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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2016. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A VÁLLALKOZÁSRÓL ÁLTALÁBAN
A vállalkozás neve:

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A vállalkozás címe:

Budapest, Szabadság tér 7. IV. emelet Platina torony

A vállalkozás cégjegyzék száma:

Cg. 01-10-044764

A beszámoló aláírására
jogosultak adatai:

Végh Richárd, elnök-vezérigazgató
lakcím: 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.
Auguszt Ildikó, igazgató
lakcím: 1138 Budapest, Róbert Károly krt.18/C

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, elkészítésével megbízott személy: Auguszt Ildikó, (lakcím: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 18/C), regisztrálási szám: 120433. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló adatai
KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám: 01-09-063183
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Agócs Gábor (an.: Kotogán Piroska)
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10.
Jogviszony kezdete: 2016/05/25
Jogviszony vége: 2018/05/30

Működési forma
Zártkörűen működő részvénytársaság
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Alapítás
Az 1990. június 19. napján megalakult Budapesti Értéktőzsdét általános jogutódlással mint részvénytársaságot a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2002. június 30-án a Cg. 01-10-044764 számon jegyezte be.
A jegyzett tőke alapításkori értéke 550 MFt, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló egyenlő és azonos
tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből állt.
A 2003. április 28-i közgyűlés a 7/2003. számú határozatával a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság
alaptőkéjét a Garmond Capital Magyar-Amerikai Szolgáltató Részvénytársaság részvényeinek bevonásával – 86 519 db, egyenként 100 Ft névértékű részvény, mindösszesen 8 651 900 Ft-tal – leszállította,
így a társaság jegyzett tőkéje 541 348 100 Ft-ra csökkent. (Cégbíróság a Cg. 01-10-044764/24 számú
végzése, hatályos 2003.04.28-tól)

Tevékenységi kör
Főtevékenység: 6611 ’08 Pénz-, tőkepiac igazgatása

A Tőzsde gazdálkodásának jogszabályi keretei
A Tőzsde gazdálkodásának feltételeit a 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt.) rögzíti. Ennek megfelelően ”a Tőzsde szabad pénzeszközét nem fektetheti az adott tőzsdére bevezetett és forgalmazott
tőzsdei termékbe, ide nem értve az állampapírt és a Tőzsde, a tőzsdei elszámolást végző elszámolóház
és központi értéktár, valamint az elszámolóházban és a központi értéktárban részesedéssel rendelkező
pénzügyi holding társaság által kibocsátott részvényt. A Tőzsde működése során csak olyan gazdasági
társaságot vagy részvénytársaságot alapíthat, illetve csak olyan gazdasági társaságban lehet tulajdonos, amely tőzsdei tevékenység, illetve azt segítő kiegészítő tevékenység megvalósítását hivatott
elősegíteni.”
A Tőzsde számviteli rendjének elkészítésénél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltakat,
valamint a 459/2015. (XII.29) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A Tőzsde a kettős könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napjára, azaz 2016. december 31-ével, mint fordulónappal éves beszámolót készít. A Számviteli Törvény szerint el kell határolni azokat a naptári évre
vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után, (dec. 31.), de a beszámoló
összeállítását megelőzően lettek ismertek. Társaságunknál a kívülről jövő tételek befogadásának utolsó
napja, vagyis a mérlegkészítés napja 2017. február 15.
A Tőzsdét a Számviteli Törvény 3.§ (1) 4. l) pontja az egyéb szervezetek között nevezi meg. A Tőzsde
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 459/2015. (XII.29.) Korm. rendelet írja elő.

8 | 2016. éves számviteli törvény szerinti beszámoló

A tőzsdei Számlarendünket a fenti rendeletek, a számviteli előírások figyelembevételével állítottuk
össze. Számlarendünkben mutatjuk be a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kialakított és alkalmazott
számviteli politikát, valamint az eszközök és források értékelési szabályait.
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2016. éves mérlege és eredménykimutatása az Éves Rendes Közgyűlést
követően megtekintető a BÉT honlapján (www.bet.hu).

A Tőzsde szabályai
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szervezetének és működésének lényeges szabályait a közgyűlés által
elfogadott Alapszabály tartalmazza.
A Budapesti Értéktőzsde, mint önszabályozó szervezet a Tpt. szerint szabályzatban határozza meg a
Tőzsde tevékenységére vonatkozó részletszabályokat, valamint a tőzsdei kereskedőkre és kibocsátókra
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A szabályzatok elfogadására az Igazgatóság jogosult, hatálybalépésükhöz a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása szükséges.
A Tőzsde szabályzatai megtekinthetők a www.bet.hu / Befektetők / Szabályozás / BÉT szabályzatok
menüpont alatt.
A Tőzsde 2017. február 15. napján az alábbi hatályos szabályzatokkal rendelkezik:
1. SZABÁLYZATOK

2. RENDELKEZÉSEK
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A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi továbbá, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. működése megfelel-e
a jogszabályoknak, szabályzatainak. E feladat teljesítése érdekében a Felügyelet által kijelölt személy
jogosult a tőzsdei forgalmat a Felügyeletnél kihelyezett terminálon megtekinteni, ellenőrizni, a
Budapesti Értéktőzsde Zrt. közgyűlésén, az Igazgatóság és a Szakmai Bizottságok ülésén jelen lenni,
valamint a Tőzsde nyilvántartásaiba betekinteni.
Az Igazgatóság tőzsdei rendelkezésben rendelkezik a Tőzsde által a Tőzsde szolgáltatásait igénybevevők részére felszámított díjakról, a tőzsde munkaszervezetére vonatkozó Szervezeti és Működési
Szabályzatról, a szabadpiaci rendszer kereskedési szabályairól, a tőzsdei kereskedők, kibocsátók, befektetők érdekképviseleti rendjéről.
A BÉT által működtetett multilaterális kereskedési rendszer működésének szabályairól a vezérigazgató
által elfogadott külön szabályzat rendelkezik.
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. rendelkezik a Számviteli Törvényben kötelezően előírt szabályzatokkal, az
eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatával, valamint a pénzkezelési szabályzattal.
Az eszközök és források értékelését a Számviteli Politika tartalmazza.

SZÁMVITELI ALAPELVEK
Jelentős összegűnek azt a hibát kell tekinteni, melynek összege ugyanazon évet érintően a megállapított hibák, hibahatások saját tőkét, eredményt növelő, csökkentő értékének együttes (előjeltől
független) összege (ez azt jelenti, hogy az értékadatokat össze kell adni) eléri az adott év mérleg főös�szegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az
500 millió forint.
A külföldi pénzértékre szóló követelést a mérlegben a számlavezető bank által meghirdetett deviza
középárfolyamon kell forintra átszámítani.
A devizában teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott devizának a teljesítés napján érvényes, a számlavezető pénzintézet által meghirdetett középárfolyamon számított forintértéken.
A követelések értékelése során a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján meg kell határozni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege
közötti különbözetet azoknál a követeléseknél, amelyeket a mérlegkészítés időpontjáig, pénzügyileg
nem rendeztek. A különbözetre értékvesztést kell elszámolni, de csak akkor, ha ez a különbözet
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Követeléseknél jelentős értékvesztésnek minősül, ha az
értékvesztés összege meghaladja a követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 %-át.
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ÉRTÉKELÉS MÓDJA
Mérleg
IMMATERIÁLIS JAVAK
Az immateriális javakat a mérlegben bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt
terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás
visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken, az immateriális javakra adott előleget az átutalt – a
levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
A vásárolt szoftverek értékelése nettó értéken történt.

TÁRGYI ESZKÖZÖK
A tárgyi eszközöket a mérlegben bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az alkalmazott terv
szerinti értékcsökkenési leírásokkal, terven felüli értékcsökkenési leírásokkal, növelve a terven felüli
értékcsökkenési leírás visszaírás összegével. A tárgyi eszközök nettó értéken kerültek értékelésre.
A beruházások értékelése tényleges beszerzési áron történt.

BEFEK TETET T PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
A Budapesti Értéktőzsde Zrt részesedései:
•

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR ZRT
Székhelye:
részvények darabszáma:
tulajdoni részesedés:

Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72.
420 db, egyenként 5.000.000 Ft névértékű
46,67%

A KELER Zrt. 2016. éves adózás utáni eredménye várhatóan 1,3 MrdFt lesz.
3. KELER Központi Értéktár Zrt. tulajdonosi szerkezete (e Ft)
Tulajdonosok

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

2 100 000

46,67%

MNB

2 400 000

53,33%

Total:

4 500 000

100,00%
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•

KELER KSZF KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL ZRT.
Székhelye:
részvények darabszáma:
tulajdoni részesedés:

Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72.
182.320 db, egyenként 10.000 Ft névértékű
0,13%

A KELER KSZF Zrt. 2016. éves adózás utáni eredménye várhatóan 133 Millió Ft lesz.
4. KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. tulajdonosi szerkezete (e Ft)

5. KELER Zrt. és KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. saját tőke szerkezete (e Ft)

* A KELER Csoport 2016. évi számai előzetesek, még nem audit ált számok.

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSI MÓDSZERÉNEK ISMERTETÉSE
A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása lineáris értékcsökkenés elszámolás módszerével történt az alábbiak szerint:
A tőzsdei számvitel politikai irányelvek szerint a vagyoni értékű jogok bekerülési értékét a várható hasznos élettartam függvényében kell amortizálni.
A szellemi termékek, szoftverek leírási idejét 3 évben, leírási kulcsát 33 %-ban határoztuk meg, kivéve
a jogelődtől átvett immateriális javak esetében, ahol a leírási idő megállapításánál figyelembe kell
venni a jogelődnél eltelt használati időt - azonban a hátralévő használati idő nem lehet kevesebb, mint
egy év - és az értékcsökkenési leírást a még hátralévő időszakra kell elszámolni.
A tárgyi eszközök értékcsökkenését a használatbavétel napjával kezdődően a bruttó érték után számoljuk el lineárisan a használati idő figyelembevételével. Az értékcsökkenési leírás elszámolása havi
gyakorisággal történik.
Az amortizáció elszámolásakor az alábbi értékcsökkenési leírási kulcsokkal számoltunk.
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6. 1992. január 1. után aktivált eszközökre alkalmazott amortizációs normák
Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás

6,0 %

Gépek, berendezések, felszerelések

14,5 %

Számítástechnikai termékek

33,0 %

A Számviteli Törvény 80. §. (2) bekezdése által megengedett 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti
eszközöket a Tőzsde használatbavételkor azonnali értékcsökkenési leírásként számolja el.

7. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása (e Ft)
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Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása
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Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének változása

VÁSÁROLT KÉSZLETEK
A vásárolt készletek értékét a nyomtatványok és az egyéb anyagok kivételével tényleges beszerzési
áron értékeltük.
A nyomtatványokat és az egyéb anyagokat a beszerzés időpontjában teljes egészében anyagfelhasználásként (költségként) számoltuk el. Az év végi záró készletek értékelése a leltár alapján tényleges
beszerzési áron történt.
8. Készletek (e Ft)
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KÖVETELÉSEK
A vevőkkel szembeni követeléseket a mérlegben, az elfogadott, elismert összegben, illetve a már
elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.
A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való
tételes egyeztetéssel kerültek értékelésre.
9. Követelések (e Ft)

10. Követelésekre elszámolt értékvesztés (e Ft)

ÉRTÉKPAPÍROK
Az értékpapírok között egy diszkontkincstárjegy szerepelt 2016.12.31-én.
11. Értékpapírok (e Ft)
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PÉNZESZKÖZÖK
A pénzeszközök a 2016. év utolsó banki számlakivonatok, valamint a pénztár leltárral egyező értéken
kerültek kimutatásra.
12. Pénzeszközök (e Ft)

AK TÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtt felmerült
olyan kiadásokat, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
valamint az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel
lezárt időszakra számolandók el, továbbá a Számviteli Törvény 68. §. (1) bekezdése szerinti különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget.
13. Aktív időbeli elhatárolások (e Ft)
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SAJÁT TŐKE
A saját tőke könyv szerinti értéken került kimutatásra.
14. Saját tőke változása (e Ft)

A jegyzett tőke alapításkori értéke 550 MFt, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló egyenlő és azonos
tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből állt. A 2003. április
28-i közgyűlés a 7/2003. számú határozatával a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság alaptőkéjét a
Garmond Capital Magyar-Amerikai Szolgáltató Részvénytársaság részvényeinek bevonásával – 86 519
db, egyenként 100 Ft névértékű részvény, mindösszesen 8 651 900 Ft-tal – leszállította, így a társaság
jegyzett tőkéje 541 348 100 Ft-ra csökkent.
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KÖTELEZET TSÉG
A rövid lejáratú kötelezettségekből
•

az áruszállításból származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettséget az elismert, számlázott összegben értékeltük;

•

a munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni kötelezettségek az analitikus nyilvántartásokkal
egyeztetve kerültek a mérlegbe.

15. Rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft)
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PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni:
•

a mérleg fordulónapja előtt befolyt pénzbevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak
árbevételét képezi,

•

a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, mely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

•

a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a Tőzsdével szemben érvényesített,
benyújtott, a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, bírósági
költséget.
Az időbeli elhatárolások összegeit bizonylatokkal - számla, számítás, az arra illetékes határozata,
stb. - kell alátámasztani, amelyek az elhatárolások jogszerűségét és okszerűségét megfelelően
bizonyítani hivatottak.

16. Passzív időbeli elhatárolások (e Ft)

20 | 2016. éves számviteli törvény szerinti beszámoló

Eredménykimutatás
A tőzsdei tevékenység eredményét összköltség eljárással („A” változat) állapítottuk meg úgy, hogy az
üzleti évben elszámolt bevételeket csökkentettük az elszámolt anyagjellegű, személyi jellegű és egyéb
ráfordításokkal, valamint az értékcsökkenési leírásokkal.
A Tőzsde éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 459/2015. (XII.29.) Korm. rendelet
írja elő. A Kormányrendeletnek megfelelően az „Értékesítés nettó árbevétele” helyett „Tőzsdei tevékenység bevétele”-ként kerültek kimutatásra a díjszabályzatban rögzített szolgáltatásokért felszámított
díjak.
17. Bevételek (e Ft)
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ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
2001. évtől, amennyiben a szolgáltatás előzetesen felszámított általános forgalmi adóját az áfa törvény
123. §-ának (2) bekezdése szerint arányosítással kell megosztani, a le nem vonható általános forgalmi
adót nem költségként, hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.
18. Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)
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19. Beszámoló könyvvizsgálatáért és egyéb szolgáltatásokért a KPMG-nek fizetett díjak (e Ft)

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
A Budapesti Értéktőzsdénél az átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben 45 fő, 2016. évben
54 fő volt. A BÉT-en a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége nem
tartalmazta a gyesen, gyeden lévőket, illetve a fizetés nélküli szabadságon lévőket.
20. Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)
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A BUDAPESTI ÉRTÉK TŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNY TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK DÍJAZÁSA
21. Választott tisztségviselők tiszteletdíja
2015. december 16-ától a BÉT Rendkívüli Közgyűlésének a 20/2015 számú határozata alapján a tiszteletdíjak a következők:
Igazgatóság
elnök:

a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 7-szeres összege / hó

tagok:

a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó

Felügyelő Bizottság
elnök:

a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 5- szörös összege / hó

tagok:

a mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 3-szoros összege / hó

22. Egyéb ráfordítások (e Ft)

A 2016. üzleti évben a Budapesti Értéktőzsdének nem voltak kivételes előfordulású vagy kivételes nagyságú bevételei, költségei, ráfordításai.
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Kapcsolt féllel bonyolított ügyletek
KAPCSOLT FELEK
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Tulajdonosi részaránya:

KELER Központi Értéktár Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
EU Tax No: HU10873151
01-10-042346
46,67%

Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Tulajdonosi részaránya:

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
23183034-2-44
01-10-046985
0,13%

23. Kapcsolt féllel bonyolított ügyletek

2016.12.31-én fennálló követelése, kötelezettsége nincs a Társaságnak a KELER Központi Értéktár Zrt-vel, sem a KELER
KSZF Központi Szerződő fél Zrt-vel szemben. A Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelés összege 2016.12.31-én
145 eFt, míg a kötelezettség összege 313 eFt.
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Társasági adó
A bevallási kötelezettségnek megfelelően elvégeztük az adóalap korrekcióját, melyet az alábbiakban
ismertetünk:
24. Társasági adó megállapítása (e Ft)
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Tőzsdetagság
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőzsdetagjainak száma 2016. december 31-én összesen 29 volt. 2016. év végén a Részvény Szekcióban 19 tag, a Hitelpapír Szekcióban 22
tag, a Származékos Szekcióban 13 tag (határidős piac – 13 tag, opciós piac – 10 tag), valamint az Áru
Szekcióban 2 tag rendelkezett kereskedési joggal.
A BÉTa Piacnak év végén 11 tagja volt.

Tőzsdetagság keletkezése 2016-ban
•

Deutsche Bank Ag London Branch – kereskedési jog a Hitelpapír Szekcióban (2016. június 6.)

Tőzsdetagság megszűnése 2016-ban
•

CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. – Részvény Szekció, BÉTa Piac (2016. április 15.)

•

DB Securities Spólka Akcyjna – Részvény Szekció (2016. június 1.)

•

Agrokont Zrt. –Áru Szekció (2016. június 24.)

•

REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. – Részvény Szekció, Származékos Szekció,
BÉTa Piac (2016. június 30.)

•

Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. – Részvény Szekció, Származékos Szekció, BÉTa
Piac (2016. december 31.)

27 | 2016. éves számviteli törvény szerinti beszámoló

25. Szekciótagok listája

X: Kereskedési joggal rendelkezik
F: Kereskedési joga felfüggesztve
- : Nem rendelkezik kereskedési joggal
Összesen:

28 | 2016. éves számviteli törvény szerinti beszámoló

26. Az 5 %-ot meghaladó részvényesek

A Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. Az MNB részesedése 2015.12.31-én 75,75%
volt, azaz 2016.12.31-ig a részesedése 5,6%-kal nőtt.

27. Egy részvényre jutó saját tőke, illetve eredmény (e Ft)
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28. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
A Tőzsde vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulását az alábbi mutatószámok
szemléltetik.
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29. EBITDA kimutatás (e Ft)

30. Fejlesztési ráfordítások (e Ft)

A fejlesztési ráfordítások az áfát nem tartalmazzák.
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31. Cash Flow kimutatás (e Ft)

Budapest, 2017. április 18.

Végh Richárd

Auguszt Ildikó

elnök-vezérigazgató

igazgató
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2016. ÉVI
ÜZLETI ELENTÉS

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT.
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi forrásbevonási lehetőséget nyújt a gazdasági élet szereplőinek, egyúttal a befektetési eszközök széles tárházát biztosítja a befektetők számára. A Tőzsde missziójának tekinti a stabil és független finanszírozásra
épülő magyar gazdaság megteremtését és a hazai lakosság és a vállalati szektor pénzügyi kultúrájának
folyamatos fejlesztését.
A 150 éve, 1864-ben alapított első magyarországi tőzsde örököseként a Budapesti Értéktőzsde meghatározó szerepet tölt be mind Magyarország, mind a közép-európai régió tőkepiacán. Az 1990-es
újjáalapítást követő dinamikus fejlődésnek köszönhetően a BÉT ma már a legmagasabb, a fejlett piacok
standardjainak megfelelő szolgáltatási színvonalon szolgálja ki az értékpapír kibocsátókat, kereskedőket és befektetőket a világ minden pontjáról.
Az elmúlt két és fél évtized alatt a Budapesti Értéktőzsde a régió leginnovatívabb piacává vált, amely
elsőként vezette többek között az opciós és határidős kereskedést, a régióban elsőként listázott tőzsdén
kereskedett alapot és Európában az elsők között használta a KELER közreműködésével az elszámolás
biztonságát alapvetően meghatározó központi szerződő fél szolgáltatást.
Mára a BÉT a régió legszélesebb termékkínálatával áll a befektetők rendelkezésére. A palettán a hagyományosan legnépszerűbb részvények és hitelpapírok mellett megtalálhatók a befektetési alapok
és strukturált termékek csakúgy, mint a külföldi részvények. Származtatott piacán a részvény alapú
határidős és opciós termékek mellett Európa legnagyobb forgalmú devizapiaca és a régióban szintén
egyedülálló árupiac is működik.
A Magyar Nemzeti Bank 2015. november 20-án adásvételi szerződést kötött a Budapesti Értéktőzsde
korábbi tulajdonosával, az osztrák CEESEG AG-val és Österreichische Kontrollbank AG-val. A tranzakció
eredményeként az MNB minősített többségi tulajdonosa lett a BÉT-nek. A nemzeti tulajdonba került
tőzsde - az új tulajdonos elvárásának megfelelően - a tőkepiac-fejlesztési célok mentén egy a 20162020-as időszakra vonatkozó, öt évre szóló stratégiában fogalmazta meg, hogy mely prioritások azok,
melyek az elkövetkezendő években meg kell, hogy határozzák a tőzsdefejlesztés irányát.
A Budapesti Értéktőzsde célja, hogy a versenyképes, sikeres hazai vállalatok legfontosabb finanszírozási platformja legyen. Egy jól működő tőzsde ugyanis elősegíti a vállalatok részvény- és kötvényági
finanszírozását, ugyanakkor a tőzsdei jelenlét megköveteli a vállalatok transzparens működését, ami
jelentősen hozzájárul a gazdaság fehéredéséhez. A BÉT hisz abban, hogy a fejlett tőkepiac és tőzsde az
egyik alappillére a versenyképes, innovatív gazdaságnak.
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Piaci tendenciák
A Budapesti Értéktőzsde vezető részvényindexe nemcsak régiós, hanem globális összehasonlításban
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az európai tőzsdemutatók közül az orosz RTS Indexet követően
a második legjobb a BUX volt 2016-ban 33,79%-os teljesítményével. Az európai tőzsdék többsége
egyébként emelkedéssel zárta az évet, 10% fölötti növekedést a lengyel (WIG), a norvég (All-Shares) és
a brit (FTSE 100) mutatott fel, a német (DAX) és francia (CAC) index pedig ezeknél alacsonyabb mértékben tudott emelkedni. A cseh (PX) kisebb, a dán (OMX Copenhagen) és olasz (FTSE MIB) indexek
pedig nagyobb mértékű csökkenéssel fejezték be az időszakot. A tengerentúli indexek teljesítménye
is erősödést mutatott az év során, mind a NASDAQ, mind az S&P történelmi csúcsot döntött, de az
amerikai piacon a válság utáni rally korábban kezdődött, mint Magyarországon (1. ábra).
1. ábra: Európai indexek relatív teljesítménye 2016-ban

Forrás: BÉT, Bloomberg

2016-ban több fontos esemény is megmozgatta a világ pénzügyi piacait. Év elején a kínai lassulástól
való félelem volt az egyik meghatározó tényező a részvénypiacok teljesítményére, nyáron a Brexit okozott piaci turbulenciát, ősszel pedig az amerikai elnökválasztás volt az egyik fő mozgatórugó. Év végén
a FED régóta várt kamatemelése is megvalósult, de ezek nem gyakoroltak jelentős hatást a BUX alakulására. A magyar tőzsde a világpiaci eseményektől viszonylag függetlenül tudott erősödni, köszönhetően a magyar gazdasággal és a magyar tőzsdei cégekkel kapcsolatos pozitív piaci hangulatnak.
Magyarországot mindhárom nagy hitelminősítő felminősítette az év során (a Fitch 2016. májusban, az
S&P 2016. szeptemberben, a Moody’s pedig 2016. novemberben), így az ország a befektetésre nem
ajánlott (bóvli) kategóriából befektetésre ajánlott kategóriába került, ezzel tovább erősítve a magyar
részvények iránti bizalmat a befektetők körében.
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Azonnali piac
A BÉT napi átlagos részvényforgalma 2015-höz képest mintegy 7%-al 9,2 mrdFt-ra nőtt, a teljes éves
részvényforgalom pedig 160,3mrdFt-tal haladta meg (+7,5%) a 2015. évi 2 138 mrdFt-os értéket (2. ábra).
A napi átlagforgalom 2016. márciusban 15,1mrdFt volt, amivel kétéves rekord dőlt meg. A kiemelkedő
havi érték elsősorban a bécsi tőzsde régiós részvényindexének, a CECE-nek újrasúlyozásából adódott,
amely kedvezett a magyar részvényeknek (a magyar papírok súlya 7,19%-ról 16,35%-ra nőtt), ezáltal a
CECE-t követő befektetők jelentős tőkét csoportosítottak át magyar piacra.
A Budapesten listázott részvények piaci kapitalizációja jelentős mértékben nőtt az előző évhez képest:
az év végi 6 616 milliárd forintos értéke 30,6%-kal haladja meg az előző évi adatot (2. ábra).
2. ábra: Napi átlagos részvényforgalom és részvénykapitalizáció 2007 – 2016 (mrd Ft)

Forrás: BÉT

A növekedés elsősorban a legnagyobb papíroknak volt köszönhető: a MOL árfolyama 44,8%-ot, a
Magyar Telekomé 22,7%-ot, az OTP részvényeké 40,0%-ot és a Richter értéke 13,0%-ot nőtt 2015 év
végéhez képest.
A korábbi évekhez hasonlóan az azonnali piaci forgalom legnagyobb részét a részvényforgalom adta,
mely túlnyomó részt továbbra is a négy blue-chip vállalat papírjainak kereskedéséből eredt (98,6%-a az
összforgalomnak), ahol az OTP volt továbbra is a legmeghatározóbb szereplő 52,1%-os súllyal (3. ábra).
Az azonnali piacon a részvényeken kívüli egyéb értékpapírokkal a befektetők 114 mrd Ft értékben
kereskedtek, köztük a certifikátok és warrantok forgalma volt a legjelentősebb (4. ábra).
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3. ábra:
Részvénypiaci forgalom
koncentrációja (2016)

2 298 mrd Ft

4. ábra:
Egyéb azonnali piaci termékcsoportok
forgalma (2016)

114 mrd Ft

Forrás: BÉT

HATÁRIDŐS PIAC
A határidős piac az azonnali piacon tapasztaltható forgalomnövekedést nem követte le, a forgalom
2013 óta összességében stagnál. A határidős kereskedés legnagyobb része ma már a határidős devizákban folyik, 2007-ben még csak a határidős forgalom felét, 2016-ban viszont már a forgalom 87%-át
adták ezek a termékek (5. ábra). A határidős piacon említésre méltó forgalom a határidős devizákon
kívül a határidős BUX-ban, a határidős gabonában és határidős részvényekben van.
5. ábra: Határidős piaci forgalom havi alakulása 2007 – 2016 (mrd Ft)

Forrás: BÉT
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Új bevezetések és termékek a BÉT piacain
2016-ban három hazai társaság hajtott végre részvénykibocsátást illetve vezette be részvényeit a BÉTre. A negyedik negyedévben került sor az ALTEO Nyrt. és a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 1,4, illetve
2,6 milliárd forint értékű részvényértékesítésére, és ebben az időszakban a DUNA HOUSE mellett az
UBM Holding Nyrt. is bevezette részvényeit a BÉT-re. Az utóbbi részvényekkel azonban a kereskedés
2017 első negyedévében indult meg. Az előbb említett új bevezetések és kibocsátások mellett ebben
az évben négy részvény törlésére is sor került. A SYNERGON Nyrt. részvényei végelszámolási eljárás,
a NORBI UPDATE LOWCARB Nyrt. és a LIBRI-BOOKLINE Nyrt. részvényei kivezetés eredményeként, a
VISONKA Nyrt. részvényei pedig felszámolási eljárás megindítása miatt távoztak a parkettről; első kettő
a Standard, utóbbi kettő pedig a T kategóriából.
A befektetési jegyek piacán 2016-ban is magas volt az új bevezetések száma, az év során összesen 30
zárt végű befektetési alap befektetési jegyeit vezették be. A zárt végű alapokra jellemző három-ötéves
futamidő lejárata, illetve egyes alapok átalakulása miatt 2016. évben 28 befektetési jegy törlésére került
sor. A tőzsdén is forgó nyílt végű alapok átlagos állománya 2016-ban 12,88%-kal 503 Mrd forintra nőtt,
ezzel ismét megelőzte a zárt végű alapok 369 Mrd forint méretű átlagos állományát, amely 2016-ban
3,22%-kal bővült.
A hitelpapírpiacon az állampapíroknál a bevezetések száma 156 bevezetéssel és rábocsátással a tavalyi
szinten maradt. A bevezetett sorozatok volumene közel 10%-kal csökkent, a bent lévő állomány év
végére így is meghaladta a 16 159 Mrd forintot. A jelzáloglevelek esetében a bevezetések, illetve a
visszavásárlások nagyjából kiegyenlítették egymást, azonban egyes nagyobb lejáratok miatt az átlagos
állomány 17,5%-kal 525 Mrd forintra csökkent. Új jelzáloglevél kibocsátóként az ERSTE Jelzálogbank
Zrt. jelent meg a BÉT-en. A vállalati kötvények piacán az új sorozatok bevezetéseinek száma a tavalyi
34-ről 20-ra csökkent, azonban a nagyobb volumenű bevezetések és rábocsátások ezt ellensúlyozták; így a bevezetett állomány átlagos mérete változatlan maradt és elérte az 523 Mrd forintot. Ehhez
hozzájárultak a 2016-ban új kibocsátóként megjelent Eximbank Zrt., Tündérszikla Vagyonkezelő Zrt. és
WINGHOLDING Zrt. kötvénykibocsátásai és bevezetései is.
2016-ban tovább bővült az Erste Group Bank AG által kibocsátott strukturált termékek alaptermékeinek
köre, továbbá a bevezetések száma is jelentősen, 54%-kal növekedett. A 2015. évi 114 bevezetéshez
képest a 2016. év során összesen 176 új strukturált termék vált elérhetővé a BÉT azonnali piacán. Ez
a szám azonban a turbó certifikátok és warrantok rendszertelen gyakoriságú be- és kivezetése miatt
nem jelenik meg teljes egészében az év végi termékszám-adatokban.
2016-ban a BÉTa Piacon egy külföldi részvény törlésére került sor, így 21 európai nagyvállalat részvénye
kereskedhető a Budapesti Értéktőzsde által működtetett MTF platformon.
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Információértékesítés
A Budapesti Értéktőzsde 2016-ös információértékesítésből származó bevétele 2 239 ezer EUR-t ért el
audit és egyéb historikus adatértékesítési bevétel nélkül, amely 4%-os bevételcsökkenést jelent a 2015.
évi bevételhez képest. A 2016-ra előirányzott 2 382 ezer EUR-tól ez az eredmény 5 %-kal marad el.
Adatszolgáltatási partnereink összlétszáma a 2015 év végi 86-ról 2016 év végére 94-re emelkedett.
Az év során egy új Disztribútorral valamint 7 Új Eredeti Szellemi Termék előfizetővel bővültünk, ezzel
párhuzamosan az éves díjakból származó bevételeink elérték a 834 ezer EUR-t, ami abszolút rekordnak
számít. A 2016-os kampányunkat követően a következő évtől 2 vendorunk is tízes mélységű adatcsomagról húszas mélységű csomagra vált, mely további éves és havi bevétel növekedést fog eredményezni 2017-re vetítve.
6. ábra: Éves információértékesítési díjbevétel alakulása 2007-2016 ezer EUR-ban
(audit és egyéb historikus bevételek nélkül)

A magánbefektetők száma 2016-ban 3,8 %-kal csökkent, míg a professzionális előfizetők száma 7,7
%-kal esett vissza az előző évhez képest, amely kihatással van a teljes bevételre.
2016. december hónapban 8376 magánbefektetőt és 5257 professzionális befektetőt jelentettek be
ügyfeleink.
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Szervezet
A Budapesti Értéktőzsdén 2016. december 31-re a munkajogi létszám 61 főre nőtt a 2015-ös 46 főről. Az
59 fő ténylegesen munkát végzők létszámából 57 fő 8 órás, 2 fő 6 órás napi munkaidőben dolgozik, így
a teljes munkaidőre vetített létszám 58,5 fő. 2016-ban a kilépők száma 23 fő, a belépők száma 39 fő volt.

Pénzügyi befektetések
A jogszabályi feltételeknek megfelelően a BÉT a szabad pénzeszközeit egy hónapnál rövidebb időre
betétlekötésként, egy hónapon túl állampapírba fekteti, vagy lekötött betétbe helyezi el. A befektetések a mérlegben bekerülési értéken kerültek kimutatásra. A BÉT-nek hiteltartozása nincs, készpénz és
lekötött pénzeszköz-állománya stabil, likviditási kockázattal nem kell számolni.

A BÉT gazdálkodása
A BÉT 2016. évi árbevétele 2,2 milliárd forint, ami 1,59%-kal haladta meg az előző évi árbevételt. A
személyi jellegű ráfordítások és az igénybevett szolgáltatások növekedése következtében a 2016. évi
EBITDA 383 millió forint lett, amely 55,68%-kal lett alacsonyabb, mint 2015-ben. Az adózás utáni eredmény 73 millió forint.
1. táblázat: A BÉT árbevétele és eredménye 2005-2016.

7. ábra: A tőzsde főbb jövedelmezőségi adatai
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8. ábra:
A tőzsdei bevételek megoszlása – 2016

9. ábra:
A tőzsdei költségek, ráfordítások
megoszlása – 2016

Budapest, 2017. április 18.

Végh Richárd

Auguszt Ildikó

elnök-vezérigazgató

igazgató
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