátás keretében bevezette részvényeit a BÉT Xtend piacra. A cég korábban részt
vett a BÉT által szervezett vállalkozásfejlesztési képzésben, az ELITE Programban, illetve az NTfA előkészítő szakaszaként
szolgáló, GINOP forrásból megvalósuló pályázaton, a Mentor Programon keresztül is támogatást nyert a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó költségek finanszírozására.
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A BÉT munkatársai amellett, hogy háttérelemzésekkel és kutatásokkal támogatják az Alap döntéshozatalát, az aktív
projekt keresésben, szűrésben, a befektetési folyamatok menedzselésében is fontos szerepet töltenek be. A tőzsdei
megjelenést előkészítő támogató programok és szolgáltatások igénybevételére, valamint nyilvános kibocsátással kapcsolatos feladatok és követelmények rögzítésére vonatkozóan szintén folyamatos egyeztetéseket folytatnak az NTfA
képviselőivel.
A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap az ELITE Programhoz hasonlóan a Budapesti Értéktőzsde középvállalatok fejlesztésére szolgáló, BÉT Xtend piacban kicsúcsosodó szolgáltatáscsomagjának része. Amellett, hogy befektetéseiből adódóan
közvetlen előnyök származnak a működéséből – akár a célvállalat minőségbeli és méretbeli szintlépése és a tőzsdei
kereskedés serkentése, akár a tőzsdei bevezetések során saját részvények jegyzése révén – hozzájárul az olyan, a BÉT
stratégiájának részét alkotó célok eléréséhez, mint a tőkepiaci infrastruktúra kiépítése és kultúra mélyítése, a középvállalatok piaci likviditásának, illetve a magas szintű tőzsdei és/vagy MTF bevezetések számának növelése.
A 2020-as évben további potenciális cégek felkutatásával és közös rendezvények megvalósításával folytatódik a BÉT és
az NTfA együttműködése, azzal a céllal, hogy 4-8 újabb középvállalat kezdje meg nyilvános szereplését.

9.3. MENTOR PROGRAM: ÖSSZEFOGLALÓ A GINOP ÉS KMR PROJEKTRŐL
A Nemzetgazdasági Minisztérium „a kkv szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló
intézkedések biztosítása révén” tárgyban jelentetett meg felhívást GINOP térségre 2017-ben. A Budapesti Értéktőzsde
pályázatot adott be, amit az NGM elfogadott és támogatásra érdemesnek talált. Ezt követően a Közép-magyarországi
régióra vonatkozóan hasonló című és tartalmú támogatási kérelmet nyújtott be a BÉT a Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságára 2017. novemberében.
Ennek köszönhetően 2018. február 6-tól a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), illetve 2019.
január 3-tól a KMR régióban is, a BÉT Mentor Programja keretében a kkv-k olyan vissza nem térintendő támogatást vehetnek igénybe a BÉT-től, amely a tőkepiaci finanszírozáshoz szükséges tudás megszerzésére, továbbá a tőzsdei megjelenés költségeinek finanszírozására fordítható.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a BÉT támogatás közvetítőként két módon segíti a vállalatokat: egyrészt 100 százalékban finanszírozza az arra alkalmas vállalatok részvételét a nemzetközi ELITE Programban, másrészt olyan tanácsadói
költségekhez járul hozzá maximum 50 százalékban, amelyek közvetlenül szolgálják a cég tőzsdére lépését.
A BÉT GINOP és KMR mentor projektjei kifejezetten azon vállalkozásokra fókuszálnak, amelyek felkészítésüket követően alkalmasak lehetnek a tőzsdei bevezetésre és vonzó befektetési lehetőséggel bírhatnak hazai intézményi vagy egyéni
tőkebefektetők számára.
A BÉT Mentor Projekt tehát két részből áll. Az első projektelem alatt a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló
képzési programban résztvevő kkv-k támogatása valósul meg, a második projektelem keretében a kkv-k tőzsdei felkészülését, bevezetését támogató program jött létre.
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Az első projektelem tekintetében 2019-ben a BÉT közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek győztese az ELITE Program lett. Az ELITE Programmal a BÉT célja egy európai képzési, mentor szolgáltatásokat nyújtó együttműködés elindítása
és közvetítése a célcsoport cégek számára. A nemzetközi együttműködésben résztvevők olyan komplex képzési/mentor
programban vehetnek részt, melynek keretében a legfelkészültebb tanácsadóktól szerezhetnek új ismereteket és bővíthetik a kapcsolatrendszerüket. A Program emellett lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a legkedvezőbb
finanszírozási formát megtalálják: legyen az hitel- vagy tőkeági, vagy akár a BÉT-en keresztüli forrásbevonás.
Az ELITE esetén 2019 során 10 GINOP-os térségből érkező cég, valamint 6 közép-magyarországi régióból érkező cég
kezdte meg a képzést Londonban, illetve további 1 cég adta be kérelmét a jövő tavaszi kurzuson való indulásra.

A LONDONI ELITE KÉPZÉST 2019-BEN MEGKEZDŐ CÉGEK
SORSZÁM

CÉGNÉV

KEZDÉS

GINOP-os térségből
1

CoreComm SI Kft.

2019. április

2

Somogyi Elektronic Kft.

2019. április

3

GSV Kereskedelmi Kft.

2019. április

4

Ezüsthajó Kereskedelmi Kft.

2019. november

5

Mirelite Mirsa Zrt.

2019. november

6

G-Plan Építő KFT

2019. november

7

Iniciál Autóház Kft.

2019. november

8

Gamma Digital Kft.

2019. november

9

Rotovill Kft.

2019. november

10

Verarbeiten Pausits Kft.

2019. november

11

Észak Üvért Kereskedelmi Kft.*

2020. március

A közép-magyarországi régióból
1

VIA Bérautó Kft.

2019. április

2

Mortoff Kft.

2019. április

3

Serco Informatika Kft.

2019. november

4

Carboferr Kereskedőház Zrt.

2019. november

5

Mito Communications Zrt.

2019. november

6

BlackBelt Technology Kft.

2019. november

*Már benyújtotta kérelmét

Forrás: BÉT

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.
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2019 év során a második projektelem nyújtotta lehetőséget GINOP térségből a DM-KER Zrt., a közép-magyarországi
régióból a Gloster Infokommunikációs Kft használta ki, és a kérelmek benyújtását követően született meg 2019 nyarán
a támogatási megállapodás mindkét cég esetében. A két mentor programban résztvevő vállalkozás a meghatározott
ütem szerint halad, és az előírt mérföldköveket határidőben teljesíti. Így összességében már 3 vállalat használta, illetve
használja ki a tőzsdei felkészülési részben a támogatási lehetőségeket.

9.4. TŐZSDEI TANÁCSADÓ TESTÜLET
A Budapesti Értéktőzsde Tőzsdei Tanácsadó Testülete (TTT) 2016 elején alakult, melyet a BÉT 2015 év végén megválasztott Igazgatósága annak érdekében hozott létre, hogy a Magyar Nemzeti Bank tulajdonába került Tőzsde új stratégiájának kialakításába és megvalósításába az érintett ágazati szereplők minél szélesebb körét bevonja. Feladata az intézmény
stratégiai és üzleti döntéseinek előkészítése, megalapozása és véleményezése. A 17 fős testület tagjai között helyet kapnak a pénz- és tőkepiac, valamint kamarák és államigazgatási szervezetek jelenlegi és korábbi vezetői, meghatározó személyiségei. A Tőzsdei Tanácsadó Testület az idei évben három alkalommal ülésezett. Januárban a hazai tőkepiac legjobb
2018-as teljesítményeit díjazta. A közel húsz éves múltra visszatekintő BÉT Legek Díjat összesen tizennyolc kategóriában
osztották ki a piaci teljesítmények és a TTT döntése alapján. A TTT júniusi ülésén a tőzsde stratégia megvalósulásának
aktualitásait tekintette át, különös tekintettel a közelgő Xetra T7 átállásra, az MNB 330 pontos versenyképességi programjának tőkepiaci feladataira vonatkozóan, valamint a Növekedési Kötvényprogram lehetőségeinek tekintetében. A
decemberben megtartott testületi ülés az év fontosabb eseményeinek és fejleményeinek áttekintése és értékelése mellett a 2020-as év várható fejlesztési irányairól, valamint a 2019-es Legek díjkategóriák ismertetéséről szólt.
A Testület elnöke dr. Hardy Ilona, a BÉT első ügyvezető igazgatója, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár elnöke.
Tagjai pedig a következők: dr. Bánfi Zoltán, MKB Bank Nyrt.; dr. Bánfi Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem; Barcza
György, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD); Hegyi Ádám, K&H Bank Zrt.; Jaksity György, Concorde Értékpapír
Zrt.; Járai Zsigmond, Mol Nyrt.; Nagy Kálmán, Concorde MB Partners; dr. Nemescsói András, DLA Piper Posztl, Nemescsói,
Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda; Orbán Gábor, Richter Gedeon Nyrt.; dr. Parragh László, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; dr. Patai Mihály, Magyar Nemzeti Bank; dr. Szivek Norbert, Cretum Vagyonkezelő Kft.; Hannes Takacs, Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank; Vizkeleti Sándor, Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége;
Zsembery Levente, X-Ventures Zrt.
A Testület munkájában tanácskozási joggal vesz részt Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója.

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

KIBOCSÁTÓI BIZOTTSÁG

A Kereskedési bizottság 2019 folyamán két alkalommal

A Kibocsátói bizottság 2019-ben négy alkalommal

ülésezett, és az alábbi témákat tárgyalta meg:

ülésezett. A bizottsági munka fókuszában az alábbi

• T7 implementációs projekt aktualitásai,
új ütemezés;
• Tájékoztatás a BÉT Xbond piacról;
• Tőzsdei díjstruktúra felülvizsgálata;
• BÉT Általános Üzletszabályzatának
módosítása a T7 kapcsán.
Emellett a bizottság két témában elektronikus szavazás
útján hozott döntést, egyszer az AKKO Invest határidős
részvénykontraktus bevezetésével kapcsolatban a BÉT-re,
egyszer pedig az egyes kereskedési paraméterek felülvizsgálata tárgyában.

INDEX BIZOTTSÁG
Az Index bizottság 2019-ben négy alkalommal
ülésezett, az alábbi tematika mentén:
		 • Szokásos indexfelülvizsgálat
		

eredményeinek áttekintése (két alkalom);

		 • BUX és CETOP szabályok módosításának
lehetősége:
				 • Forgalmas részvénysorozatok
				

szerepeltetése a BUX indexben;

				 • CETOP – 7-es országkorláttal
				

kapcsolatos diszkrecionális szabály 		
finomítása;

				 • CETOP – pénzügyi szektor súly limit;
		 • BUX kritériumrendszer – nemzetközi kitekintés
		

+ szcenáriók átbeszélése.

Ezen túlmenően öt alkalommal írásbeli szavazás
keretében született bizottsági döntés, négy esetben

kérdések voltak:
• Aktualitások a BÉT-en – Xbond piac
indulása;
• A T7 kereskedési rendszerre való átállás 		
feladatai, tudnivalói;
• Az ESEF (egységes európai jelentési
formátum) előírásai, arra való felkészülés;
• A BÉT díjstruktúra-változásának megvitatása;
• A kibocsátók által kért függesztések
gyakorlatának áttekintése.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI
BIZOTTSÁG
A Felelős társaságirányítási bizottság 2019-ban
három rendes ülést és egy írásbeli szavazást tartott,
és főképpen az alábbi témákkal foglalkozott:
• A hosszú távú részvényesi szerepvállalás
ösztönzéséről és egyes törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 2019. évi LXVII. törvény új
szabályainak megismerése, interpretációja
és az ezzel kapcsolatos további teendők
felmérése az új online jelentésfeltöltő
rendszer megismerése, véleményezése;
• A monitoring jelentések új formátumának 		
kialakítása;
• A 2018-as kibocsátói FT jelentésekre
vonatkozó monitoring jelentés elkészítése
és elfogadása.

társasági esemény indexekben való rendkívüli

ELSZÁMOLÁSI BIZOTTSÁG

átvezetésének szükségességéről, egy ízben a Magyar

Az Elszámolási Bizottság 2019-ben nem ülésezett,

Indexek Kézikönyvének apróbb módosításairól.

s nem volt szükség írásbeli szavazásra sem.
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10. A PARKETTEN TÚL: FENNTARTHATÓSÁG
10.1. A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG JELENTŐSÉGE
Ma már a pénzügyi ismeretek elengedhetetlenek a tudatos élet tervezéséhez. A Budapesti Értéktőzsde számára éppen
ezért kiemelten fontos, hogy a fiatal és az idősebb generációt is megismertesse az alapvető pénzügyi ismeretekkel, a
tőzsde működésével és jellemzőivel, ezzel közvetett módon elősegítve az ország fenntartható növekedését.
Az alapvető tevékenységen túlmenően ez a célkitűzés a BÉT oktatásban, pénzügyi edukációban vállalt hangsúlyos szerepében, a tőzsdejátékok, versenyek szervezésében nyilvánul meg. A kezdeményezések iránt kiemelkedő az érdeklődés,
amely egyértelműen azt mutatja, hogy a lakosság egyre inkább felismeri a pénzügyi tudás jelentőségét.
A szakmai képzésekért a tőzsde leányvállalata, a Budapest Institute of Banking (BIB) felel, a BÉT pedig a lakosságnak, azon
belül is kifejezetten középiskolások és egyetemisták részére szervez ingyenes programokat. Ilyen a BÉT Akadémia lakossági
tőzsdetanfolyama, az iskolai tőzsdelátogatások, és a Kochmeister Díj is. 2019-ben úgy döntöttünk, utóbbit a CFA Institute
és a CFA Society Hungary részvényelemző versenye keretében, a legjobb írásos elemzést leadó hallgatónak adjuk át.

10.2. BIB (BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING)
A 2017-ben alapított BIB a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde által megfogalmazott társadalmi célkitűzések
és a piaci igények találkozásának eredménye. A pénzügyi képzési rendszer reformját, egyben a BIB működésének létjogosultságát számos tényező, többek között a piaci stabilitás érdekében születő komplex szabályozói elvárások, a digitalizáció és a versenyképesség növelésére irányuló törekvések is indokolják.
A BIB a hazai banki, pénzügyi, biztosítási szektor működésének teljes körét lefedve kínál naprakész tudást, működése
három pillérre alapul. Az első pillért a pénzügyi intézményeknek tartott, széles oktatási spektrumot lefedő egy-két napos
tanfolyamok adják. A második pillér az úgynevezett hatósági képzések területe, amelyhez többek között a biztosításalkuszi vagy pénzügyi közvetítői tevékenységek tartoznak. A harmadik pillér az egyedi vállalati képzések területe, ahol a
jelentkező vállalatra, bankra szabott oktatást kínál a BIB, akár kitelepülés formájában.
A 2019-es évvel az intézmény mind a kurzusok számát, mind az oktatók, hallgatók számát tekintve erős időszakot
tudhat maga mögött, amelynek köszönhetően mára vitathatatlanul a magyar pénzügyi oktatási piac meghatározó szereplőjévé vált.

10.3. RÉSZVÉNYFUTAM TŐZSDEJÁTÉK
A Budapesti Értéktőzsde rendszeresen szervez a Pénziránytű Alapítvánnyal szoros együttműködésben egy középiskolásoknak szóló tőzsdejátékot, amelynek célja a befektetői tudatosság növelése és a tőzsdei ismeretek bővítése. Az évről
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évre nagy sikerrel megrendezett online verseny segítségével a részt vevő középiskolai diákok és tanáraik igazi vagyonuk,
pénzük kockáztatása nélkül ismerhetik meg a tőzsdei kereskedés világát. A játékos vetélkedő keretein belül hasznos
tőkepiaci, üzletkötési tapasztalatokat és tudást szerezhetnek.
A 2019. tavaszán megtartott öthetes játékban több mint 1800 diák vett részt. A játékosoknak fejenként kétmillió forint
virtuális tőke állt rendelkezésükre, hogy valós idejű árfolyam adatokat felhasználva kialakíthassák saját portfóliójukat,
valamint a BÉT-en kereskedhető értékpapírokat adhassák-vehessék. Nemcsak a hozamhajsza állt a verseny középpontjában, hiszen a résztvevők tőzsdei kvízkérdések megválaszolásával is növelhették rendelkezésre álló tőkéjüket. Mind a
döntések meghozatalában, mind a kérdések megválaszolásában a játékosok segítségére szolgált a BÉT honlapján elérhető Tőzsde ABC, a Pénziránytű Alapítvány befektetői tudatossághoz kapcsolódó segédanyagai, az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv, valamint a BÉT fogalomtára is. Az öt hétig tartó Részvényfutam mérlege alapján a játékosok mintegy
17 ezer megbízást adtak, összesen 3,77 milliárd forint értékben.
A játék során több szempont alapján mérlegelve díjazták a legügyesebb játékosokat. A legeredményesebb kvízjátékosok, illetve a heti legnagyobb portfóliónövekedést elérő játékosok heti díjazásban részesültek, a verseny végén a legmagasabb értékű portfólióval rendelkező diák, tanár és szülő egyaránt értékes nyereményekkel lett gazdagabb, valamint
megjutalmazták a legaktívabb iskolákat is.

10.4. KEBA TŐZSDEJÁTÉK
180 középiskola 300 csapatának közel 1000 diákja mérkőzött meg Magyarország egyik legrégebben futó pénzügyi és
értékpapírpiaci versenyén, a Közép-európai Brókerképző Alapítvány (KEBA) által megrendezett „Tőzsdejáték Középiskolásoknak” vetélkedőn. A selejtezőkre idén 35 határon túli csapat is jelentkezett, összesen 4 országból. Akadt olyan csapat,
amelynek tagjai két városból származnak, és bár korábban nem ismerték egymást, a verseny rugalmassága lehetővé
tette, hogy online kapcsolattartás segítségével eljuthassanak egy csapatként a döntőbe. A döntőben végül a budapesti
Szilágyi Erzsébet Gimnázium „Árpád Fund” csapata győzedelmeskedett.
A versenysorozat selejtezőjét követően a csapatoknak értekezéseket kellett beküldeniük az elődöntőre, amelyek alapján a szakmai zsűri eldöntötte, kik juthattak a döntőbe. A döntő során nemcsak írásban, hanem szóban is bizonyítaniuk
kellett rátermettségüket a diákoknak. Először az előzőleg elkészített esszéjüket prezentálták 10 percben, majd írásbeli
és szóbeli feladatokon keresztül bizonyíthatták tudásukat, amelyeket a Budapesti Értéktőzsdéhez és a BÉT-en kereskedő
hazai vállalatokhoz kapcsolódó témakörök követtek. A zsűrit a KEBA, az Erste Befektetési Zrt., a Keler KSZF Zrt., a Concorde Értékpapír Zrt., az MKB Bank Nyrt., a KEBA Alumni és a BÉT képviselői alkották.
Az idei verseny legjobbjait szakmai díjakkal és tárgynyereménnyel jutalmazták a szervezők. Az elődöntőbe jutott csapatok nyereményéről a BÉT gondoskodott, a szakmai fődíjat pedig a Budapest Institute of Banking (BIB) ajánlotta fel: egy
100 órás tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyam ingyenes részvételét biztosították a legrátermettebb versenyzőkből
álló csapatnak. Ezen felül az Erste Befektetési Zrt. felajánlott egy náluk eltölthető, értékes szakmai gyakorlatot az első
helyezett csapat számára.
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A zsűri kiemelte, idén is rendkívül színvonalas munkák érkeztek be, évről-évre egyre több, a verseny minden területén
kimagasló csapat jelentkezik. A vetélkedő közösségépítő ereje is meghatározó, amelyet az előző évek döntőseit összefogó szervezet, a KEBA Alumni tevékenysége is bizonyít. Az egyesület a verseny lebonyolításában való közreműködésen
túl szakmai események szervezésével, illetve a kapcsolati háló folyamatos bővítésével biztosítja, hogy a 19 éves múlttal
rendelkező verseny ne szakadjon meg.

10.5. CFA-KOCHMEISTER ELEMZŐI VERSENY
Az egyesült államokbeli CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society Hungary) 10. alkalommal rendezte meg egyetemistáknak szóló részvényelemzési versenyét, a CFA Institute Research Challenge-et. Ebben
az évben a hallgatóknak a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Duna House Nyrt.-ről kellett 8-10 oldalas, angol nyelvű, fundamentális elemzést készíteniük. A legjobb írásbeli versenymunkát leadó csapatok közül négy kapott lehetőséget, hogy
szóban is bizonyítson a BÉT jubileumára megrendezett döntőben.
A versenyzők közt a CFA Society Hungary jóvoltából értékes tárgynyeremények kerültek kiosztásra, az esemény
főszponzora, az Aegon Alapkezelő pedig további díjakkal, illetve szakmai gyakorlati lehetőségekkel jutalmazott több
játékost. A verseny győztesei, a Budapesti Corvinus Egyetem „Wave Partners” csapata részére a Budapesti Értéktőzsde
a 2004-ben alapított, komoly presztízst képviselő Kochmeister-díjat adományozta. A magyarországi győzelem nem jelentette a verseny végét a legjobb csoport számára, ugyanis az első helyezettek bejutottak a regionális döntőbe, amely
Európa, Közel-Kelet és Afrika indulóinak adott helyet.
A 2018-2019-es versenyre érkező munkákat neves tőke- és pénzpiaci szakértőkből álló zsűri értékelte: Máté-Tóth István,
a Budapesti Értéktőzsde üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese, Pálfi György, az Aegon Alapkezelő portfólió menedzsere, Schilling Dániel, a Duna House gazdasági igazgatója és Tunkli Dániel, az Accorde Alapkezelő portfólió menedzsere.

10.6. BÉT AKADÉMIÁK
A Budapesti Értéktőzsde 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának egyik kiemelt célja a lakosság pénzügyi
ismereteinek fejlesztése. A BÉT oktatási tevékenységeit összefoglaló BÉT Akadémia rendezvénysorozatban ezért különleges
hangsúlyt kapnak a nyilvános, bárki számára ingyenesen látogatható előadások.
Az előadássorozat keretében a magyar tőkepiac meghatározó szakértői mutatják be a tőzsde világát olyan izgalmas témákra fókuszálva, mint a tőzsdepszichológia, a hazai és külföldi
részvénybefektetések, a gazdasági hírek piacokra gyakorolt hatása vagy az aktuális piaci trendek.
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A 2019-es évben két BÉT Akadémiát rendezett meg a Budapesti Értéktőzsde: a november 5-i és a december 4-i alkalomnak
is a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. Az előadások fókuszában idén a befektetések aktív és passzív formái, a
befektetői piac aktuális trendjei, jövőképe és platformjai, a megtakarítások természete, illetve a BÉT Xtenden kínálkozó
befektetői lehetőségek álltak. Az előadók között olyan pénzügyi vállalatok képviselői osztották meg tapasztalataikat a
közönséggel, mint a Random Capital, a KBC Equitas, az MKB Bank, az Erste Befektetési Zrt., vagy a Generali Alapkezelő.
A két, fokozott érdeklődés mellett megtartott alkalom bebizonyította, hogy a BÉT Akadémia továbbra is a lakossági
pénzügyi ismeretek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze.

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

10.8. FINTELLIGENCE LABOROK
A pénzügyi jártasság fejlesztésére dolgozta ki a kormány a 2017-től 2023-ig szóló, hétéves nemzeti pénzügyi tudatosság
-fejlesztési stratégiát, melynek egyik legfontosabb célja a modern pénzügyi ismeretekre legfogékonyabb korosztály, a
felsőoktatásban tanulók elérése. Ennek kiváló eszköze a Fintelligence Pénzügyi Edukációs Hálózat, ahol élményalapú
ismeretátadással vezetik be a hallgatókat a témába.
A Hálózat keretén belül eddig két helyen, Miskolcon és a Debreceni Egyetemen nyílt Fintelligence labor, a továbbiakban Pécsett, Budapesten, Szegeden és Kolozsváron alakítanak ki modern pénzügyi laborokat különböző bankok anyagi
és szakmai támogatásával. A Debreceni Egyetem sajátos együttműködési rendszert alakított ki a kormánnyal, a vállalati
szférával és a pénzintézetekkel, ami a bizalmon alapul és hozzájárul az intézmény oktatási, tudományos, innovációs céljainak megvalósításához.
A Fintelligence labor 36 számítógépén elsősorban az egyetem gazdaságtudományi karán pénzügy-számviteli alapképzésében résztvevő hallgatóknak lesz lehetőségük a pénzvilágban jelenleg használt legújabb technológiákat és alkalmazásokat megismerni a speciálisan felszerelt tanteremben. A jövőben meghirdetik az egyetem bármely hallgatója
által felvehető alapszintű gyakorlati pénzügyi képzést biztosító kurzusokat is, és középiskolás osztályok is részt vehetnek
interaktív pénzügyórákon.
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10.9. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS
A BÉT már 2002-ben elkezdte kidolgozni felelős vállalatirányítási kódexét, 2004 óta pedig Felelős Vállalatirányítási Bizottsága is működik azért, hogy irányítsa az ajánlások továbbfejlesztését a hazai szakmai igények, a készülő EU jogszabályok
és az általános nemzetközi tendenciák figyelembevételével, valamint képviselje a szakmai szempontokat a társasági jog
továbbfejlesztése terén.
A tőzsde támogatásával a Felelős Társaságirányítási Bizottság most teljesen átdolgozta és aktualizálta a Felelős Társaságirányítási Ajánlások elnevezésű kódexét, amely a kibocsátók vállalatirányítási gyakorlatára ad útmutatásokat, magyarázatokat. Az új ajánlások könnyebben kezelhetők lesznek a kibocsátók és egyszerűbben feldolgozhatók a befektetők
számára. A cél az volt, hogy pontosan azokat a releváns információkat tartalmazzák, amelyek korrekt képet festenek a
kibocsátók irányítási rendszereiről és azok jogszabályoknak, befektetői elvárásoknak való megfeleléséről.
A Budapesti Értéktőzsde új kibocsátói ajánlásai a vállalat, a részvényesek és a társaság tágabb környezetének érdekeit
hivatottak összhangba hozni, annak érdekében, hogy kibocsátóink működése valóban tartós értékteremtésre irányuljon. A hatékony felelős társaságirányítás a vállalat értékének növekedését, illetve a részvényesek érdekeinek és más
érdekelt felek jogainak eredményes képviseletét támogatja.
A BÉT véleménye szerint az üzleti etika ott kezdődik, ahol a jogszabályok véget érnek – a felelős társaságirányítási
ajánlások ezen követelmények teljesítéséhez nyújtanak mankót. A döntésekben segítenek az ajánlások. Fontos, hogy
az ajánlásoknak való megfelelés miatt felvett gyakorlatok később a menedzsmentet is segítik, a kialakított compliance
funkció például hasznos visszacsatolásokat adhat a vállalatvezetésnek.
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11. KITEKINTÉS A 2020-AS ÉVRE
A következő év szintén különleges lesz a Budapesti Értéktőzsde élettörténetében: egyrészt lezárul az ismét hazai
tulajdonba került intézmény ötéves programja, másrészt az újjáalakult, modernkori pesti tőzsde a 30 éves fennállását
fogja megünnepelni.
A lezáruló 2019-es év a lendület éve volt, amit újabb és újabb rekorddöntések kísértek: a BUX soha nem látott magasságba, 46 ezer pontra emelkedett. Miután az 1990-es induló érték ezer pont volt, a 46-szoros értéknövekedés mindennél
többet mond a 30 éves magyar tőzsde eredményességéről. A befektetők a tőzsdén forgó legnagyobb vállalatok részvényein is 30-150-szeres nyereséget érhettek el, és ez az érték még nem tartalmazza az időközben kifizetett osztalékot.
A börze szempontjából is kihívásokkal teli év lesz 2020. A BÉT számára továbbra is kiemelt prioritást élvez az átfogó
tőzsdefejlesztési program fejlesztése és minél mélyebb elültetése a köztudatban.
A cégeknek fel kell készülniük arra az időszakra, amikor már egyre kevésbé támogatott hitelekre vagy az EU pályázatokra alapozzák a bővülésüket, hanem inkább piaci forrásokra. A tőzsde radarján egyre több tőzsdeképes vállalat tűnik
fel, a börzén keresztüli forrásbevonás szerepe egyre nő a magyar vállalatok finanszírozásában. Ahogy az eddigi évek
során, úgy 2020-ban is számos bevezetés várható minden eszközosztályban. A BÉT is tervezi részvényeinek bevezetését
a BÉT-re: a vagyis hamarosan tőzsdére mehet a tőzsde.
2020-ban fontos szerepe lesz a BÉT-nek a 2019-ben útjára indított Növekedési Kötvényprogramban is, ugyanis az ennek keretében kibocsátott kötvények bekerülnek a tőzsdei kereskedésbe, az erre a célra létrehozott BÉT Xbond piacra.
A program keretösszegét a 300 milliárd forintos indulás után 2020. január elsejével 450 milliárd forintra növelte a jegybank, már az első hónapokban hiánypótló kezdeményezésnek bizonyult: míg a kezdeti fázisban a nagyvállalatok egy
újabb finanszírozási ágon kezdték használni a tőzsdét, a második fázisban a kkv-k kerülhetnek a fókuszba.
Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója szerint a mérethatékonyság miatt ez nem feltétlenül egyedi kibocsátást jelent, hanem
úgynevezett értékpapírosítás formáját öltheti, ami praktikusan azt jelentheti, hogy egy bank bevonásával vállalati hitelportfóliók kerülnének összecsomagolásra, értékpapírosításra, és ezáltal lehetne tőkepiaci befektetőknek továbbértékesíteni ezeket az összecsomagolt hiteleket. Mivel Magyarországon az értékpapírosítási tranzakciók korábban nem voltak jellemzőek,
ezért van egyfajta tudáshiány, nincs bejáratott gyakorlat még a piacon. Ezen tudásdeficit felszámolása érdekében jött létre
a BÉT új leányvállalata, az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. Az ELÉT részt fog venni a tranzakciók előkészítésében, és a
közreműködésével, szakértelmével egyfajta minőségbiztosítást jelent majd a jövőbeli értékpapírosítási tranzakciók során.
Természetesen 2020-ban is folytatódnak az olyan, tőzsde által szervezett, nagy sikernek örvendő programok, mint az
ELITE Program és az azt övező üzleti találkozók, a BÉT50 konferencia és a BÉT50 Klubok. A 2020-as BÉT50 kiadvány előkészítő munkálatai pedig már el is kezdődtek.
Megrendezésre kerül a BÉT CEO60’ is, amelyen hazai tőzsdei cégek felsővezetői nyújtanak betekintést cégeik terveiről,
üzleti teljesítményéről, innovatív projektjeikről professzionális befektetőknek. Ugyancsak lesznek BÉT Xmatch rendezvények, amelyek keretében a hazai feltörekvő vállalatok és potenciális befektetők találhatnak egymásra és alapozhatják
meg későbbi üzleti együttműködésüket.
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2020-ban ismét Budapesten kerül megrendezésre a V4 Tőkepiaci Konferencia, ahol a Visegrádi csoport értéktőzsdéinek
első számú vezetői vitatják meg a régió tőkepiacaiban, tőzsdéiben, illetve a tőzsdén jegyzett vállalatokban rejlő lehetőségeket. A régiós értéktőzsdéknek helyet adó tőzsdecsúcson az Európai Tőzsdeszövetség is képviselteti majd magát.
A BÉT kicsit távolabb evezve a tőkepiacoktól, Fintech Konferenciát is rendez tavasszal, de a 2020-as év nem csak az
események szempontjából lesz emlékezetes: a Budapesti Értéktőzsde újkori megalapításának 30. évfordulóját ünnepli.
Ennek apropóján a Magyar Nemzeti Bank jubileumi érmét bocsájt ki, valamint megjelenik egy kifejezetten erre az alkalomra összeállított Tőzsdekönyv is.
A felsorolt események azonban korántsem fedik le azt a most már teljesnek mondható szolgáltatáspalettát, amivel a
BÉT 2016-ban a tőkepiac pezsgőbbé tételére megálmodott és létrehozott. Rengeteg egyéb hazai és nemzetközi konferencián, workshopon, roadshow-n, BÉT Akadémián keresztül, szakmai publikációk által találkozhat a lakossági és profes�szionális befektetői réteg, valamint a gazdasági-pénzügyi élet számos szereplője a magyar tőzsdével.
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12. SPECIÁLIS TÉMÁK
12.1. A XETRA UTÓDRENDSZER (XETRA-T7) BEVEZETÉSE
A BÉT által korábban használt Xetra „Classic” kereskedési rendszert fejlesztő DBAG úgy döntött, hogy a központi kereskedési rendszer több lépésben történő jelentős továbbfejlesztésére kerül sor, és mind a DBAG, mind a kapcsolódó tőzsdéken a Xetra-T7 rendszer kerül bevezetésre a korábbi rendszer kivezetése mellett. A rendszert a BÉT-nek a WBAG nyújtja
kiszervezett szolgáltatás keretében, így a rendszer implementáció a DBAG/WBAG koordinálásával valósul meg. A WBAG
által kiszolgált partnertőzsdék (Partner Exchanges – PEX) esetén az átállásra a WBAG és a DBAG és az érintett piacműködtetők a 2019-es évet tűzték ki célul.
Az új rendszerre történő átállás alapvetően egy ’backend’ IT infrastruktúrát érintő változás volt, azonban a Xetra-T7
bevezetésével funkcionális változások is együtt jártak, melyek bizonyos pontokon funkció szűkítést, máshol új funkciók
megjelenését jelentették.
A legfontosabb változás a napi ajánlattételi limit funkció kivezetése volt. A Xetra (és utódrendszere, a T7) a szélsőséges
ármozgások kezelésére az un. volatilitási mechanizmusokat nyújtja, és a napi ajánlattételi limit funkció a Xetra Classic
esetében csak a BÉT külön kérésére került bele a szoftverbe 2 éves implementáció eredményeként. Tekintettel arra, hogy
a volatilitási limitek intelligensebb árkilengés kezelést tesznek lehetővé, és a BÉT-en kívül más tőzsde nem használta ezt
a funkciót – illetve általában a nemzetközi gyakorlatban is atipikus a fix abszolút árlimitek használata –, ezért a BÉT a
piaci szereplőkkel való egyeztetéseket is figyelembe véve a T7 rendszerben már nem kérte ezen funkció belefejlesztését.
Ezért a T7 bevezetésével a napi ajánlattételi limit mechanizmus, melynek eredményeként az ár adott napon belül egy
meghatározott mértéknél jobban nem mozdulhatott el, megszűnt.
Új intelligens ajánlattípusok jelentek meg a rendszerben, mint a „one-cancel the other” vagy a trailing stop ajánlat, melyek implementálását hosszabb távon a BÉT is tervezi majd a szereplői számára, azonban ezen új ajánlatok használatát
az ESMA csak a vonatkozó waiver kiadása után engedélyezi. Az ESMA-nál még folyamatban van az engedélyezés, így az
új ajánlatok üzembe állítása csak a T7 implementáció után tud megtörténni.
Az ICEBERG ajánlatnál új lehetőségként jelent meg az ún. random peak beállítás, mellyel az azt használó szereplő még
jobban elrejtheti azon szándékát, hogy egy relatíve nagyobb méretű ajánlatot kíván teljesíteni.
Újdonságot jelentett még a BÉT-en korábban megszokott mechanizmusokhoz képest, hogy a T7-ben a piaci ajánlat
már nem csak azonnal teljesülhet (akár részben) vagy törlődhet, hanem be is ülhet az ajánlati könyvbe. Ez természetesen
érinti az ajánlatpárosítási mechanizmusokat is.
Az új rendszer bevezetésére a fenti előkészítő lépéseket követően végül 2019. december 2-án sikeresen sor került.
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12.2. A KERESKEDÉSI RENDSZER KÖZÉPTÁVÚ JÖVŐJÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE
Az azonnali piaci kereskedési rendszert a BÉT a Wiener Börse AG-n keresztül kiszervezett szolgáltatásként működteti,
a DBAG által fejlesztett kereskedési rendszer használatával. A kiszervezésére vonatkozó hatályos szerződés a WBAG-vel
2021. december 31-én megszűnik. Annak érdekében, hogy a szerződés lejáratára megfelelő időben felkészüljünk, a BÉT
2018 végén projektet indított a kereskedési rendszer hosszú távú jövője kapcsán felmerülő lehetőségek felmérésére.
Tárgyalásokat kezdeményeztünk a WBAG-vel annak érdekében, hogy minél kedvezőbb feltételrendszerű ajánlatot
kapjon a BÉT a hatályos kereskedési rendszer szerződésének lejáratát követő időszakra. Ezzel párhuzamosan a Tőzsde elkészített egy részletes „Request for indication” pályázati kiírást, melynek alapján ajánlatokat szereztünk be olyan profes�szionális cégektől, amelyek az iparágban meglevő tudásuk, fejlesztői kapacitásuk alapján alkalmasak ilyen szolgáltatás
megfelelő színvonalú biztosítására. Ennek keretében 5 meghatározó iparági szereplő adott ajánlatot. Ezzel párhuzamosan a BÉT megvizsgálta, van-e lehetőség regionális együttműködés keretében saját rendszer fejlesztésére, de azt találta,
hogy erre egyelőre nem adottak a feltételek.
A részletesebb egyeztetések után egyértelműen az derült ki, hogy a WBAG által szolgáltatott Xetra-T7 az optimális
megoldás, így az Igazgatóság ősszel döntést hozott arról, hogy a BÉT a WBAG-vel kössön szerződést a kialkudott feltételrendszernek megfelelően a szerződés meghosszabbításáról.
A szerződés meghosszabbításának előkészítése 2020 januárjában lezárul, és sor kerülhet a szerződés aláírására.
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BÁRÓ KOCHMEISTER FRIGYES
Kochmeister Frigyesnek kitüntetett szerepe van a magyar tőzsde történetében: ő volt az 1864-ben megalakított Pesti
Áru- és Értéktőzsde első elnöke, aki példátlanul hosszú ideig, egészen 1900-ig töltötte be tisztségét.
Kochmeister Frigyes Sopronban született 1816-ban, és a helyi iskolák elvégzése után a családi hagyományt folytatva
gyógyszerésznek készült. Gyakornokoskodott édesapja, Kochmeister Ede gyógyszertárában, 1833-ban pedig a bécsi
tudományegyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett. Már ekkor is látszott a gazdaság és a kereskedelem iránti érdeklődése, hiszen közgazdaságtant is tanult, később pedig banki és kereskedelmi gyakorlatot szerzett.
Látókörét tovább szélesítette, amikor 1841-ben bejárta Európát, megfordult többek között Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Belgiumban és Angliában. Egyesítve az otthonról hozott gyógyszerészet iránti érdeklődését,
valamint kereskedelmi tapasztalatát és Európa-szerte kiépített kapcsolatait, 1842-ben Budapesten gyógyáru nagykereskedést és terményáru üzletet nyitott. Itt Balla Vilmos Régi pesti kávéházi legendái szerint „buzgón árusította az alkoholt
és szagosszappant, a szeplő-kenőcsöt, a tyúkszemirtóvizet, továbbá ama híres fogport”. E kis boltból később híres nagykereskedés lett, amely hosszú ideig meghatározó szereplője volt az ország gyógyszerellátásának. Ezt követően gyógyszerkészítő laboratóriumot hozott létre, majd megszervezte a gyarmatáru kereskedelmet.
Az eredményes vállalkozásokat felépítő, immár hírneves Kochmeister Frigyes későbbi pályafutását igen aktív társadalmi
szerepvállalás jellemezte. Számos szervezet, társaság létrehozásában segédkezett, és közülük sokban töltött be tekintélyes pozíciókat. 1859-ben megválasztották a Pesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé, és egyike volt a Kereskedelmi
Akadémia, a Lloyd-társaság és a pesti gabonatársaság alapítóinak is. 1864-ben részt vett a Budapesti Áru- és Értéktőzsde
megalapításában, melynek első elnökévé választották – e tisztségét több mint 30 évig, egészen 1900-ig töltötte be. Részt
vett a Magyar Általános Hitelbank 1867-es megalapításában és annak vezetésében egyaránt. Igazgatósági tagja volt
továbbá a hengermalom részvénytársaságnak, sőt országgyűlési képviselő is volt főrendiházi tagként.
A magyar tőzsde leghosszabb ideig regnáló elnöke, Kochmeister Frigyes a legendák szerint igencsak népszerű volt
a korabeli alkuszok körében. A Pesti Áru- és Értéktőzsde megnyitásakor kitért a tőzsdék nemzetközi jelentőségére is,
valamint beszédében felkérte a gazdákat, gyárosokat, iparosokat, alkuszokat, hogy „iparkodjanak a tőzsdének rendes
és szorgalmas látogatása és üzleteiknek lehetőleg a tőzsdén való kötése által intézményünknek egészséges és erőteljes
életet biztosítani”.
1874-ben az országos protestáns árvaház elnökévé választották, miután az általa adományozott 80 ezer forintból
építették fel a társaság épületét. Az általában imponáló szalonkabátjában megjelenő, fehér körszakállas Kochmeister
Frigyest osztrák és magyar bárói ranggal is kitüntették. Budapesten, 1907-ben halt meg.
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