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VEZETŐI VISSZATEKINTÉS

a 2021-es évre
A 2021-es év a hosszú távú hatásokhoz való alkalmazkodásról és a járvány előtti szintek
újbóli eléréséről, valamint a korábbi eredmények túlszárnyalásáról szólt. A gazdaság –
az előzetes várakozásokat felülmúlva, a pandémia okozta válságot hátrahagyva – hamar
stabilizálódott és visszatért a járványt megelőző dinamikus növekedési pályára. Ezt a
folyamatot a hazai tőkepiac és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) aktív szerepvállalása is
nagymértékben elősegítette.
A magyar tőzsde további piacfejlesztési törekvéseihez szorosan kapcsolódik a BÉT tőzsdei
bevezetése is. Az ehhez szükséges háttérmunkálatok megkezdése a 2021–25-ös megújított stratégia egyik hangsúlyos eleme. A parkettre lépés számos tekintetben egy új
korszak kezdetét jelöli a hazai tőzsdetörténetben, és az a várakozásunk, hogy ösztönző
hatással bír majd a tőzsdei megjelenést fontolgató vállalatok számára.
Fontos kiemelnünk, hogy a BUX index történelmi éven van túl. A sorozatos rekordok
nyomán elért 50 721 pontos év végi záróérték 2020-hoz képest több mint 20 százalékos
Végh Richárd,
a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója
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növekedést jelent, de a pandémia előtti utolsó évhez, 2019-hez képest is
10 százalék feletti emelkedésnek felel meg.
Jelentős mérföldkő volt az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása, amely
várakozások fölötti, 10 milliárd forintos forrásbevonást jelentett. Új belépőket is köszönthettünk a parketten – a Standard kategóriában az Eprolius Ingatlan, középvállalati platformunkon, a BÉT Xtenden az OXO Technologies
Holding, a NAP és a Polyduct jelent meg. További két társaság szintlépést
hajtott végre: az AKKO Invest a Prémium kategóriába, a Megakrán pedig,
első társaságként a BÉT Xtend piacról, a Standard kategóriába lépett fel.
Nem mehetünk el a Magyarország régiós tőkepiaci súlyának növeléséhez
jelentősen hozzájáruló további mérföldkövek mellett sem. Többek között
tőzsdetaggá vált a mintegy másfél millió ügyfelet számláló globális szolgáltató, az Interactive Brokers, az árupiaci szegmens pedig újjáéledt, köszönhetően az Equilorral közösen végzett fejlesztésnek. A kötvénypiac tovább
folytatta robosztus növekedését, a BÉT Xbond platformjának össznévértéke a tavalyi évben meghaladta az 1618 milliárd forintot. A közel 3 éve alapított szegmens folyamatosan bővül, immár 66 kibocsátót számlál a BÉT
Xbond piaca.
Látványosan gyarapodtak az elmúlt években kiépített középvállalati szolgáltatáspalettánkat érintő kezdeményezések is. A BÉT50 közösség a hatodr. Patai Mihály,
a Budapesti Értéktőzsde elnöke

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

dik kiadvány bemutatásával már 295 tagot számlál. A nemzetközi vállalkozásfejlesztési
képzéshez, az ELITE Programhoz 13 vállalat csatlakozott 2021-ben, ezzel – a régióban
kiemelkedő módon – hatvan közelébe emelve a hazai résztvevők számát. Mindeközben a
tőzsdei felkészülésben segítséget nyújtó Mentor Programot 6 új társaság vette igénybe
az év során. A zártkörű tranzakciók létrejöttét támogató szolgáltatásunk, a BÉT Xmatch
szintén folytatódott 2021-ben. Ennek keretében újabb három társaság – az Épduferr, az
Inventure Automobile és a Civita Csoport – mutatkozott be intézményi befektetők előtt,
illetve elindítottuk az online BÉT Xmatch zárt platformot is, amelyen kapcsolatba tudnak
lépni és információt tudnak megosztani egymással a tőkepiaci szereplők.
Végül, de nem utolsósorban, a lakosság pénzügyi tudatossága, tőkepiaci aktivitása is
szintet lépett 2021-ben: a közvetlen részvénytartás túllépte a lélektani határnak tekinthető
ezer milliárd forintot.
A 2016-ban indított piacfejlesztési stratégiát lezártuk, számot vetettünk az eredményekkel, egyúttal kijelöltük a következő évekre vonatkozó irányokat. Meggyőződésünk, hogy a
fundamentumok megfelelők. Ennek jegyében a 2021 és 2025 közötti időszakra vonatkozó
stratégia esetében a kontinuitás elvét tartottuk szem előtt, legyen szó a BÉT tőzsdére
lépésének megvalósításáról, a tőkeági finanszírozás gazdaságban betöltött szerepének
növeléséről, a fenntartható tőkepiaci ökoszisztéma kialakításáról és fejlesztéséről, a
lakosság pénzügyi edukációjáról, vagy a BÉT nemzetközi kapcsolatainak erősítéséről.
Egy hatékonyan működő tőkepiac gyarapítja a háztartások vagyonát és segíti a magyar
vállalatok növekedését.
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LEGFONTOSABB CÉLJAINK ÉS MŰKÖDÉSÜNK
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) a hazai pénz-

továbbá Európában az elsők között használta

és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi

a KELER közreműködésével az elszámolás

forrásbevonási lehetőséget nyújt a gazdasági élet

biztonságát alapvetően meghatározó központi

aktorainak, egyúttal a befektetési eszközök széles

szerződő fél szolgáltatást.

tárházát kínálja a befektetők számára. A tőzsde
kiemelt célja a stabil és független finanszírozásra
épülő magyar gazdaság megteremtése, valamint
a hazai lakosság és a vállalati szektor pénzügyi
kultúrájának folyamatos fejlesztése.

Mára a BÉT széles termékkínálattal áll a befektetők
rendelkezésére. A palettán a hagyományosan
legnépszerűbb hazai részvények és hitelpapírok
mellett megtalálhatók a befektetési alapok és
strukturált termékek csakúgy, mint a külföldi

A több mint másfél évszázada, 1864-ben alapított

részvények. A pesti tőzsde származtatott piacán

első hazai tőzsde örököseként a BÉT meghatározó

a részvény alapú határidős és opciós termékek

szerepet tölt be mind Magyarország, mind

mellett Európa legnagyobb forgalmú devizapiaca

a közép-európai régió tőkepiacán. Az 1990-

és a régióban szintén egyedülálló árupiac is

es újjáalapítást követő dinamikus fejlődésnek

működik.

köszönhetően a BÉT ma már a legmagasabb,
a fejlett piacok standardjainak megfelelő
szolgáltatási színvonalon szolgálja ki az
értékpapírok kibocsátóit, a kereskedőket, illetve a
világ minden pontjáról érkező befektetőket.

Összefoglalva, a Budapesti Értéktőzsde
kibocsátási lehetőséget biztosít a forrást gyűjtő
vállalatoknak, kereskedési szolgáltatásokat
nyújt a tőzsdetag befektetési szolgáltatóknak,
illetve mindezekhez kapcsolódóan információs

Az elmúlt bő három évtized alatt a Budapesti

szolgáltatásokat kínál a tőkepiac résztvevőinek.

Értéktőzsde a régió egyik leginnovatívabb piacává

E mellett – leányvállalatán, a KELER Csoporton

vált, amely elsőként vezette be többek között

keresztül – a BÉT az értéktári, elszámolási és

az opciós és határidős kereskedést, a régióban

klíring tevékenységnek is részese a tőke- és

elsőként listázott tőzsdén kereskedett alapot,

energiapiacokon.
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BÉT és leányvállalatai szerepkörei
A BÉT missziója, hogy a tőkepiacok szerepe erősödjön Magyarországon, segítve
a vállalatok növekedését és versenyképességét, egyúttal biztosítva a háztartások
gyarapodását, amelyeknél a BÉT központi szereplőként nagyfokú bizalmat élvez.

Kereskedés

Kibocsátás

Információs
szolgáltatások

Klíring,
elszámolás,
értéktár
(KELER,
KELER KSZF)

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.

BÉT és leányvállalatai tulajdonosi struktúrája
(2021. DECEMBER 31.)

18,65 %

TOVÁBBI
TULAJDONOSOK

81,35 %

53,33 %

46,67 %
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A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA
A BÉT 2020 végén – lezárva az előző ötéves

Az értékláncon belül az értékteremtés

periódust, és annak eredményeire építve – új

folyamatosan eltolódik az információtechnológia,

stratégiát dolgozott ki a 2021 és 2025 közötti

az adatok, az energiapiaci termékek, továbbá

időszakra. Kiinduló helyzetét tekintve a BÉT

az értéktári, központi szerződői tevékenységek

a következő periódust közepesen erős helyzetben

irányába. Ez relatíve leértékelte az elsődleges

várja. Bár a tőkepiacok szerepe a magyar

és másodlagos piaci üzleti modellt, erősítve a

gazdaságban – annak fejlettségi állapotához mérve

versenynyomást.

is – alacsony, az utóbbi években növekvő kereslet
mutatkozott a tőkepiaci finanszírozás iránt, új

Ezek a kockázatok egyben lehetőségek is:

eszközosztályok jelentek meg a tőzsdén,

a jelenlegi alulfejlettség nagymértékű organikus

s az elmúlt ötéves stratégia jelentős eredményeket

növekedést vetít előre. A BÉT az eddiginél

mutatott fel az ökoszféra erősítésében és új

erőteljesebb hangsúlyt helyez a regionális

termékek fejlesztésében. A BÉT pozíciója ezen

együttműködésre. A térségben több tőzsde

a piacon erős, s a tőzsde a jövőbeni tőkepiaci

is hasonló helyzetben van, ami bevételi

növekedés egyik fő haszonélvezője lehet.

és költségoldalon egyaránt szinergiákat
eredményezhet.

Ugyanakkor a BÉT-nek kihívásokkal is
szembe kell néznie. A szektorban zajló
konszolidációs folyamatok egyik fő hajtóereje
a méretgazdaságosság, s a BÉT és a magyar
tőkepiac jelenlegi mérete erős korlátja a
technológiai innovációnak, illetve annak, hogy
az üzleti modell az adatmegoldások irányába
mozduljon el.

A tőzsde a jövőbeni
”
tőkepiaci növekedés
egyik fő haszonélvezője
lehet.”
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Az új 5 éves stratégia főbb pillérei

Tőzsde a tőzsdén

A BÉT listázása – a tőzsdei megjelenés számos pozitív hatása (hatékonyság, átláthatóság,
széles tulajdonosi kör, forrásbevonási lehetőségek, marketingelem) mellett – a tulajdonosi
stratégiai célok megvalósulásának egyik mérföldköve is, hiszen a főtulajdonos MNB csökkenteni
kívánja tulajdonrészét, s új befektetőket szeretne bevonni és érdekelté tenni a magyar és régiós
tőkepiacok sikerében.

Új üzletágak
és szolgáltatások

Az indexfejlesztések során mind a részvények, mind a kötvények eszközosztályánál hangsúlyosan
jelenik meg a jövőben az ESG aspektus, akár a BÉT jelenlegi, akár potenciális új indexei
tekintetében. A fenntarthatóság témaköre egyre hangsúlyosabb itthon és külföldön is. A tőzsde
ezt a folyamatot a hazai tőkepiacon két irányból is támogatja. Egyrészt a BÉT feladata, hogy
a tőkepiac centrális szereplőjeként katalizálja a változást és részt vegyen a zöld, fenntartható
tőkepiac kiépítésében. Másrészt a nem nyilvános tőkepiacok felé is nyitni kíván,
az új BÉT Xmatch private placement platform elindításával.

A tőkepiac
szerepének
további növelése

Várakozásaink szerint a magyar döntésközponttal rendelkező nagyvállalatok is az eddiginél
erőteljesebben használnak majd tőkepiaci megoldásokat stratégiai döntéseik pénzügyi
megalapozásához. A részvénypiac fellendítése mellett a magyar vállalati kötvénypiac fejlesztése
is kulcsfontosságú, miközben szintén kiemelt cél a részvénykereskedéshez nem kapcsolódó
bevételek növelése.
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Regionális
és iparági
együttműködések

A Budapesti Értéktőzsdéről – bemutatkozás

Az európai infrastruktúra-szolgáltatók között végbemenő konszolidációs folyamatok, valamint
a régió gazdasági súlyának felértékelődése a Budapesti Értéktőzsde számára egy olyan
megkerülhetetlen stratégiai feladatot jelöl ki, amelynek keretében indokolt foglalkozni a
különböző típusú együttműködési lehetőségekkel a közép-kelet-európai térségben.

Informatikai
innováció
és biztonság

A BÉT információ-technológiai stratégiájának célja kettős: az üzleti stratégia megvalósításának
támogatása mellett az is fontos, hogy megfeleljen az informatikát érintő szabályozói
elvárásoknak. Annak érdekében, hogy e két cél elérését megfelelő módon tudjuk menedzselni,
már az alapinfrastruktúra területén olyan hardver- és szoftvermegoldások kiválasztására
törekszünk, amelyek megbízható és automatizált, ugyanakkor biztonságos módon támogatják az
IT működését. A piacon betöltött kritikus infrastrukturális szerepünk magas rendelkezésre állást
követel meg, s magas minőségi követelményeknek kell megfelelnünk. Ennek érdekében a BÉT az
informatikai infrastruktúrát továbbra is piacvezető gyártók IT megoldásaira építi.
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KIEMELT ÜZLETI SZÁMAINK

A BÉT bevételei, 2011–2021

A Budapesti Értéktőzsde 2021-es összbevétele mintegy

Millió forint

3,5 milliárd forint volt, amely 5,6 százalékkal haladta meg
4000

az előző évi szintet. Ennek, illetve a pénzügyi műveletek
ráfordításai csökkenésének következtében a 2021. évi

Árbevétel és egyéb bevételek
3500

EBITDA 982 millió, az adózás utáni eredmény pedig
586 millió forint lett. A fejezetben megjelenített pénzügyi

3000

adatok a BÉT esetében magyar számviteli szabályozáson
(HAS) alapszanak.

2500
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Forrás: BÉT

10 286
milliárd Ft

– ennyi volt a Budapesti Értéktőzsde részvénypiaci kapitalizációja 2021. december 31-én

13

– ekkora volt az átlagos napi azonnali részvénypiaci forgalom 2021-ben

milliárd Ft

milliárd Ft

117

– ennyi kibocsátó vállalat volt az év végén

darab
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A BÉT eredménymutatói, 2011–2021
Millió forint

1600

Adózott eredmény

1400
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Forrás: BÉT

A tőzsde főbb jövedelmezőségi adatai, 2020–2021

+15%
+395%

– ennyivel nőtt tavaly az EBITDA
az előző évhez képest

– ilyen mértékben bővült 2021-ben
az adózott eredmény

Millió forint

3279,5

Bevételek

3463,1
2429,4

Költségek,
ráfordítások*

EBITDA

2482,0
856,8
981,8

2020
2021

*Anyagjellegű, személyi jellegű és egyéb ráfordítások amortizáció, HIPA és különadó nélkül
Forrás: BÉT
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A tőzsdei költségek
és ráfordítások megoszlása,
2021

A BÉT három fő üzletága közül a kereskedési
bevételek 1229 millió forintot eredményeztek,
a bevezetési és forgalomban tartási díjak
789 milliót, az információértékesítési bevételek

Százalék

26,32 %
Egyéb

8,36 %
Egyéb

5,40 %

1,54 %

Iroda bérleti
és üzemeltetési
költsége

Közvetített
szolgáltatások

35,48 %

6,41 %

Kereskedési
bevételek

22,79 %

12,74 %

Értékcsökkenés

Bevezetési
és forgalomban
tartási díjak

Szakértői költségek

7,05 %
31,83 %

Forrás: BÉT

Személyi jellegű
ráfordítások

Százalék

pedig 1102 millió forintot hoztak.

Bevételek megoszlása, 2021

42,08 %

Információértékesítési
bevételek

Forrás: BÉT

Kereskedési
rendszer licenszdíja

A költségek és ráfordítások terén a személy jellegű ráfordítások
1178 millió forintot igényeltek, a kereskedési rendszer licenszdíja
197 millió, a szakértői díjak pedig 357 millió forintot tettek ki.
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PIACI TENDENCIÁK

Főbb részvényindexek teljesítménye, 2021
Az év végi záróérték növekedése 2020 végéhez képest (helyi devizában)

Az elmúlt két évet a koronavírus-járvány gazdasági és
társadalmi hatásai alakították. A pandémia terjedésével
jelentős bizonytalanság jellemezte nem csak a magyar,
hanem az világgazdaság helyzetét is. A gazdasági
visszaesés okozta kihívások a hazai tőkepiacot is elérték,
aminek következtében 2020-ban a BUX jelentősen
visszaesett. Ezt a megtorpanást 2021 közepére sikerült
ledolgozni, sőt év végére az index érdemben meg is
haladta a pandémia előtti szintet. A mutató – a helyi
devizában mért teljesítmények alapján – a nemzetközi és
régiós indikátorok középmezőnyében végzett,
21 százalékos növekedéssel.

ATX

39%

PX

39%
28%

S&P500

21%

BUX

16%

DAX

14%

WIG20

13%

FTSE 100
Nikkei 225

5%

Forrás: Reuters, BÉT, GPW, PSE, Wiener Boerse, Yahoo Finance
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Kereskedési bevételek piaconként, 2019–2021
Millió forint

1400
Aukció
BÉTa piac, Xtend és Áruszekció együtt

1200

Származékos szekció

1000

KERESKEDÉSI ÜZLETÁG

Hitelszekció
800

A Budapesti Értéktőzsde legmeghatározóbb szegmense
a részvénypiac, amely a kereskedési bevételek több mint
80 százalékát adja. Nemzetközi összehasonlításban a

600

részvénypiac továbbra is a koncentráltak közé tartozik,
a négy blue chip vállalat teszi ki a forgalom döntő
hányadát.
A BÉT a befektetési vállalkozások tőzsdén kötött vételi
és eladási ügyletei után az ügylet méretétől függő

400

Részvényszekció

200

százalékos kereskedési díjat számít fel. A kereskedési
bevételek 1229 millió forintot generáltak 2021-ben, amely

0

11 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

2019

2020

2021

Forrás: BÉT
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Azonnali piac

Napi forgalom havi átlagai az azonnali piacon, 2020–2021

A piaci forgalom 2021-ben – szemben

Milliárd forint

2020
2021

a tőzsdeindex értékével – lefelé
25

mozdult, átlag 12,95 milliárd forintos
napi összege 3,3 százalékos csökkenést
jelentett az előző évhez képest, ami

20

a korábbinál visszafogottabb piaci
volatilitásnak tudható be. A forgalom
szűkülését tovább árnyalja, hogy

15

az előbbi érték tartalmazza az OTP
Bank-részvények nagyértékű blokk
tranzakcióit (ez összesen 470 milliárd

10

forintot jelent). A tisztított átlagos
napi forgalom 2021-ben így
11,1 milliárd forint volt.

5

0

2011
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Forrás: BÉT

Éves szintű napi átlagok
Milliárd forint

13,4

13,0

11,1

2020-as átlag

2021-es átlag

2021-es tisztított átlag

Forrás: BÉT
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Határidős piac
A határidős piac forgalma év/év alapon 30 százalékos
növekedést produkált 2021-ben. A bővülés motorját a

A részvényforgalmi
koncentráció megoszlása, 2021

határidős devizák jelentették, forgalmuk 43 százalékkal
emelkedett. A többi származékos terméknél csökkenés

Százalék

1,2 %
Magyar Telekom

volt megfigyelhető a vizsgált időtávon. Kivéve a

5,4 %

határidős gabonát, amely két évvel ezelőtt egyáltalán

Egyéb

forintot hozott össze.

15,9 %

A határidős piac forgalma, 2010–2021

Richter

16,5 %
MOL

Forrás: BÉT

nem generált forgalmat, tavaly viszont 8,6 milliárd

Milliárd forint

61,0 %

4000

OTP

3500
3000
2500
Egyéb

2000
1500

A kis- és közepes méretű papírok
forgalma csökkent a megelőző évekhez
képest, tartósítva a hazai részvénypiac
magas forgalmi koncentrációját. A négy
blue chip részvény együttesen a teljes
forgalom 95 százalékát adta 2021-ben.

Határidős deviza

1000
500
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Forrás: BÉT
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A Budapesti Értéktőzsde egy nyitott, a külföldi befektetők által
könnyen elérhető piac, amelyet utóbbiak 50 százalék feletti
forgalmi részesedése és közel 60 százalékos részvénytulajdonhányada is alátámaszt. Ugyanakkor a lakossági befektetők
szerepe is kiemelkedő, a BÉT esetében a forgalom közel

Az azonnali piac forgalmának megoszlása,
2021. I–XI. hó

egynegyedét kisbefektetők hozzák.

Százalék

7,2 %
A részvénypiaci kapitalizáció megoszlása befektetői
csoportok szerint, 2021. XI. hó

Intézményi
(magyar)

8,6 %

Százalék

8,6 %

23,9 %

Állam

Háztartások

8,8 %

Külföld

Pénzügyi
vállalatok

10,6 %
Háztartások

52,0 %

16,9 %
58,8 %
Külföld

Saját
számlás
Forrás: BÉT

13,2 %
Nem
pénzügyi
vállalatok
Forrás: MNB

20

2021-es üzleti tevékenységünk

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

ADATÉRTÉKESÍTÉS
A tőzsdei piacok kereskedéséhez és a tőzsdére

és szükséges volt a megváltozott felhasználási

bevezetett vállalatokhoz kapcsolódó adatok –

formákhoz illeszkedő licenszpaletta kialakítása.

összefoglalóan tőzsdei adatok – kiemelt értéket
képviselnek a tőkepiac különféle szereplői számára.
Értékesítésük számos tőzsde, így a BÉT számára is
fontos bevételi forrás.

Ami a felhasználók megoszlását illeti, a nem
professzionális (főként hazai) felhasználók száma
és a tőlük jövő bevétel – amely a covid kitörését
követően megugrott – a januári tetőzés után

Az adatok használatáért a BÉT – különféle

enyhén csökkenő pályára került, miközben a

díjcsomagokon keresztül, befektetési és információs

professzionális ügyfelek száma szintén csökkent

szolgáltatók részvételével – licenszdíjat számít fel az

ugyan az év eleji értékhez képest, de az általuk

adatok végfelhasználóinak (tipikusan professzionális

generált bevétel emelkedett. Ennek hátterében az

vagy tőzsdei kereskedőknek), s hasonló a helyzet

áll, hogy a szakmai felhasználók a magasabb értékű,

a befektetési szolgáltatói szektor informatikai

nagyobb könyvmélységű csomagok felé fordultak.

rendszereiben való adathasználat esetében (non-

Összességében a havi változó bevételek

display előfizetések).

5 százalékkal nőttek.

Az adatértékesítési bevételek stabilan egyharmados

Aktív audit tevékenységünket 2021-ben is folytattuk.

arányt képviselnek a BÉT összbevételein belül.

Ugyanannyi auditot tudtunk indítani, mint a korábbi

Az aktív értékesítési és audit tevékenységnek

években, illetve sikeresen le is zártunk auditokat,

köszönhetően 2021-ben, a korábbi éveket

amelyek nem csak egyszeri bevételt jelentettek,

messze felülmúlva, 13 új szerződést kötöttünk. Az

hanem új partnerkapcsolatokat is eredményeztek.

ügyfélszám növekedése főként a 2020 januárjában

Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a folyamatos és

bevezetett új adatfelhasználási licenszekhez (Non-

intenzív ellenőrzés hatására sok adatfelhasználó

Display Use) kötődik, ami igazolja, hogy időszerű

igyekszik proaktívan tájékozódni és megfelelni
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az adatfelhasználási irányelveinknek. Az ellenőrzési
tevékenységnek pozitív hatása van mind a
bevételeinkre, mind pedig az ügyfelekkel létrehozott
szerződéses viszonyunkra, így azt a következő
években is folytatjuk.
Az előző évekhez hasonlóan, 2021-ben is több
témában együttműködtünk a FESE (Federation of
European Exchanges) Adat munkacsoportjában

Adatértékesítési bevételek, 2011–2021

a többi tagtőzsdével. Célunk konszenzusos

Ezer euró

végrehajtási megoldásokat találni, szükség esetén
pedig tisztázást kérni az ESMA (European Securities

3000

and Markets Authority) és az Európai Unió által
kiadott direktívákra és rendeletekre.

2500
2000
Éves licenszdíjak
1500
Végfelhasználói díjak

1000
500

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

*Előzetes adat
Forrás: BÉT
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KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁSOK
A Budapesti Értéktőzsde elsődleges

Kibocsátói bevételek megoszlása piaconként, 2019–2021

piacai megteremtik a lehetőséget arra,

Százalék

hogy különféle méretű, elsősorban
0%

magyarországi vállalatok forrást

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

vonhassanak be a növekedésükhöz. A
2019

BÉT egyaránt működtet részvényekre,
kötvényre, illetve kis- és középvállalatokra
specializált piaci szegmenseket.
Szolgáltatásainkért a kibocsátó

2020

vállalatoknak a piacra lépéskor bevezetési
díjat, majd évente forgalomban tartási

Kibocsátói
közzétételi
díjak

2021

díjat számítunk fel, a kibocsátás méretének

BÉT Xtend piac

függvényében. A részvénykibocsátó

Részvények

vállalatok ezúttal a 40 százalékát hozták a
kibocsátói bevételeknek, míg a kötvények
aránya az NKP programnak köszönhetően

Kötvények
Jelzáloglevelek

Befektetési jegyek

Állampapírok

Strukturált termékek/certifikátok

Forrás: BÉT

37 százalékra emelkedett.

+38%

– ennyivel nőttek tavaly a kibocsátói bevételek, elérve a 789 millió forintos szintet

23

2021-es üzleti tevékenységünk

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

Részvénypiac
A kibocsátói aktivitásokat illetően az elmúlt

BÉT részvénypiaci bevezetések és tőkeemelések, 2019–2021

év kedvezően alakult. A szabályozott

Piac

Mutatók

2020

2021

piac új belépőjeként köszönthettük az

2019

Szabályozott piac

Tranzakciók értéke

348

14,5

32,6

Eprolius Ingatlan Nyrt. szabályozott

(milliárd forint)*

ingatlanbefektetési társaságot. A tőzsde

Tranzakciók száma (darab)

14

9

15

életében első alkalommal történt átlépés

Érintett kibocsátók

Opus,

Pensum,

Megakrán, ENEFI

az Xtend piacról a BÉT szabályozott

AutoWallis,

SunDell,

Elsőbbségi,

piacára, amikor a Megakrán Nyrt. részvényei

MKB, Alteo,

AutoWallis,

Eprolius,

átkerültek a Standard kategóriába. Az ENEFI

Akko, Nutex,

Nutex,

AutoWallis,

Vagyonkezelő Nyrt. törzsrészvényei mellett

SET, FuturAqua

Nordtelekom

Nutex, Sundell,

új elsőbbségi részvénysorozatát szintén

SET Group, EHEP,

bevezette a Standard kategóriába, így abban

4iG, FuturAqua,

az év végén 19 részvény szerepelt.

Delta
Xtend részvénypiac

Tranzakciók értéke

5

8

6,5

2

2

3

Cybergastro,

DM-KER,

OXO, NAP,

GOPD

Gloster

Polyduct

–

1

2

–

Cybergastro

Gloster (kétszer)

(milliárd forint)*
Új bevezetések száma
(darab)
Érintett kibocsátók
Bevezetett kibocsátók
tőkeemelései (darab)
Érintett kibocsátók
*Tranzakciós áron

Forrás: BÉT
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A BÉT Xtend kis- és középvállalati MTF piacra

értékű, zártkörű tőkeemelésből származó

2021-ben 3 új kibocsátó bevezetése történt

részvényállományt is bevezetett tavaly

meg. Az OXO Technologies Holding Nyrt.

a tőzsdére. Szintén jelentős, 6,7 milliárdos

és a NAP Nyrt. részvényeivel a harmadik

tőkeemelést valósított meg a 4iG Nyrt.,

negyedévben, a Polyduct Nyrt. papírjaival

a SET Group Nyrt. pedig 2,7 milliárd

pedig a negyedik negyedévben kezdődött

forinttal emelte a tőkéjét.

meg a kereskedés. Szintén az utolsó
évnegyedben került sor az Épduferr Nyrt.
részvényének BÉT Xtend regisztrációjára
(a kereskedés megkezdése 2022
februárjában várható).

Az új bevezetések (Eprolius, Megakrán,
ENEFI elsőbbségi), valamint a végrehajtott
tőkeemelések (köztük az AutoWallis, a 4iG
és a SET Group ügylete) összességében
32,6 milliárd forinttal növelték a

A szabályozott piacon – az új bevezetések

szabályozott piac részvénykapitalizációját.

mellett – több tőzsdei társaságnál is jelentős

Az Xtend MTF piac esetében az új

tőkebevonásra került sor. Ezek közül

bevezetések (OXO, NAP, Polyduct),

kiemelkedő az AutoWallis Nyrt.

valamint a végrehajtott tőkeemelések

10 milliárd forintos nyilvános alaptőke-

(Gloster két alkalommal) 6 milliárd forinttal

emelése (SPO), amely nemcsak a cég, hanem

erősítették a kapitalizációt.

a BÉT és a teljes tőkepiaci ökoszisztéma
számára mérföldkőnek tekinthető. Emellett
az AutoWallis további 2,9 milliárd forint

25
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Hitelpapírpiac
A hitelpapírok piacán 2021-ben is
folytatódott az igen erős növekvő trend.
Összességében 33 új kötvényt vezettek be
a szabályozott piacra, 635 milliárd forint
értékben. Ezek közül az MFB állománya volt
a legnagyobb, több mint 369 milliárd forintos
értékkel, de igen jelentősnek számított

A jelzáloglevél-piac tekintetében is aktív

a zöld fedezetű jelzáloglevelek tőzsdei

évet tudhat maga mögött a tőzsde:

megjelenéséhez is hozzájárult. Az OTP, a

8 új kibocsátásra és 14 rábocsátásra

Takarék, valamint az Erste Jelzálogbankok

került sor. Bár az előző évhez képest

egyaránt bocsátottak ki ilyeneket a

valamelyest csökkent a jelzáloglevél-piac

tőzsdén.

kapitalizációja, a bevezetett állomány így
is megközelítette a 189 milliárd forintot. A
harmadik negyedévben indított MNB Zöld

az EXIM 258 milliárd forintot meghaladó

jelzáloglevél-vásárlási program

kötvénykibocsátása is.

Az állampapír-piaci kapitalizáció több
mint 6,3 százalékkal bővült 2020-hoz
képest a szabályozott piacon, elérve a
21 254 milliárd forintot; 10 új állampapírbevezetés és 242 rábocsátás történt.
A BÉT Xbondra bevezetett, euróban

BÉT hitelpapírpiaci kapitalizáció* és Xbond bevezetések, 2019–2021

Állampapírok (Mrd Ft)
BÉT Xbond állampapírok (Mrd Ft)
Vállalati kötvények (Mrd Ft)
Jelzáloglevelek (Mrd Ft)

Kötvények száma (darab)
Kibocsátók száma (darab)
Zöld értékpapírok

tőzsdén összességében 24 516 milliárd

2019

2020

2021

16 090

19 993

21 254

–

–

3 262

568

704

1 141

A covid miatt kialakult tőkepiaci volatilitás

1 321

1 785

1 723

mérsékelten volt érzékelhető a certifikátok

28

598

1 618

1

31

84

1

28

66

–

2

20

BÉT Xbond vállalati kötvények
Tranzakciók értéke (Mrd Ft)

denominált állampapírokkal együtt a
forintos kapitalizációjú állampapírral lehet
kereskedni.

piacán; tavaly összesen 181 új certifikátot
255 darabbal.
A BÉT Xbond a tőzsde legaktívabb
piaca volt 2021-ben. Kapitalizációja

a BÉT-en (darab)**
*Év végi záróáron és EUR/Ft árfolyamon; **Kötvények, jelzáloglevelek, állampapírok,
ETF-ek és BÉT Xbond vállalati kötvények

vezettek be, szemben az előző évi

Forrás: BÉT

az év végére – az MNB Növekedési
Kötvényprogramjának köszönhetően –
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elérte az 1618 milliárd forintot, ami

Összességében a 2021-es év kibocsátói

1000 milliárdos növekedést jelent.

szempontból nagyon sikeres volt. Nem

A 2020 végéig bevezetett 31 vállalati

csak a tőzsdei kapitalizáció növekedése

kötvény tavaly további 53 papírral (azaz

volt jelentős mind a részvények, mind a

171 százalékkal) bővült, így az év végén

hitelpapírok területén, de számosságában

már összesen 66 kibocsátó 84 bevezetett

a tőzsde újraalapítása óta tavaly jelent

kötvényével lehetett kereskedni. A

meg a legtöbb új kibocsátó gazdasági

kibocsátói kör 34 szereplővel gyarapodott.

társaság is a parketten – befektetési

A BÉT Xbond szegmens az év során

alapok és certifikátok nélkül közel 40.

kiegészült a devizában denominált
állampapírok piacával is, amely
3262 milliárd forinttal növelte az Xbond
és a tőzsdén jegyzett állampapírok
kapitalizációját.
Erősödő társadalmi és ökológiai elvárás
a „zöld” beruházások volumenének
növelése, ami a tőzsdén is elősegítette
a zöld vállalati kötvények számának
szaporodását. Ennek eredményeként 2021
végén már összesen 20 zöld értékpapírral
(vállalati kötvény, jelzáloglevél, állampapír,
ETF és BÉT Xbond vállalati kötvény)
lehetett nálunk kereskedni. Ezek között
zöld államkötvények is akadtak, összesen
1,5 milliárd euró névértékben.

2021 végén már összesen
”
20 zöld értékpapírral lehetett nálunk
kereskedni. Ezek között zöld államkötvények is akadtak.”
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INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS DIGITALIZÁCIÓ
A BÉT üzleti operációja, beleértve a piaci

jogszabályi követelményeknek való

partnereink felé nyújtott szolgáltatásokat

megfelelés, mint minden évben, 2021-ben is

is – hasonlóan a nemzetközi és hazai pénz-

kiemelt hangsúlyt kapott.

és tőkepiaci szolgáltatók, intézmények
működési modelljéhez –, túlnyomórészt
különböző informatikai megoldásokra
támaszkodik. Természetesen az egyik
legfontosabb szempont, hogy ezek a
rendszerek folyamatosan és megbízhatóan
rendelkezésre álljanak. Az üzemeltetés,
üzembiztonság mellett azonban arról is
gondoskodni kell, hogy ezek az üzletiinformatikai alkalmazások funkcionálisan
is fejlődjenek, s így meg tudjanak felelni
a mindenkori felhasználói igényeknek,
biztonsági és egyéb előírásoknak.

A BÉT-en alapvetően két központi
kereskedési rendszerben zajlik a kereskedés.
Az egyik a WBAG és DBAG által
szolgáltatott, illetve üzemeltetett frankfurti
T7 (régebben Xetra), a másik pedig a BÉT
által továbbfejlesztett és üzemeltetett MMTS
rendszer. (Utóbbiból technikailag kettő van:
az OTC aukciós tevékenységet kiszolgáló
MMTS1, illetve a tőzsdei derivatív piacot
kiszolgáló MMTS2.) A rendelkezésre állási
mutatószám 2021-ben az azonnali, derivatív
és aukciós piacon egyaránt 100 százalék volt
(utóbbi kettőnél 2020-ban is, az azonnali

A központi piacműködtetés kritikus

piacon pedig akkor 99,6 százalékos volt ez a

infrastrukturális szerepe által megkövetelt

mutató).

magas rendelkezésre állás és a szigorú
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Informatikai fejlesztéseink főbb területei 2021-ben

IT biztonság
fokozása

A folyamatosan szaporodó és egyre kifinomultabb kibertámadásokra, visszaélésekre
(zsarolóvírusok, terheléses támadás, adathalászat) a tőzsdéknek is fel kell készülnie. Noha
tökéletes védelem nincs, a kockázatok és egy esetlegesen sikeres támadás okozta károk
minimalizálhatóak azzal, ha – mint az 2021-ben is történt – rendszeresen fejlesztjük a központi
IT-biztonsági infrastruktúrát és alkalmazásokat, törekedve arra, hogy folyamatosan
a legmodernebb megoldásokat alkalmazzuk a működésben.

Adatalapú
működés javítása,
adattárházi
megoldások
erősítése

A BÉT folyamatosan dolgozik azon, hogy lehetőleg minden üzleti adatot központi
adatbázisokban tároljon (ez a tőzsdei kereskedési és egyéb core szolgáltatások esetén eleve
nem is kérdés), majd ezeket az adatokat minden üzletág vagy érintett részére elérhetővé és
elemezhetővé tegye (alapvetően az adattárházi infrastruktúra közbeiktatásával). A cél tehát az,
hogy ne alakuljanak ki úgynevezett adatsilók, amelyek általában véve rontják az üzleti működési
hatékonyságot. Az adattárházi, BI-fejlesztések (elemzés, riporting, ideértve a szabályozók által
előírt kötelező jelentést és adatszolgáltatást is) 2021-ben is meghatározó szerepet játszottak
a BÉT informatikai fejlesztési tevékenységében.

Üzleti
folyamatok
optimalizálása

Az éves fejlesztési tervben magas prioritással szerepeltek azok a változtatások, melyekkel
növelhető a meglévő belső üzleti folyamataink, feladataink digitalizáltsága, kiváltható manuális
munka, és ezáltal erősíthető a működési hatékonyság, illetve csökkenthető az operációs
kockázat. Kifejezetten e lehetőségek feltérképezése érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk
üzleti folyamatainkat, és az intézkedésekről tájékoztatjuk a BÉT Igazgatóságát is.
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Online
elérhetőség
növelése

Arra törekszünk, hogy a partnerek felé a lehető legtöbb szolgáltatásunk elérhető legyen online
– webes alkalmazáson, illetve interfészen (API) keresztül. Előbbire példa a zártkörű tranzakciók
platformjára létrehozott BÉT Xmatch szolgáltatáshoz kapcsolódó új fejlesztés, amelyet 2021-ben
élesítettünk, utóbbi pedig elsősorban a kereskedési rendszereket érinti. A meglévő megoldásokat
évről évre át kell vizsgálni, és szükség esetén modernizálni, frissíteni, fejleszteni.

Új technológiák
monitorozása

Fontos kiemelni, hogy a BÉT is rendszeresen elemzi azokat a gyors ütemben terjedő technológiai
újításokat, mint például a blockchain elvű működés alapját is képező Distributed Ledger
Technológia (DLT), és vizsgálja, hogy ezeket hasznosítani tudja-e a termék- és piacfejlesztési
tevékenységében.
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PARTNERKAPCSOLATOK
A BÉT stratégiai célja, hogy szorosan
együttműködjön az összes tőkepiaci szereplővel.
Munkatársaink évente több száz megbeszélést
folytatnak a tőzsdén szereplő cégek, befektetők,
potenciális kibocsátók, szabályozók, tanácsadók,
bankok, külföldi tőzsdei szervezetek vezetőivel és
képviselőivel. A találkozókon a BÉT törekvéseinek
bemutatása mellett a partnerek által adott
visszajelzések, fejlesztési igények is nagy
hangsúlyt kapnak.
Az akvizíciós terület munkatársai 2021-ben

Lényegesnek tartjuk, hogy a befektetők széles

személyes és online találkozókon vették fel a

körével is tartsuk a kapcsolatot. Folyamatosan

kapcsolatot a tőzsde szolgáltatásai iránt érdeklődő

egyeztettünk a hazai kockázati tőkealapok és a

vállalatokkal. A BÉT50 kiadvány, az ELITE képzés, a

tőzsdei részvényekbe fektető alapkezelők vezetőivel.

BÉT Xmatch, a Mentor Program, az NTfA és egyéb
tőkepiaccal kapcsolatos tudnivalók bemutatásán túl
számos esetben segítettünk megtenni a következő
lépést a tőzsde felé. Az adott vállalat tulajdonosait
összekötöttük az elmúlt években parkettre lépett
középvállalatokkal és tőkepiaci tanácsadókkal,
hogy a náluk felhalmozott tudást és tapasztalatokat
megosszák a potenciálisan tőzsdére készülő
cégekkel. A felek komoly segítségként értékelték

Az ökoszisztéma fontos elemei a kijelölt tanácsadók,
vagyis a NOMAD kör, amelynek tagjai tőkepiaci
tudásukkal segítik a hazai középvállalatokat, a
bevezetési folyamat és a nyilvános piaci jelenlét
alatt egyaránt. Az év végére az újonnan csatlakozott
Navigator Investments és SPB Befektetési Zrt.-vel
együtt 16 NOMAD partnerrel volt szerződéses
kapcsolatunk.

közvetítő és tanácsadó szerepünket.
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TŐZSDEKÉPES CÉGEK
AZONOSÍTÁSA

mezőnyből kerülnek ki a következő évek bajnokai.
Szeretnénk azt a tévhitet is eloszlatni, miszerint csak
a nagyvállalatok alkalmasak a tőzsdei megjelenésre.

A BÉT akvizíciós területének kiemelt feladata, hogy

A félezernél több tőzsdeképes középvállalat is

kapcsolatba lépjen a hazai tulajdonú/irányítású

azt mutatja, hogy a magyar tőkepiacnak érdemes

vállalatokkal. A cégek kvantitatív azonosítása,

komoly figyelmet fordítania ezekre a szereplőkre.

a személyes találkozók és az információnyújtó
alkalmak során minden évben százas
nagyságrendben kerülnek cégek a BÉT látókörébe.

A számok alapján történő elemzés mellett
fontos a kapcsolatteremtés és a sikertörténetek
prezentálása. Ennek érdekében a tőzsde 2016 óta

Az MNB és a tőzsde szakértői 2016-ban dolgozták

évről évre elkészíti a BÉT 50 – ötven hazai vállalat

ki a tőzsdeképes magyar vállalatok azonosításának

sikertörténete című kiadványt, amely a gazdasági

módszertanát, amely a piaci tapasztaltok

szféra figyelmét a kimagasló teljesítményt nyújtó,

beépítésével azóta némileg módosult. A BÉT,

sikeres szintlépéseket produkáló cégekre irányítja.

folytatva a többéves hagyományt, 2021-ben ismét

Alapkövetelmény a kiválasztáskor, hogy az adott

megvizsgálta az 1 milliárd forintnál nagyobb

vállalat kiemelkedő szereplő legyen a saját piacán,

árbevétellel rendelkező hazai középvállalatok

illetve eredményes múlttal és olyan növekedési

mérlegeit és eredménykimutatásait. Jó hír, hogy a

potenciállal rendelkezzen, amely megfelelő

kvantitatív mutatók alapján tovább emelkedett a

alapja lehet a jövőbeli fejlődésnek – legyen az

tőzsdeképes középvállalatok száma, az előző évi

tőzsdei bevezetés, nemzetközi terjeszkedés,

445 társasághoz képest 536-ra.

vállalatfejlesztés vagy egyéb beruházás.

A sikeres és egészséges gazdaság egyik fontos

A magyar sikertörténeteket összegyűjtő BÉT50

pillére a hazai középvállalati szektor, hiszen e cégkör

kiadvány 2021-ben már hatodik alkalommal készült

növekedésére lehet építeni a jövőben, ebből a

el. A több mint 9 ezer munkavállalót foglalkoztató
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2021 őszén újra megrendeztük a BÉT nagyszabású
vállalati csúcstalálkozóját, a BÉT50 konferenciát.
A hazai gazdasági élet meghatározó szereplőit
felvonultató rendezvény nyitóelőadását
dr. Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke,
a Budapesti Értéktőzsde elnöke tartotta.
A hagyományoknak megfelelően, a konferencia
kiemelt programeleme a hazai középvállalatokat
ötvenek a 2020-as üzleti évükben összesen
400 milliárd forint árbevételt és 51 milliárd forint
EBITDA-t értek el. Az egymilliárdos átlagos EBITDA
jóval meghaladja a magyar középvállalatok átlagos
eredménytermelő képességét. E cégeket jellemzően
nem viselte meg a pandémia, sem az
árbevételük, sem a piacok szempontjából, illetve a
többségüknél elbocsátani sem kellett munkatársakat.
A hagyományos iparágak mellett – mint a
gépgyártás, az építőipar vagy az élelmiszeripar –
olyan rendhagyó szektorok is találhatók a legfrissebb
merítésben, mint a kerámia- és a patrongyártás, a
medencetechnika vagy a call centerek szegmense.

reflektorfénybe helyező BÉT50 kiadvány
bemutatása volt.
Az egész napos eseményt számos szakmai
előadás és panelbeszélgetés színesítette, olyan
témákat érintve, mint az aktuális világ- és
makrogazdasági tendenciák, a középvállalatok
növekedését elősegítő finanszírozási lehetőségek,
a nyilvános működés, vagy a fenntartható (ESG)
befektetések. Dr. Patai Mihály mellett előadást
tartott Wolf László, az OTP Bank vezérigazgatóhelyettese, illetve Marta Testi, az ELITE nemzetközi
vállalatfejlesztési hálózatának vezérigazgatója.
A panelbeszélgetések során többek között olyan,

A 2021-es BÉT50 kiadvánnyal – támogató

a hazai pénz- és tőkepiacon meghatározó szerepet

partnereinkkel együtt – így már összesen

betöltő társaságok képviseltették magukat, mint az

295 vállalat sztoriját mutattuk be. Ezen inspiráló

EY, a Széchenyi Alapok, a Hiventures, a Masterplast,

történetek a magyar vállalkozók és a hazai gazdaság

az AutoWallis, a Bravogroup, a Gránit Bank vagy a

erejét egyaránt demonstrálják.

Vajda-Papír.
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ELITE PROGRAM

és szervezetfejlesztési képzésre épül.

Az ELITE Programot 2012-ben a Milánói

gyakorlatok átadása mellett külföldi szakértők

Tőzsde indította el, 2014-től a Londoni

és a többi résztvevő folyamatos, vállalatra

Tőzsdecsoport, 2021-től pedig a Euronext

szabott visszajelzései adják. Ezt egészítik ki a

Csoport leányvállalataként működik. A

legjobb hazai szakemberek közreműködésével

program célja, hogy olyan vállalatvezetési és

tartott, a hazai sajátosságokra szabott magyar

finanszírozási ismereteket nyújtson a részt

kurzusok. A közösség egyúttal láthatóságot,

vevő cégeknek, amelyek segítségével egy

üzletszerzési és networking-lehetőséget ad a

tőzsdei bevezetésnek is megteremthetik az

résztvevő cégeknek, országos és nemzetközi

alapját. Az ELITE közössége világszinten

szinten egyaránt.

43 ország 36 szektorából több mint 1600
vállalatot számlál.

Egyediségét a nemzetközi legjobb

A program elvégzésével a magyar csapatból
a Megakrán, a DM-KER és a Gloster használta

Magyarországon 2016 óta vehető igénybe

fel az ELITE-ben szerzett tudását és vezette be

a program, azóta mintegy 60 magyar cég

papírjait az elmúlt években a BÉT Xtend piacra,

csatlakozott hozzá, és közülük 32 már be

összesen 2,9 milliárd forint új tőkét bevonva a

is fejezte azt. A közösségnek azon cégek

jövőbeli tervek megvalósításához.

lehetnek a tagjai, akik bizonyos kvantitatív

Ezúttal a cégek az angol nyelvű kötelező
modulokat felölelő Strategy Series-t online
formában végezték el, és összesen
22 választható online Growth Labs kurzust
hallgathattak meg. A magyar nyelvű kurzusok
közül a BÉT májusban online formában tartotta
meg az IPO – Élet a tőzsdén című előadássorozatot, októberben és decemberben pedig

A kihívásokkal teli év ellenére tavaly 13 új

újra személyesen találkozhattak egymással

magyar vállalat csatlakozott a programhoz;

az ELITE-es cégek, az előadók és a BÉT

a 2019 óta rendelkezésre álló EU-s forrásnak

munkatársai a Finanszírozás és a Corporate

köszönhetően mindegyikük kapott a részvételi

Governance modulok keretében. Tavaly két

költségére finanszírozási támogatást. A

választható magyar kurzust rendeztünk

korábban indulók közül 16 vállalat az elmúlt

online formában: a vállalkozások márciusban

A kétéves program több modulból

év során fejezte be ELITE-es tanulmányait,

a kontrolling, áprilisban a vállalatépítés

álló, angol nyelvű vállalatfinanszírozási

teljesítve az összes követelményt.

gyakorlati kérdéseiben merülhettek el.

és kvalitatív kritériumokat teljesítenek
az árbevétel, az adózott eredmény, a
jövedelmezőségi mutatók, a hiteles
menedzsment és a múltbeli növekedés
vonatkozásában.
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ELMOZDULÁS A ZÁRTKÖRŰ
PIACOK IRÁNYÁBA

tranzakciót tervező cég kapott bemutatkozási

A BÉT stratégiájában kiemelt prioritásként kezeli

A BÉT Xmatch második lábát, az online zárt

a kis- és középvállalkozások tőkepiacra segítését,

platformot 2020 második felében kezdtük

mind új piaci szegmensek kialakításán, mind

előkészíteni, annak érdekében, hogy ezen keresztül

egyéb szolgáltatások nyújtásán keresztül. Kiterjedt

a rendszerbe regisztráló vállalatok, befektetők

nemzetközi és hazai piackutatást követően 2019-ben

és tanácsadók az említett rendezvényeken kívül

arról született döntés, hogy elsősorban a piac- és

is kapcsolatba léphessenek és információkat

ökoszisztéma-építés, a hazai tőkepiaci lefedettség

oszthassanak meg egymással. Az elmúlt év során

és ismertség növelése érdekében létrehozunk

zajlott a fejlesztés és a tesztelés, majd 2021.

egy olyan szolgáltatást, amely értéksemleges, jó

november 30-án, egy BÉT Xmatch rendezvény

reputációval bíró központi szereplőként zártkörű

keretében mutattuk be az elkészült és élesített

tőkepiaci tranzakciók létrejöttét segíti – ez lett

platformot, a betxmatch.hu-t. Mind a rendezvény

a BÉT Xmatch. Saját szerepét a BÉT elsősorban

(ahol 3 cég is bemutatkozott), mind a platform

a befektetők, a vállalatok és a tanácsadók

nagy érdeklődésre tartott számot, és pozitív

közvetlen összekötésében, bemutatásában,

visszajelzéseket kapott a vállalatok, a befektetők

a bizalomépítésben látja, és ezt hosszú távú

és a tanácsadók részéről egyaránt – visszaigazolva,

termékfejlesztésként képzeli el.

hogy a BÉT hiánypótló szolgáltatást indított el

A BÉT Xmatch szolgáltatás egyik lábát a klasszikus

lehetőséget az intézményi befektetők képviselői
és a piac egyéb szereplői előtt.

a hazai tőkepiacon.

rendezvények adják. A 2019 novemberi indulás óta

Célunk, hogy a jövőben is évente több BÉT Xmatch

több ilyet is rendeztünk, részben hagyományos

rendezvényt tartsunk, a betxmatch.hu platformot

formában, a pandémia ideje alatt pedig online

pedig a felhasználói visszajelzések és felmerült

módon. Ezeken a rendezvényeken 13 zártkörű

igények fényében fokozatosan fejlesztjük majd.
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NEMZETI
TŐZSDEFEJLESZTÉSI ALAP
A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alappal (NTfA) az
elmúlt évben is folytatódott a 2018-ban megkezdett
együttműködés. Az NTfA elsődleges feladatai közé a
középvállalatok támogatása, megerősítése, illetve a
tőkepiaci megjelenésüket elősegítő tőkebefektetések

40–70 százalékos részesedés vállalásával. Időrendi
sorrendben a Megakrán, a DM-KER, a Gloster és
az OXO Technologies zártkörű tranzakcióiban vett
részt, és összesen több mint 2 milliárd forintot
fektetett be a tőkealap. Az egyes társaságok
részvényeinek jegyzése kivétel nélkül a bevezetési
árnál magasabban zárta a 2021-es évet, így az NTfA
jelentős nem realizált nyereséget tudott felmutatni.

megvalósítása tartozik. Az alap kiemelt eleme a

Az előbbi tranzakciók és társaságok tőkepiac által

széleskörű tőzsdefejlesztési programnak, amelynek

támogatott növekedési története megmutatta

célja a tőkeági forrásbevonás szerepének növelése a

minden hazai középvállalat számára, hogy a

magyar vállalatok működésében.

hagyományos finanszírozási formákon túl a tőkepiac

Az NTfA 20 milliárd forintos tőkével rendelkezik,
kezelését a Széchenyi Alapok látja el. A tőkealap
jellemzően egymilliárd forint körüli tranzakciókban
vesz részt, többéves időtávra fektet be, piaci
társbefektető bevonása pedig minden esetben
kötelező. A befektetések felhasználhatósági köre
szektortól és földrajzi elhelyezkedéstől független,
azonban a cégeknek vállalniuk kell a tőzsde
szabályozott piacán vagy a BÉT Xtend piacon való
megjelenést, a tőkeinjekciótól számított két éven belül.

adta lehetőséget is érdemes megvizsgálni és
kihasználni.
A BÉT munkatársai segítik az alap működését,
részt vesznek a vállalatok felkutatásában, a
szűrésben, és felkészítik a társaságokat a befektetési
folyamatra. Az NTfA befektetési menedzserei 2021
októberében nagylélegzetű előadást tartottak
az ELITE vállalatfejlesztési program budapesti,
finanszírozási tematikájú modulján. Az alapot

Az alap eddig
”
négy BÉT Xtend
piacra lépő
társaság fejlődést
támogatta,
270–700
millió forintos
nagyságrendű
befektetésekkel.”

kezelő Széchenyi Alapok kiemelt szponzora volt

Az alap 2018 októbere és 2021 decembere

a 2021-es BÉT50 kiadványnak és konferenciának,

között négy BÉT Xtend piacra lépő társaság

amelyen a növekedési stratégiák finanszírozása

fejlődést támogatta, 270–700 millió forintos

témájú panelbeszélgetést a Széchenyi Alapok

nagyságrendű befektetésekkel, a tőkeemelésekből

vezérigazgatója, Jobbágy Dénes moderálta.
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MENTOR PROGRAM
A tőkepiac fejlődéséhez szükség van a tőzsdére
lépés költségeinek mérséklésére. Ennek
jegyében már 2016-ban is együtt dolgoztunk a
Nemzetgazdasági Minisztériummal és több más
állami szereplővel. 2018 óta a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) is segíti ezt,
2019 óta pedig a Közép-magyarországi régióban
(KMR) is elérhető a BÉT Mentor Programja. Utóbbi
keretében a kkv-k vissza nem térítendő támogatást
vehetnek igénybe a BÉT-től, amely a tőkepiaci
finanszírozáshoz szükséges tudás megszerzésére,
továbbá a tőzsdei megjelenés költségeinek
finanszírozására fordítható. A gyakorlatban a
BÉT 100 százalékban finanszírozza a vállalatok

vállalkozások száma, amelyek az elmúlt években ily
módon kezdhették meg tanulmányaikat.
A tőzsdei felkészülés támogatása szempontjából a
tavalyi év különösen aktív volt, a Mentor Program
négy résztvevőjének részvényeivel kezdődhetett
meg a kereskedés. Az OXO Technologies Holding
szeptemberben, a NAP októberben, a Polyduct
decemberben lépett a BÉT Xtend piacra, az
Eprolius Ingatlan pedig a szabályozott piac
Standard kategóriába listázta a papírjait, szintén
decemberben. További négy céggel a Mentor
Program keretein belül jelenleg is folynak az
esetleges tőzsdére lépés előkészületei. Így 2021
végéig összesen 11 vállalkozás pályázott sikeresen a
tőzsdei felkészülés támogatására.

részvételét a nemzetközi ELITE Programban, illetve
olyan tanácsadói költségekhez járul hozzá maximum
50 százalék erejéig, amelyek közvetlenül szolgálják a
cég tőzsdére lépését.
Az ELITE-hez 2021-ben a támogatás
igénybevételével 15 hazai cég csatlakozott (8 KMR,
7 GINOP). Velük együtt 38-ra emelkedett azon

”

Az ELITE-hez 2021-ben a Mentor
Program keretében nyújtott támogatás
igénybevételével 15 hazai cég
csatlakozott.”
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TŐZSDÉK A NEMZETKÖZI
MÉDIATÉRBEN
A 2021-es év mérföldkőnek tekinthető a
tőzsdék nemzetközi- és hazai médiatérben való
reprezentációját tekintve. A jelenség mögött két fő
aspektus húzódik.
Egyrészt a pandémia által világszerte felgyorsult
digitalizációs folyamatok hatására a tőzsdék
PR- és marketingkommunikációs tevékenysége,
eszköztára egyértelműen szélesedett. A fogyasztói
igények megváltozásának nyomán érezhetően
nagyobb hangsúly került az online szegmensre,
legyen szó a rendezvények közvetítéséről és
online elérhetőségéről, a közösségi médiában zajló
kommunikáció kiforrottságáról, vagy a vizuális
tartalmak széleskörű használatáról.
A tendencia másik fontos mozgatórugója az
újgenerációs – jellemzően fiatal – befektetők
szerepének robbanásszerű növekedése. A pandémia
okozta globális gazdasági visszaesés hatására a
tőkepiacok volatilitása jelentősen megnőtt, ez a
jelenség pedig azoknak a fantáziáját is megmozgatta,
akiknek korábban nem volt tapasztalatuk a tőzsdei
kereskedéssel.
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A Budapesti Értéktőzsde kommunikációjának
fókuszában – a tőkepiac-fejlesztési tevékenységgel

A BÉT Facebook-oldalának kedvelői, 2021

összhangban – 2021-ben is a lakosság

Ezer fő

20,3

részvénytartásának növelése, a vállalatok tőzsdei
megjelenésének ösztönzése, valamint a tőzsde

20,4

brandjének hazai médiatérbe és a lakosság
köztudatába történő minél mélyebb beágyazása állt.
Mindezt a BÉT volumenét tekintve kiemelkedően aktív
kommunikációs munka segítségével valósította meg,
amelynek eredményeképpen napi rendszerességgel

20,2
20,0
19,8

jelentek meg a magyar tőkepiaccal foglalkozó anyagok
a legmeghatározóbb hazai médiafelületeken.

19,6

A médiajelenlét erősödése a számokban is tükröződik.

19,4

A 2020-ban elért mintegy 8 ezret követően tavaly
már 15 ezer médiamegjelenést regisztrálhattunk. Az
ezekhez kapcsolódó elérés évről évre nő, a kalkulált

19,2
19,0

média egyenérték pedig rendre 1,5 milliárd forint körül
mozog – így volt ez az elmúlt esztendőben is.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Forrás: BÉT

Mindezt a korábbinál is élénkebb sajtókommunikációval
értük el, amely a havi forgalmi adatokkal kapcsolatos
közleményeket, valamint a tőzsdét érintő és egyéb
releváns gazdasági eseményekkel kapcsolatos
beszámolókat éppúgy magában foglalta, mint a
különböző együttműködések, megállapodások
bejelentéseit.
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LinkedIn-követők száma, 2021

Emellett a tőzsdén jelen lévő, vagy éppen oda igyekvő

Ezer fő

társaságokkal való közös – elsősorban interjúk

3,77

3,9
3,8

formájában megjelenő – kommunikáció, illetve
a BÉT szakértői által készített szakmai cikkek,
elemzések is nagy hangsúlyt kaptak.

3,7

A kibocsátók felé irányuló médiafigyelem esetében is

3,6

pozitív tendencia rajzolódik ki. Különösen üdvözöltük,
hogy a blue chip részvények mellett több esetben

3,5

a kisebb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatok

3,4

is reflektorfénybe kerültek; kiváló példa erre az

3,3

AutoWallis nyilvános részvénykibocsátását övező
fokozott médiaérdeklődés.

3,2

Közösségimédia-felületeink szintén egyre bővülnek.

3,1

A lakosság megszólításának elsődleges platformja,

3,0
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Forrás: BÉT

a BÉT Facebook oldala – a hazai gazdasági szereplők
között kiemelkedő módon – immár több mint 20
ezer követővel rendelkezik. A szakmai kommunikáció
szempontjából hangsúlyos LinkedIn felület erősödése
pedig különösen dinamikusnak bizonyult az elmúlt évben:
a követők száma az egy évvel korábbi mintegy 3 ezerrel
szemben 2021 végén megközelítette a 4 ezret. A BÉT

A szakmai kommunikáció szempontjából
”
hangsúlyos LinkedIn felületen a követők
száma 2021 végén megközelítette a 4 ezret.”

mindezek mellett aktívan jelen volt a tőzsde célcsoportjai
számára releváns további közösségimédia-platformokon,
a YouTube-on és Twitteren is.
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RENDEZVÉNYEK, ÚJRA SZEMÉLYESEN
Ugyan 2020-ban, a koronavírus-járvány megfékezése érdekében,
rendezvényeinket sikeresen átköltöztettük a digitális térbe,
a videókonferenciák értelemszerűen nem helyettesíthették teljes mértékben
a személyes találkozásokat. Ennek megfelelően az elmúlt év egyik
legörömtelibb fejleménye volt számunkra a hagyományos, személyes keretek
között megtartott rendezvények újbóli megjelenése.
Nem minden rendezvénysorozatnál tartottuk ugyanakkor indokoltnak
a hagyományos keretekhez való visszatérést. A BÉT első számú lakossági
edukációs sorozata, a Facebook oldalon futó BÉT e-Akadémia esetében –
a nagyfokú érdeklődésre, illetve a formátum rugalmasságára tekintettel –
hosszú távon is az online lebonyolítás mellett tettük le a voksunkat.

A TOVÁBBI FEJLŐDÉS KAPUJÁBAN
Míg 2020 a megváltozott körülményekhez való minél gyorsabb
adaptációról, 2021 a megszerzett kompetenciák további csiszolásáról
szólt. E tekintetben is sikeresnek értékelhetjük az elmúlt évet: a BÉT
digitális jelenléte tovább fejlődött, az offline és az online megoldások
szinergiájából létrejött kommunikációs eszközrendszer egyre
hatékonyabban szolgálja a marketingkommunikációs, piacfejlesztési
és üzleti célokat, emellett a BÉT belső IT infrastruktúrája is szintet
lépett az év során.
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A BÉT elemzés-árjegyzés programjának érintettjei
Befektetési szolgáltató
Concorde Értékpapír Zrt.

Árjegyzett részvény

Elemzett részvény
AutoWallis, ANY Biztonsági Nyomda*, CIG,

		–

Duna House, Waberer’s, Wizz Air
Equilor Befektetési Zrt.

Opus Global

		–

MKB Bank Nyrt.

ALTEO, Masterplast

ALTEO, Masterplast

OTP Bank Nyrt.

PannErgy, Rába

ANY Biztonsági Nyomda*,
AutoWallis*, PannErgy, Rába

*A szerződéskötés folyamatban van, a szolgáltatás várhatóan 2022 első negyedévében indul

Forrás: BÉT

ELEMZÉS-ÁRJEGYZÉS PROGRAM
A BÉT 2017 decemberében indította

fókusz inkább a részvények elemzésére

a programot folytató kibocsátók esetén

el az elemzés-árjegyzés programját,

került, és lehetőség nyílt további

a mostani kibocsátó–elemző/árjegyző

amely a kis és közepes tőkeértékű

kibocsátok csatlakozására is.

párosítások megmaradnak.

program célja, hogy jó minőségű és

Az Igazgatóság a meghirdetett 3 éves

Az árjegyzésnek 2022-től immár nem

rendszeres értékeléseket, valamint

ciklus leteltéhez közeledve áttekintette

előfeltétele az elemzés léte, illetve

likviditást biztosítson a bevont papíroknak

a programot, azt a továbbiakban is

újdonság az is, hogy lehetőség nyílik

a hatékonyabb tőzsdei részvénypiac

hasznosnak ítélte, és – átalakított

„keresztszolgáltatásra”, azaz adott

fejlesztése érdekében.

finanszírozási keretek között, kibocsátói

kibocsátót elemezheti más cég, mint

részleges díjátvállalás mellett – annak

aki a részvényeit árjegyzi.

részvények támogatását szolgálja. A

A sikeres pilot évet követően, 2018 végén

folytatása mellett döntött.

a BÉT Igazgatósága elfogadta, hogy egy

Az új program alapesetben további

3 éves időtartam kijelölése mellett némi

A középpontban továbbra is elsősorban

3 évre szól. Azon kibocsátók, melyek a

módosításokkal folytassuk az elemzés-

a kkv szegmens és az Xtend Piac áll.

kiválasztási kritériumoknak megfelelnek,

árjegyzés programot. A program az

Szolgáltatói oldalról ezután is a BÉT

de jelenleg nincs rájuk elemzés árjegyzés,

indulás óta többszöri revízión esett át;

részvényszekciójában tag elemző/

a program ideje alatt folyamatosan

2019-től az árjegyzés opcionálissá vált, a

árjegyző cégek vehetnek részt benne, és

csatlakozhatnak.
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KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE:
FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS OKTATÁS
A hatékony felelős társaságirányítás

A Felelős Társaságirányítási Bizottság

segítő vizuális eszközök (grafikonok,

(angolul: Corporate Governance)

arra törekszik, hogy folyamatosan

táblázatok) használatával.

erősítése a tőzsdei cégek körében

fejlessze, a változó piaci és jogszabályi

kiemelten fontos volt a BÉT

környezethez igazítsa az ajánlásokat

A Felelős Társaságirányítási Ajánlások

stratégiájában az elmúlt időszakban

– azok alkalmazását, feldolgozását és

folyamatosan frissülnek. Kiegészítésük

is. A tőzsde Felelős Vállalatirányítási

bemutatását egyaránt. A BÉT 2019-ben

legutóbb a hosszú távú részvényesi

Bizottsága 2004 óta működik azzal

létrehozott és honlapján elérhetővé tett

szerepvállalás ösztönzéséről szóló 2019.

a céllal, hogy irányítsa az ajánlások

egy online kitöltőfelületet, amelyen a

évi LXVII. törvény jogszabályi szintre

továbbfejlesztését a hazai szakmai

kibocsátók első alkalommal 2020-ban

emelése miatt vált szükségessé, az új

igények, a készülő uniós jogszabályok

tölthették fel a Felelős Társaságirányítási

szabályokat 2020-ra vonatkozóan kellett

és az általános nemzetközi tendenciák

Jelentéseiket.

először alkalmazni. Összességében

figyelembevételével, valamint képviselje

a 2021-es tapasztalatok alapján

a szakmai szempontokat a társasági

A felület kettős célt szolgál: egyrészt a

elmondható, hogy a kibocsátók egyre

jog továbbfejlesztése terén. A tőzsde

kibocsátók számára segíti a jelentések

jobban megfelelnek a szóban forgó

a bizottság munkáján keresztül kívánja

egységesebb és helyesebb kitöltését;

ajánlásoknak.

biztosítani, hogy az ajánlásokkal

másrészt a bizottság számára

kapcsolatos döntéshozatalban szervezett

megkönnyíti a jelentésekben foglalt

A rendszeresen értékpapírt kibocsátó

keretek között vegyenek részt – a BÉT

információk feldolgozását és elsősorban

bankok és jelzáloglevél-kibocsátók

kezdeményező szerepének megőrzése

statisztikai jell egű elemzését. Utóbbinak

számára a BÉT 2021-ben indította el

mellett – a szakma képviselői is. A

köszönhetően az Európai Bizottság

Online Adatfeltöltő felületét.

bizottságban jelen vannak a kibocsátók,

2014/208/EU ajánlásával összhangban

Az érintettek számára nagyban

a szabályozó hatóságok és a tőzsde

évente elkészítendő éves monitoring

megkönnyíti a tőzsdei bevezetést, hogy

képviselői, valamint független piaci

jelentés is tömörebb, egységesebb

az erre irányuló kérelmeket a honlapon

szakértők, jogászok is.

szemléletű lett, kiegészítve megértést

elérhető felületen keresztül lehet
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kitölteni, majd a megfelelő ellenőrzéseket

A BÉT immáron több évre visszatekintve,

fejlesztéséhez. Ugyan a BÉT 2021

követően onnan importáljuk azokat a

a Budapest Institute of Banking (BIB)

októberében értékesítette a BIB-et a

BÉT rendszereibe. A fejlesztéssel nem

intézményén keresztül, számos oktatási

Budapesti Metropolitan Egyetemnek,

csak az adminisztratív terhek, de a

programban is részt vesz. Közülük

együttműködésük az új tulajdonossal

bevezetési eljárások is egyszerűsödtek.

kiemelendő befektetői kapcsolattartásra

is folytatódik, a Budapesti Értéktőzsde

Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a

vonatkozó (investor relations – IR)

stratégiájának pedig fontos eleme marad

felület alkalmazását kiterjesszük más,

képzés, kezdő és haladó szakemberek

a tőkepiaci edukáció.

nem rendszeres hitelpapír-kibocsátók

számára. Erre rendszerint évente két

számára is.

alkalommal kerül sor, a tőzsde szakmai
programfelelősi tevékenysége mellett.

Határozott célunk az is, hogy színvonalas

A kurzusban a BÉT és az MNB előadói

és hasznos szakmai rendezvényekkel

mellett gyakorlati szakemberek,

segítsük a kibocsátók működését. Ennek

kibocsátók segítségével igyekeztünk

keretében rendszeresen szervezünk

tartalmas programot kialakítani gyakorló

számukra fórumokat az őket aktuálisan

IR szakemberek számára. A program a

érintő kérdésekben, így különösen a

tervek szerint beépül majd a rendszeres

tájékoztatási kötelezettség, a rendkívüli

BIB kurzusok közé, így lehetőséget ad

és bennfentes információkat érintő főbb

az e területtel foglalkozó szakemberek

szabályozási kérdések, vagy például

folyamatos képzésére, illetve tudásuk

2021-ben ESG témakörében. Az Xbond

szinten tartására.

piac specialitásaira tekintettel, az
ebben érintettek számára is rendezünk
fórumokat különböző témakörökben
(2021-ben a „zöld” kötvények és a
hitelminősítések voltak a kiemelt témák).
Az események rendre nagy érdeklődést
és pozitív visszajelzéseket váltanak ki.

A BIB a 2017-es megalapítása óta, az
eredetileg kitűzött stratégiai céloknak

”

A rendszeresen értékpapírt kibocsátó bankok
és jelzáloglevél-kibocsátók
számára a BÉT 2021-ben
indította el Online
Adatfeltöltő felületét.”

megfelelően, a hazai pénzügyi és
tőkepiaci oktatás megkerülhetetlen
szereplője lett, számos kurzussal
és előadással járult hozzá a szektor
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AZ ÁRUPIAC REFORMJA
A BÉT árupiacának forgalma 2009 óta fokozatosan
csökkent, s 2018-ra teljesen elapadt. Fejlesztésére,
árupiaci szereplők véleményét is kikérve, számtalan
próbálkozás történt korábban, de ezek nem vezettek
sikerre.
A tőzsde 2019 végétől – külső árupiaci szakértő
segítségével, illetve az Equilor Befektetési Zrt.
bevonásával – újra nekifutott az áruszekció
megreformálásának. Az átalakítás a termékkörre
és a szabályrendszerre fókuszált, a kereskedési
idő kiterjesztése mellett. Az akcióterv a hosszú
előkészítő munka eredményeként 2021 elejétől
fontos újításokat vezetett be.

Újítások az árupiacon
Választékszűkítés
A termékek köre hat határidős instrumentumra szűkült, melyek jellemzőit a fizikai
piac aktuális igényei szerint határoztuk meg. A termékek: euro búza, nagy olajtartalmú napraforgómag, takarmányárpa, valamint három ISCC NUTS II fenntartható
besorolású termék – takarmánybúza, takarmánykukorica és nagy olajtartalmú repce.

Paritásbővítés
A korábban kizárólag dunai paritások kiegészültek további – a fizikai piacon történő
kereskedés gyakorlatának megfelelő – újakkal. Az egyes paritásokhoz előre rögzített
és évente felülvizsgált mértékű árkompenzációt vezettünk be.

Módosított ütemezés
A kereskedési időszakok és a napon belüli kereskedési idő olyan módon alakult át,
hogy jobban illeszkedjen az árupiaci kereskedési gyakorlathoz, illetve a nagyobb
külföldi árutőzsdék nyitvatartásához.
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A BÉT árupiaci forgalmának megoszlása, 2021

Az első évben tapasztaltak mindenképp

Százalék

bizakodásra adnak okot. A forgalom fokozatosan
kezd visszatérni a határidős termékekbe, az aktív
ügyfélállomány bővül.

3,0 %

A BÉT árupiacán 2021-ben 93,6 ezer tonna forgalom

Takarmány
árpa

zajlott, összesen 8,6 milliárd forint értékben,
melynek több mint háromnegyede

1,4 %
Euro búza

Takarmánybúza

18,7 %

a takarmánykukoricához kötődött.

Napraforgó

Éves forgalom:

8,65

A BÉT árupiacának havi forgalma, 2021
Millió forint

milliárd forint
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76,5 %
Takarmánykukorica
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800
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árupiaci forgalom minél nagyobb része szabályozott, BÉT-es keretek
között történjen, az újraébredés első évét pedig további sikeres

Forrás: BÉT

időszakok kövessék.
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INDEXFEJLESZTÉSEK
Az indexeknek továbbra is kiemelt

kapcsolódik. A hitelpapírt kibocsátó

Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindex

szerepük van a tőkepiacok világában,

nem pénzügyi vállalatok együttes

(BSECBLY) a neve.

tekintettel arra, hogy mind az aktív,

nyomon követésének érdekében

mind a passzív befektetési politikával

indítottuk el a vállalati kötvényindex

rendelkező vagyonkezelők számára

család számítását. Ezen indexeket

megkerülhetetlen eszközként

2021. március 30-ától kezdve napi

szolgálnak. A BÉT az indexek területén

rendszerességgel számítjuk és

is törekszik felismerni, illetve kielégíteni

publikáljuk, emellett 2021. január 4-éig

a gazdasági folyamatok és trendek

visszamenőlegesen is kikalkuláltuk őket.

változásából eredő piaci igényeket.

Az induláskor a vállalati indexkosarakba

Ennek eredményeképp széles

összesen 29 darab, össznévértékét

indexcsaládot épített fel az elmúlt

tekintve 600 milliárd forintot

5 évben:

meghaladó kibocsátás került, amelyet

• Vállalati kötvényindexek kialakítása;
• A jelzáloglevél indexcsalád
létrehozása;
• A CEEplus index régiós
együttműködés elindítása;
• Fejlesztések a meglévő
részvényindexekben
(BUX és CETOP).

több mint két tucat vállalat jegyzett.
Év végén a kosarak már 76 kötvényt
tartalmaztak, 1600 milliárd forintot
meghaladó össznévértékkel.
A vállalati kötvényindexek egy teljes

A BSECBLY létrehozásának
alapvető célja az volt, hogy a BÉTre bevezetett hazai, nem pénzügyi
vállalati forintkötvények hosszú
távú hozamalakulásáról nyújtson
információt, míg a BSECBTR index
ugyanezen szegmens bázisidőponthoz
viszonyított átlagos értékváltozását
mutatja, képed adva ezzel a Xbond piac
teljesítményéről is.
Az új indexcsalád – a nem pénzügyi
vállalati kötvénypiac aktuális
állapotát tükrözve – transzparens
mutatószámként szolgálhat, segítve
a befektetői döntéseket.

megtérülési árfolyamindexből és
egy hosszú futamidőre számított
hozamindexből állnak. Előbbinek

A 2019 júliusában elstartolt másodpiaci

Budapesti Értéktőzsde Vállalati

hitelpapír szegmens, a BÉT Xbond az

Kötvény Total Return Index (BSECBTR),

MNB Növekedési Kötvényprogramjához

utóbbinak Budapesti Értéktőzsde
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VARSÓVAL KÖZÖS ELSZÁMOLÁSI
HOLDING FORMÁLÓDIK
A Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktőzsde és a Varsói Értéktőzsde
2021. december 16-án együttműködési megállapodást kötött. Ennek célja
egy közös, elszámolási szolgáltatásokat nyújtó holdingtársaság, a Central
Post-Trade Solutions létrehozása, amely tulajdonosává válhat a magyar
tőkepiacon központi szerződő félként funkcionáló KELER KSZF-nek, illetve
a lengyel energetikai elszámolóháznak, az IRGIT-nek. Míg a KELER KSZF a
magyar tőkepiacon, illetve a spot és derivatív energiapiacon is aktív, addig
az IRGIT kizárólag spot lengyel energiapiaci klíringgel foglalkozik.
Az MNB 53,33 százalékos, a többségi tulajdonában lévő BÉT pedig
(közvetlenül, illetve a KELER Zrt.-n keresztül közvetve) 46,67 százalékos
részesedéssel rendelkezik a KELER KSZF-ben. Az IRGIT a lengyel áru- és
energiatőzsde, a TGE 100 százalékos leányvállalata, a TGE pedig a Varsói
Értéktőzsde tulajdonában van.
Az elfogadott szándéknyilatkozat szerint a TGE várhatóan az újonnan
alapítandó Central Post-Trade Solutions többségi tulajdonosa lesz.
A tervezett ügylet megvalósulásának előfeltétele a KELER KSZF és az IRGIT
átvilágítása. Ezt követheti a felek megállapodása a Joint Venture szerződés
feltételeiben, melynek aláírására 2022. szeptember 30-a a határidő.
A tranzakciónak köszönhetően a BÉT az egyik főszereplőjévé válik az így

”

A BÉT az egyik
főszereplőjévé válik
az elinduló régiós
post-trade
konszolidációnak.”

elinduló régiós post-trade konszolidációnak, a lengyel energiapiaci klíring
kitettséggel diverzifikálja a bevételeit, és mindemellett várhatóan a KELER
KSZF üzemgazdaságos működése is javulni fog.
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AKTÍV ÉV A BÉT XTEND PIACÁN
A tőkepiaci ökoszisztéma fejlesztése érdekében 2017-ben létrehozott,
középvállalatokat támogató új piac, a BÉT Xtend célja a potenciális
kibocsátók és befektetők körének kiterjesztése. A korábban belépő
5 társasághoz (Megakrán, Cyberg, GOPD, DM-KER, Gloster) tavaly
3 újabb cég csatlakozott, bevezetve papírjait a BÉT Xtend piacra.

A BÉT Xtend 2021-es csatlakozói
OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT.

NAP NYRT.

POLYDUCT NYRT.

A társaság szeptemberben, technológiai

A napenergia-termeléssel foglalkozó

December második felében lépett

cégekből álló portfóliójával jelent meg a

vállalat részvényeivel október végén

be a piacra, profiljába a víz- és

tőzsdén. A bevezetést megelőzően 1,25

kezdődött meg a kereskedés. Tőzsdére

hulladékgazdálkodás, valamint az

milliárd forintos zártkörű tőkeemelést

lépését tudatos építkezés előzte meg:

urbanizáció területein felhasználható

hajtottak végre, amelyből az NTfA közel

2020 végén részt vett a BÉT Xmatch

termékek gyártása tartozik. A tőzsdére

50 százalékot vállalt. Az OXO a korábbi

rendezvényen, majd sikeresen alapozta

vezető úton a BÉT több középvállalati

évek során a tőzsde több szolgáltatását

meg nyilvános működését a Mentor

szolgáltatását is használta, a 2021-es

is igénybe vette: szerepelt a BÉT50

Program keretein belül. A cég alapító

BÉT50 kiadványban való debütálás

kiadványban, prezentált a befektetők

tulajdonosai több körben is tőkét emeltek

mellett a Mentor Programot is igénybe

előtt a BÉT Xmatch rendezvényen,

az Xtendre lépés előtt, és a jövőben

vette.

továbbá részt vett a Mentor

is aktívan tervezik használni a tőzsdei

Programban is.

forrásbevonási lehetőségeket.
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Az új csatlakozások mellett fontos esemény volt az Épduferr
részvényeinek értékpapírlistán történő regisztrációja, amellyel a
társaság már csak egy lépésre került a kereskedés megkezdésétől;
erre várhatóan 2022 februárjában kerül sor.
A BÉT Xtend piacon annak idején elsőként megjelenő társaság,
a Megakrán szintén fontos mérföldkőhöz ért. December közepén
részvényeit átsorolták a BÉT Standard kategóriájába, amelyet egy
kereskedésindító csengetés tett emlékezetessé. Így végül 7 társaság
papírjaival zárult az év a BÉT Xtend piacon.

NEMZETKÖZI KEZDEMÉNYEZÉSEK
A BÉT 1999 óta vesz részt aktívan az Európai Tőzsdeszövetség

összesítettadat-szolgáltatás létrehozása (Consolidated Tape – CT)

(Federation of European Stock Exchanges – FESE) egyes szakmai

témában, amely a tőzsdék hatékony ármeghatározó szerepét

bizottságainak munkájában, 2015-től fogva pedig a Tőzsdeszövetség

mutatta be, valamint azt a fejlesztési irányt, amely a tőkepiac

teljes jogú tagja. A tagság amellett, hogy megkönnyíti az

egészének a legmegfelelőbb továbblépést jelentheti.

együttműködést más tagtőzsdékkel, hasznos nemzetközi
tapasztalatokkal is szolgál, ezzel is segítve, hogy a hazai tőkepiac az
európai irányelvek mentén fejlődjön.

A Budapesti Értéktőzsde 2021-ben is elősegítette, hogy a kibocsátó
vállalatok potenciális vagy már meglévő nemzetközi befektetőkkel
egyeztethessenek. Májusban – a Varsói Tőzsdével és a Daiwa

Az elmúlt év legfontosabb témái a koronavírus-krízisben történő

Securities céggel együttműködve – japán befektetési alapkezelőknek

megbízható üzemelés, a nemzetgazdaságok újraindításában

mutattuk be blue chip cégeinket, decemberben pedig online

való közreműködés, valamint a MiFID II / MiFIR szabályozás

befektetői találkozókat szerveztünk hat közepes méretű vállalatnak,

megújítási kérdései voltak, egyebek mellett a zöldkötvény standard

amelyek elsősorban régiós országok alapkezelőivel tárgyalhattak.

szabályozások jövőbeni elindítását illetően. Az FESE aktívan

A BÉT szakemberei június és szeptember között Zágrábba, Varsóba

egyeztetett a szabályalkotókkal és a tőkepiaci szereplőkkel egyaránt.

és Bukarestbe látogattak, hogy találkozzanak a régió meghatározó

Az európai szövetség tanulmányt készítettet a kereskedés utáni

befektetési alapkezelőivel és népszerűsítsék a magyar tőkepiacot.
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A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN
Napjaink egyik legmarkánsabb, a tőkepiacokat
is erőteljesen érintő jelensége a fenntarthatóság,
a fenntartható üzleti működés eszméjének
térhódítása. Az utóbbi időben a gazdasági élet
szereplői e kritériumokra egyre inkább úgy utalnak,
mint ESG szempontokra, amelyek magukba
foglalják a vállalatok működésére több irányból ható
környezeti (Environmental), szociális (Social) és
társaságirányítási (Governance) szempontokat.
Az ESG szemlélet térnyerése egyre erősödik, ez
a tendencia az elmúlt év során is kifejezetten
dominánsnak számított. A vállalatokra érezhető
nyomásként nehezednek a növekvő elvárások,
a tudatos és ESG szempontok érvényesülését,
kommunikációját elváró befektetőktől, illetve
a szabályozás oldaláról egyaránt. Az uniós

hatásokat illetően), amelyeket 2022-ben további
újkötelezettségek fognak követni (termékszintű
közzétételek).

keretrendszer folyamatosan alakul, 2021 során

Az Európai Unió 2021 áprilisában kiadott egy újabb

hatályba léptek az SFDR pénzügyi piaci

mérföldkőnek számító „fenntartható pénzügyek

szereplőkre vonatkozó rendelkezései (a weboldal

csomagot” (Sustainable Finance Package)2 , amely

és a szerződéskötés előtti, valamint a társasági

szintén a 2018-ban megjelent fenntarthatósági

szintű közzétételek a káros fenntarthatósági

akcióterv végrehajtását célozza.

1

1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről.

2

Az SFP-ről szóló közlemény az Európai Bizottság honlapján: https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_hu
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Az SFP főbb elemei
A 2020-ban kiadott Taxonómia rendelet3, amely a
fenntarthatónak minősülő tevékenységek egységes
definícióját fekteti le és helyezi keretbe – a többi
fenntarthatósági jogszabály referenciájaként
is szolgálva –, szintén folyamatosan egészül ki
végrehajtási részletszabályokkal és módosításokkal.
Elmondható tehát, hogy a szabályozási környezet
rendkívül dinamikusan fejlődik, reagálásra és aktív
cselekvésre kényszerítve a gazdasági élet szereplőit.

A tőzsdei kibocsátók szempontjából a csomag legfontosabb eleme a
fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvre vonatkozó
javaslat. Ez a 2017-től hatályban lévő nem-pénzügyi beszámolási irányelv (NFRD)4
felülvizsgálatának eredményeként született, és annak utódja lenne. A javaslat
szigorúbb és harmonizáltabb, egységes formátumú nem-pénzügyi (fenntarthatósági)
információszolgáltatást irányoz elő, és jelentősen növeli a jelentéstételi
kötelezettséggel érintett vállalatok számát, amennyiben minden nagyvállalatra, és
a mikrovállalkozások kivételével valamennyi tőzsdei kibocsátóra kötelezővé tenné
azt. A kkv-k számára egy könnyített riportálási rendszert dolgoznának ki, hogy
ez ne rakjon aránytalan terheket a kisebb adminisztratív kapacitással rendelkező
társaságok vállára. Az irányelv hatályba lépése 2022-ben várható (2023-as
alkalmazással).
A következő fontos pont az éghajlat-politikai uniós taxonómiáról szóló,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus, melynek célja a fenntartható befektetések
támogatása azáltal, hogy egyértelműbbé teszi, mely gazdasági tevékenységek
járulnak hozzá leginkább az EU környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez.
A jogi aktus 2022. január 1-jei hatállyal alkalmazandó.
A harmadik a vagyonkezelői kötelezettségekről, a befektetési tanácsadásról és a
biztosítási tanácsadásról szóló, hat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktus,
amelynek célja, hogy biztosítsa a fenntarthatósági szempontok érvényesülését az
ügyfeleknek nyújtott befektetési tanácsadásban.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete

3

(2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret
létrehozásáról, vala mint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról.
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelve

4

(2014. október 22.) a 2013/34/EU irányelvnek a nem és a sokszínűséggel
kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok
általi közzététele tekintetében történő módosításáról.
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A BÉT SZEREPE
A FENNTARTHATÓSÁGI
CÉLKITŰZÉSEK
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
A tőzsdék számtalan módon mozdíthatják elő a

A tőzsde ESG-tevékenységének 4 fő pillére

fenntarthatósági célokat. Elsődleges fontosságú,
hogy az ESG alapelveket megfelelően integrálják
a saját stratégiáikba, és ezáltal példát mutassanak
a tőzsdei társaságok számára. Részt kell továbbá

1

Piac- és termékfejlesztés,

2

Edukáció,

3

Iránymutatás, keretrendszerek,

4

Fenntarthatóság a saját

vállalniuk abban is, hogy támogató és megfelelő

közösségépítés, partnerség
a közös célokban.

uniós és hazai jogi szabályozási környezet jöjjön
létre, valamint erre figyelemmel, ezt kiegészítve kell
megalkotniuk és alkalmazniuk a saját tőzsdei szabályaikat. A tőzsdék nem kevésbé fontos szerepet

ismeretterjesztés,
felzárkóztatás.

töltenek be az ismeretterjesztés terén is, és ennek
keretében egyfajta ESG információs bázissá, szellemi műhellyé válhatnak, ezáltal is reflektorfénybe
állítva a fenntarthatóság témakörét.

szabályozási környezet
fejlesztése.

A fentiek miatt a BÉT stratégiájában egyre inkább
kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság mint fókuszterület. A tőzsde fő feladatának tekinti, hogy
a tőkepiac centrális szereplőjeként katalizálja a
változást, részt vegyen a zöld/fenntartható tőkepi-

működésben, társadalmi
segítségnyújtás.

ac kiépítésében, továbbá vállalatként is igyekszik
beépíteni a működésbe az ESG elveket.
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Lényeges kiemelni, hogy a BÉT fenntarthatósági

A fenntartható tőzsdék 5 alapelve

fejlesztéseit a nemzetközi törekvésekkel, a globális
célokkal összhangban alakítja. A Fenntartható
Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals –
SDGs, avagy Global Goals) az egyik leggyakrabban

1

A fenntarthatósági elvek, a fenntarthatóság
fontosságának oktatása az ökoszisztémában.

használt és hivatkozott célkitűzési keretrendszer,
amelyet az ENSZ adott ki 2015-ben.
A tőzsde 2019-ben csatlakozott az ENSZ
Fenntartható Tőzsdék Kezdeményezéséhez

2

Az ESG információk fokozott elérhetőségének
biztosítása, támogatása.

(Sustainable Stock Exchanges Initiative –
SSEI), melynek 5 alapelve mentén alakítja saját
fenntarthatósági tevékenységét, melyhez 2021-ben
is fontos mérföldkövekkel járult hozzá.

3
4
5

Az érintettek bevonása a fenntartható
pénzügyi program előmozdításába.

Piacok és termékek létrehozásával segíteni
a fenntartható pénzügyek fejlődését.

A fenntarthatósági törekvéseket belső
működési és irányítási folyamatok támogassák.
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PIAC- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
A BÉT a piac- és termékfejlesztések

a tőzsdék, illetve más piaci szereplők

támogattunk az év során. Ilyen volt a

területén is tett lépéseket 2021-

ESG fejlődésben játszott szerepének,

BÉT Jelentéstételi Útmutatójáról szóló

ben. A zöld termékek (kötvények,

legjobb gyakorlatának kialakítása,

fórum is március 31-én, majd április 21-

jelzáloglevelek, ETF-ek, állampapírok)

tevékenységük összehangolása, egy

én az MNB zöld ajánlás konferenciája,

láthatóságának növelése érdekében

támogató szabályozási keretrendszer

27-én pedig a Hungarian Business

megkezdtünk egy honlapfejlesztést,

kiépítése. E partnerkapcsolatokban

Leaders Forum (HBLF) egész napos ESG

amely lényegében egy új branding

aktív szerepet játszottunk az elmúlt

konferenciája következett. Június 8-án az

kialakítása annak érdekében, hogy e

év során is. Szintén részt vettünk

EY Magyarországgal közös Növekedés

termékek a befektetők körében kiemelt

az Európai Tőzsdeszövetség

új és zöldebb alapokról elnevezésű

figyelmet kaphassanak. A fejlesztés

Fenntarthatósági Munkacsoportjában,

konferencián, szeptemberben pedig

eredményét 2022 első negyedévében

ahol a fenntarthatósági szabályozási

az MKT vándorgyűlésén került fókuszba

láthatják majd a piaci szereplők a tőzsde

keretrendszer kialakítására irányuló lobbi

a fenntarthatóság témája.

honlapján. Az év során megvizsgáltuk

tevékenységet támogatjuk.

továbbá a kibocsátóink számára az ESG

Kedvezményezettként – az MNB-vel

A BÉT 2021-ben is folytatta részvételét

és a Pénzügyminisztériummal együtt

a Magyarországi Üzleti Tanács a

– aktívan támogatjuk az EBRD által

Fenntartható Fejlődésért (Business

finanszírozott Fenntartható Tőkepiac

Council for Sustainable Development

Stratégia és Akcióterv (Designing

A BÉT az ESG témák jobb megértése

in Hungary – BCSDH) szervezetben,

Recommendations for a Sustainable

(a kockázatok felmérése és a

valamint szorosan együttműködött a

Capital Markets Strategy and Action Plan

lehetőségek kiaknázása) érdekében

Magyar Közgazdasági Társaság (MKT)

for Hungary) megalkotását, amelynek

az elmúlt évek során szoros szakmai

Fenntarthatósági Szakosztályával, a

célja a fenntarthatósági szempontoknak

partnerkapcsolatokat alakított

szakminisztériumokkal és az MNB-vel.

jobban megfelelő, fejlődő tőkepiaci

ki és csatlakozott különböző

Az MKT-val közösen több ESG témakört

és szabályozási környezet kialakítása

kezdeményezésekhez. Ezek lényege

támogató eseményt is szerveztünk és

Magyarországon.

rating szolgáltatás elérhetőségének
kérdését, valamint egy ESG index
kialakításának lehetőségét.
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EDUKÁCIÓ, IRÁNYMUTATÁS,
KIBOCSÁTÓI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

TÁRSADALMI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
(CSR)

A BÉT az elérhető ESG ismereteket egyfajta

A BÉT piaci helyzete és szerepe megkívánja, hogy olyan társadalmilag fontos,

tudásközpontként igyekszik összefogni és a

ugyanakkor a stratégiájába illeszkedő tevékenységeket is folytasson, amelyekkel a

gazdasági szereplők számára tolmácsolni.

tőkepiac más szereplői számára is példával szolgálhat. Néhány ezek közül:

Számos előadást tart, szakmai fórumot, oktatási

A BÉT e-Akadémiákon – a lakosságnak tartott ingyenes tőzsdetanfolyamokon –

és networking eseményt szervez a témában.

az elsődleges cél a befektetői tudatosság javítása.

Széleskörű piaci konzultációt követően, 2021.

A BÉT Részvényfutam tőzsdejátékban a diákok virtuális pénzzel próbálhatják ki

március 31-én, a BÉT bemutatta ESG Jelentéstételi

a tőzsdézést a valós piacon, igazi árfolyam-információkkal.

Útmutatóját, amely alapvető információkat,
ismereteket összegez az ESG fogalmáról
és koncepciójáról, az idevágó jelentések
elkészítésének lépéseiről, a szabályozási
aspektusokról, a jelentéstételi szabványokról, a
minősítési rendszerről, valamint egy lépcsőzetes

Megalapítottuk a Kochmeister-díjat, amelyet a Befektetési Szakértők
Magyarországi Egyesülete (CFA) részvényelemzési versenyén adunk át.
Szakmai támogatói vagyunk olyan tanulmányi versenyeknek,
megmérettetéseknek is, mint a KEBA Tőzsdejáték.

fejlesztési utat javasol a kibocsátóknak a

Rendszeresen invitálunk középiskolás és felsőoktatásban tanuló diákokat

jelentéstételi rezsim kialakításához.

székhelyünkre, ahol szakértőktől hallhatnak előadásokat a tőzsde, a tőkepiacok

A kormány a kkv stratégia végrehajtásával

működéséről.

összefüggésben, a mikro-, kis- és közép-

Hosszú éveken át támogattuk a nagybeteg gyermekek kívánságait teljesítő

vállalkozások ESG minősítésére alkalmas

Csodalámpa Alapítványt, ahol a pénzügyi támogatáson túl munkatársaink

értékelési módszertan kialakítására és hazai

bekapcsolódtak a kívánságok teljesítésébe is.

környezetben történő implementálására a
Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t jelölte ki.5

A Kormány 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelete a magyar mikro-, kis- és
középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával
összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről.
5
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ESG ELVEK A SAJÁT
MŰKÖDÉSBEN
A BÉT elkötelezett a fenntarthatóság

Munkáltatóként a BÉT alapvető értékei közé

környezetvédelmi kérdései mellett, ezért

tartozik az emberek közötti egyenlőség elve; ezzel

irodaválasztásában és az üzemeltetésben is

összhangban esélyegyenlőségi tervet fogalmaztunk

szempont volt a zöld gondolat.

meg és léptetünk életbe, az alábbi célokat tűzve ki:

2017 óta szelektíven gyűjtjük az irodai szemetet
és támogatjuk a PET-mentes ivóvízhasználatot.
A BÉT karbonlábnyomát azáltal is igyekszik
csökkenteni, hogy munkavállalói számára

Egyenlő bánásmód betartása a munkatársak
felvétele és alkalmazása terén.
Az emberi erőforrás fejlesztése, munkahelyi
továbbképzés, átképzés, tanulás segítése.

kialakította a rendszeres otthoni munkavégzést

Munkakörülmények felmérése és javítása,

lehetővé tevő belső szabályozást és biztosította

különösen az 50 év felettiek és a fogyatékkal

annak infrastrukturális hátterét.

élő, megváltozott munkaképességű,

A fenti intézkedés a covid időszakában
nagyban megkönnyítette a gördülékeny

egészségkárosodott munkavállalók részére.
A nyugdíjba vonulás elősegítése.

átállást, a munkatársak nagy részénél teljes
távmunkavégzést, a kritikus területeken

Az esélyegyenlőségi terv teljesülésének megítélése

dolgozók számára pedig minimálisra redukált

érdekében a BÉT kétévente helyzetfelmérést végez

személyes jelenlétet lehetővé téve, ezáltal

a munkavállalók körében.

a lehető legkisebbre csökkentve a fertőzési
kockázatot.

61

A KELER CSOPORT
BEMUTATÁSA

A KELER csoport

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

KELER ÉRTÉKTÁR
A KELER-t 1993-ban a Magyar Nemzeti Bank, a
Budapesti Értéktőzsde és a Budapesti Árutőzsde
alapította, jelenlegi tulajdonosai az MNB (53,33%) és
a BÉT (46,67%). Tevékenységének elsődleges célja,
hogy munkája – az értékpapírok keletkeztetése,
módosítása és törlése, a központi értékpapírszámlák
vezetése, az értékpapír-kiegyenlítési rendszer
működtetése, valamint egyéb szolgáltatások
nyújtása – során hatékony háttérintézménye legyen
a magyar tőkepiacnak.
A KELER Magyarországon – a Central Securities
Depositories Regulation (CSDR) előírásai és a

A KELER által végzett tevékenységek egy része

Tőkepiaci törvény (Tpt.) alapján – alapvető központi

elsődlegesen a hazai tőkepiac kiszolgálására,

értéktári szolgáltatások, valamint nem banki és

másodsorban pedig a nemzetközi értékpapír

egyes banki jellegű kiegészítő szolgáltatások

ügyletek kiegyenlítésében való közreműködésre

nyújtására jogosult központi értéktárként működik.

irányul. A BÉT-en kötött valamennyi

E funkciók mellett, kizárólag az alaptevékenység

értékpapírügylet kiegyenlítését a KELER végzi.

támogatása érdekében, a KELER pénzszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt
intézményi ügyfeleknek. Továbbá elérhetővé
tette ügyfelei számára az úgynevezett LEI kódok
(globális jogalany-azonosítók) igénylését és
meghosszabbítását, illetve a piaci jelentéstételi
kötelezettségek teljesítésében is támogatja őket.
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A KELER FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI
Alapvető szolgáltatások
KÖZPONTI ÉRTÉKPAPÍRNYILVÁNTARTÁS

A KELER nyilvántartja a nála kibocsátott értékpapírok adatait, valamint a Tpt. hatálya alá tartozó,
a KELER számára bejelentett, letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok adatait.

DEMATERIALIZÁLT

A KELER minden nála kibocsátott dematerializált értékpapírt központi értékpapírszámlán tart

ÉRTÉKPAPÍROKRA

nyilván, s ezekhez kapcsolódóan a kibocsátók részére számos szolgáltatást nyújt (első kibocsátás

VONATKOZÓ
SZOLGÁLTATÁSOK

és rábocsátás; részleges törlés vagy sorozat teljes törlése; kiszorítás; át- és visszaalakítás;
okiratcsere; befektetési jegyek napi keletkeztetése/törlése; ellenérték-kifizetés nyomdai úton
előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakítása miatt).

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAVEZETÉS
INTÉZMÉNYI ÜGYFELEKNEK
ÉRTÉKPAPÍR
MEGBÍZÁSOK
KIEGYENLÍTÉSE

A KELER az értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői számára értékpapírszámlát vezet, az
értékpapírok terhelése és jóváírása érdekében.
A hazai értékpapírokhoz kapcsolódóan a KELER végzi a KELER KSZF által garantált és nem
garantált szabályozott piaci ügyletek, továbbá a szabályozott piacon kívül kötött (például OTC
prompt, elsődleges piaci és repo) ügyletek kiegyenlítését.
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Nem banki jellegű kiegészítő szolgáltatások
RÉSZVÉNYESI NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS

Ezek keretében a KELER a részvénykönyvvezetést, a letétkezelői, tulajdonosi megfeleltetési
szolgáltatást, a társasági események kezelését, a fizető ügynöki tevékenységet, valamint a

SZOLGÁLTATÁSOK

közgyűlésszervezést nyújtja.

ISIN KÓD KIADÁSA

A KELER a Tpt. felhatalmazása alapján, nemzeti kódkiadóként értékpapírokra és derivatív
termékekre ISIN-kódot ad ki (a bevételek esetében ez a Kódkiadás szolgáltatások között jelenik
meg). Az ISIN kód az értékpapírok egyedi azonosítását teszi lehetővé.

NEMZETKÖZI ÉRTÉKÜGYLETEK
KIEGYENLÍTÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Ebbe beleértendő a társasági események kezelése is.

Letétkezelt nyomdai előállítású értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások
RENDSZERES
JELENTÉSTÉTEL
LEI KÓD KIADÁSA

A piaci jelentések szolgáltatás keretében a KELER támogatja az ügyfeleit az EMIR, a REMIT, a
MIFID II., valamint az SFTR előírásainak megfelelő jelentéstételi kötelezettség teljesítésében.
E tevékenység során a KELER kódkiadóként és közvetítőként egyaránt nyújt szolgáltatást.

Banki jellegű kiegészítő szolgáltatások
A KELER biztosítja az értékpapírügyletek pénzoldali kiegyenlítését az intézményi ügyfélkörben.
Letéti szolgáltatása révén elszámolja az azonnali árupiaci ügyleteket.
A kibocsátók részére meghatározott esetekben letéti számlát vezet.
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A KELER Zrt. főbb pénzügyi
adatai és gazdálkodása
SAJÁT TŐKE: A társaság tárgyévi saját
tőkéje 26,63 milliárd forint, amelyből
több mint 20 milliárdot tesznek ki
a tartalékok. Az adózott eredmény
megközelíti az 1,6 milliárd forintot.

ELSZÁMOLÓHÁZI, ÉRTÉKTÁRI ÉS

5 éves futamidőre, fix kamatozással

HITELINTÉZETI TEVÉKENYSÉGBŐL

felvenni, melyekből 5 éves

SZÁRMAZÓ DÍJAK, JUTALÉKOK:

állampapírokat szereztek be,

A KELER díjbevételei, annak

50–120 bázispontos ügyleti marzsot

sajátosságából adódóan, érdemben

eredményezve.

éppen a mostanihoz hasonló gazdasági
környezetben emelkednek meg, főként
az állampapírok letéti őrzéséből
adódóan. A letétkezelt értékpapírok

A KELER Zrt. saját tőkéje, 2021

értéke az év végére meghaladta

Milliárd forint

az 53,68 milliárd forintot, ami közel

1,52
Adózott
eredmény

12 százalékos bővülést jelent a megelőző
évvel való összevetésben.

4,50

KAMATEREDMÉNY: A díjbevételek

Jegyzett
tőke

mellett, a kamatemelési ciklus révén,

6,6 milliárd forintnyi rekordértéke
a KELER kamatkülönbözete újra
megközelítette a 900 millió forintos

Saját tőke összesen:

szintet. Ehhez nagymértékben

26,63

hozzájárult, hogy a tárgyidőszakban
az MNB banki tenderén a 2020-ban
28 milliárd forint értékben felvett hitel

milliárd forint

mellé további 21 milliárdot sikerült

MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK:
Az eredményes pénzügyi
gazdálkodáshoz nagymértékben
hozzájárult a teljes szervezetre kiterjedő
szigorú költségkontroll, melynek
eredményeként az értéktár működési
ráfordításainak főösszege stagnált,
csupán alig 40 millió forinttal emelkedett
év/év alapon mérve.
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY: A kép itt is
kedvező, 1,8 milliárd forint működési
eredményt ért el a KELER.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: A működési
eredménnyel megegyezően 1,8 milliárd
forint.
Megjegyzés: A KELER Zrt. pénzügyi adatai Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerintiek.

20,61
Megjegyzés:
előzetes adatok.

Tartalékok

Forrás: KELER Zrt.
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A KELER KSZF főbb tevékenységi területei

KELER KSZF

Központi szerződő fél tevékenység

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. EMIR

Értéktőzsde, az MTS S.p.A., valamint a magyar gázpiac gázkereskedési helyszíneihez

szerinti tevékenységi engedélye az EU valamennyi

kötődően nyújt elszámolási és ahhoz kapcsolódó garanciavállalási szolgáltatást. Központi

tagállamában feljogosítja a társaságot – a

szerződő félként a KELER KSZF az alábbi kereskedési helyszíneken megkötött ügyletek

meghatározott eszközosztályok tekintetében –

elszámolását végzi az együttműködő partnerekkel való megállapodások alapján:

A KELER KSZF alaptevékenységeként, központi szerződő félként a Budapesti

központi szerződő félként való működésre. Emellett
a cég klíringházként klíringszolgáltatásokat nyújt
több piacműködtető számára, továbbá általános
klíringtagként alklíring szolgáltatásokat is végez.
A KELER KSZF ügyfélköre 2021. december 31-én 151
szereplőből állt. Az ügyfélkörön belül 30 tőkepiaci
kereskedő (tőkepiaci klíringtag), 66 gázpiaci

BUDAPESTI
ÉRTÉKTŐZSDE

BÉTA PIAC

ügyfélkör esetében 16 ügyfél mindkét szolgáltatási
körben résztvevő.
A társaság kizárólagos felügyeletét a Magyar Nemzeti
Bank látja el, szorosan együttműködve az ESMA-val.
A KELER KSZF fő tulajdonosa a KELER Zrt., 99,81
százalékos részesedéssel; az MNB 0,1 százalékban, a
BÉT 0,09 százalékban tulajdonos.

Részvény és ETF MTF piac; működtető: BÉT

XTEND PIAC

Részvény MTF piac; működtető: BÉT

XBOND PIAC

Kötvény MTF piac; működtető: BÉT

kereskedő (gázpiaci klíringtag) és 71 energiapiaci
kereskedő (alklíringtag) volt. A gáz- és energiapiaci

Részvény, kötvény, deviza alapú derivatív termék, kamat,
részvény- és árualapú határidős és opciós termék; a kereskedési
helyszín működtetője [a továbbiakban működtető]: BÉT

MTS HUNGARY

Kötvény MTF piac; működtető: MTS S.p.A.

INFORMATIKAI
PLATFORM

Kiegyenlítő földgáz elszámolás; működtető: FGSZ Zrt.

KERESKEDÉSI
PLATFORM
CEEGEX
HUDEX/GÁZ
SZEGMENS

Azonnali földgáz piac; működtető:
FGSZ Kereskedési Platform Kft.
Azonnali szervezett földgázpiac; működtető: CEEGEX Zrt.
Határidős szabályozott földgázpiac; működtető:
HUDEX Energiatőzsde Zrt.
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Általános klíringtagi tevékenység
(GCM üzletág)

A KELER KSZF Zrt. saját tőkéje, 2021
Milliárd forint

0,40
Adózott
eredmény

A KELER KSZF az European Commodity Clearing AG (ECC) általános klíringtagjaként
alklíringtagi szolgáltatást nyújt az energiapiaci résztvevőknek 2010 júliusa óta az ECC

2,62

által elszámolt spot és derivatív energiapiacokon kereskedett ügyletek vonatkozásában,
az alábbi kereskedési helyszíneken:

Jegyzett
tőke

EEX

Saját tőke összesen:

9,46

EPEXSPOT
HUDEX

milliárd forint

HUPX

6,43
Tartalékok
Forrás: KELER KSZF Zrt.

PXE
SEEPEX
SEMOPX

www.eex.com
www.epexspot.com/en
Áram szegmens (www.hudex.hu)
Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
(www.hupx.hu)
www.pxe.com
www.seepex-spot.rs/en
www.semopx.com

360% – a KELER KSZF Zrt. esetében ekkora a saját tőke
és a jegyzett tőke várható aránya
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A KELER KSZF Zrt. főbb
pénzügyi adatai és gazdálkodása
SAJÁT TŐKE: A KELER KSZF tárgyévi
saját tőkéje 9,46 milliárd forint. Ezen
belül a tartalékok meghaladják a
6,4 milliárdot, az adózott eredmény
pedig mintegy 407 millió forint.
ELSZÁMOLÓHÁZI, GARANTŐRI
TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ DÍJAK,
JUTALÉKOK: A KELER KSZF díjbevételeire
a külső gazdasági események oly
mértékben hatottak, hogy a díjbevételek
tárgyévi 3 milliárd forint feletti összesített
értéke új rekordnak számít. E pozitív
teljesítményhez jelentősen hozzájárult
az elmúlt időszakban kialakított
óvadékkezelési díj is, mely már-már
önálló üzletági méreteket öltött a maga
1 milliárd forint feletti díjbevételével.

állományok befektetési tevékenysége,

MŰKÖDÉSI EREDMÉNY: A számviteli

illetve kezelése során.

beszámolóban olvasható működési

MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK: Noha
a működési ráfordítások főösszege
20 százalék feletti mértékben

eredmény több mint 1,2 milliárd forintot
kitevő értéke 3,5-szerese a 2020-es
összegnek.

növekedett, mégis a központi elszámoló

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: Ez a mutató,

fél eddigi egyik legjobb operatív

a működési eredményhez hasonlóan,

jövedelmezőségét sikerült elérni

kimagasló nagyságrendet ért el, összege

2021-ben.

446,4 millió forint.

PÉNZÜGYI EREDMÉNY: A nettó
kamateredmény közel 690 millió forintos
vesztesége javarészt szembeállítható az
óvadékkezelési díjbevételekkel, hiszen
a KELER KSZF a nostro számlavezetők
negatív kamatát díj formájában – némi
marzs felszámítása mellett – terheli
tovább. A pénzügyi eszközök
95,2 millió forintos átértékelési
vesztesége ugyan árnyalja kissé a 2021-es
eredményességet, ám a tárgyidőszakban

SAJÁT ÉS IDEGEN ÁLLOMÁNYOK

sikerült e problémakör végére is pontot

JÖVEDELME: A KELER KSZF, az üzleti

tenni, és oly mértékben lecsökkenteni

aktivitásából egyenesen következő

a devizakockázatokat, hogy annak

díjbevételek mellett, kamatjellegű

jövőbéli hatásai csak egészen minimálisak

bevételt is realizál a saját és idegen

lehetnek.

Megjegyzés: A KELER KSZF Zrt. pénzügyi adatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerintiek.
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Fordulónap utáni események
A BÉT 2021-ben megkezdte a felkészülést a magyar szabályozott
piaci belépésre, azaz tőzsdén jegyzett céggé való átalakulásra.
A jelen pénzügyi kimutatások aláírásának napjáig nem indult
meg a Magyar Nemzeti Banknál az értékpapírok tőzsdei
kereskedelmének engedélyezési folyamata.
2022. január 31-én aláírásra került az ingatlanbérleti szerződés
a Budapesti Értéktőzsde és az MNB-Ingatlan Kft. között. Ennek
alapján, 2022-ben a BÉT székhelye megváltozik; az új cím: 1013
Budapest, Krisztina körút 55.

Szervezet
A Budapesti Értéktőzsdén 2021. december 31-én a munkajogi
létszám 60 főre csökkent a 2020 végi 62 főről.

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 befektetéseket a mérleg bekerülési értéken mutatja ki.
A BÉT-nek hiteltartozása nincs, készpénz- és lekötöttpénzeszközállománya stabil, likviditási kockázattal nem kell számolni.
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Sor‐
szám
a

MÉRLEG

A tétel
megnevezése
b

Előző év
2020.12.31
c

Tárgyév
2021.12.31
d

Adatok e Ft-ban

Sor‐
szám
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A tétel
megnevezése
b

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+17. sorok)
I. Immateriális javak (3–9. sorok)
Alapítás‐átszervezés ak vált értéke
Kísérle fejlesztés ak vált értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Üzle vagy cégérték
Immateriális javakra ado előleg
Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök (11–16. sorok)
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek,
Beruházások, felújítások
Beruházásokra ado előlegek
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektete pénzügyi eszközök (18–21. sorok)
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
Egyéb tartós részesedés
Egyéb tartósan ado kölcsön
Befektete pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Előző év
2020.12.31
c

5 718 349
236 656
0
0
1 044
235 612
0
0
0
119 863
120
94 414
16 329
9 000
0
0
5 361 830
5 255 880
5 950
100 000
0

Tárgyév
2021.12.31
d

5 438 408
235 798
0
0
956
234 842
0
0
0
87 588
0
65 410
13 900
8 278
0
0
5 115 022
5 109 072
5 950
0
0

Budapest, 2022. április 25.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

B. FORGÓESZKÖZÖK (23+29+34+39. sorok)
I. Készletek (24–28. sorok)
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
Késztermékek
Áruk
Készletre ado előlegek
II. Követelések (30–33. sorok)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Váltókövetelések
Egyéb követelések
III. Értékpapírok (35–38. sorok)
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Egyéb részesedés
Saját részvények, saját üzletrészek
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök (40–41. sorok)
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (43–45. sorok)
Bevételek ak v időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások ak v időbeli elhatárolása
Halaszto ráfordítások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+22+42. sorok)

Végh Richárd
vezérigazgató

2 876 399
9 887
0
0
0
9 887
0
167 952
120 319
5 348
0
42 285
426 845
426 845
0
0
0
2 271 715
0
2 271 715
561 148
475 891
85 257
0
9 155 896

3 618 869
9 008
0
0
0
9 008
0
142 050
108 242
570
0
33 238
0
0
0
0
0
3 467 811
0
3 467 811
697 143
649 097
48 046
0
9 754 420

Sámel Katalin
igazgató
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Sor‐
szám
a

MÉRLEG

A tétel
megnevezése
b

Előző év
2020.12.31
c

Tárgyév
2021.12.31
d

Adatok e Ft-ban

Sor‐
szám
a

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

A tétel
megnevezése
b

D. SAJÁT TŐKE (49–56. sorok)
I. Jegyze tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni
részesedés névértéken
II. Jegyze , de még be nem ﬁzete tőke (‐)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötö tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Adózo eredmény
E. CÉLTARTALÉKOK (58–60. sorok)
Céltartalék a várható köteleze ségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK (62+66+75. sorok)
I. Hátrasorolt köteleze ségek (63–65. sorok)
Hátrasorolt köteleze ségek kapcsolt
vállalkozással szemben
Hátrasorolt köteleze ségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
Hátrasorolt köteleze ségek egyéb
gazdálkodóval szemben

Előző év
2020.12.31
c

8 134 333
541 348

Tárgyév
2021.12.31
d

8 720 039
541 348

0
0
2 576 356
4 898 373
0
0
118 256
0
0
0
0
772 788
0

0
0
2 576 356
5 016 628
0
0
585 707
0
0
0
0
825 739
0

0

0

0

0

0

0

Budapest, 2022. április 25.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

II. Hosszú lejáratú köteleze ségek (67–74. sorok)
0
Hosszú lejáratra kapo kölcsönök
0
Átváltoztatható és átváltozó kötvények
0
Tartozások kötvénykibocsátásból
0
Beruházási és fejlesztési hitelek
0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
Tartós köteleze ségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
Tartós köteleze ségek egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben
0
Egyéb hosszú lejáratú köteleze ségek
0
III. Rövid lejáratú köteleze ségek (76–83. sorok)
772 788
Rövid lejáratú kölcsönök
0
Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények
0
Vevőktől kapo előlegek
1 444
Köteleze ségek áruszállításból
és szolgáltatásból (szállítók)
168 413
Válltótartozások
0
Rövid lejáratú köteleze ségek kapcsolt
vállalkozással szemben
863
Rövid lejáratú köteleze ségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
Egyéb rövid lejáratú köteleze ségek
602 068
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (85–87. sorok)
248 775
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
62 600
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
186 175
Halaszto bevételek
0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (48+57+61+84. sorok) 9 155 896

Végh Richárd
vezérigazgató

0
0
0
0
0
0
0
0
0
825 739
0
0
596
98 107
0
1 679
0
725 357
208 642
63 100
145 542
0
9 754 420

Sámel Katalin
igazgató
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Sor‐
szám
a

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel
megnevezése
b

Előző év
2020.12.31
c

Tárgyév
2021.12.31
d

Adatok e Ft-ban

13
Sor‐
szám
a

1
2
I
II
3
4
III
5
6
7
8
9
IV
10
11
12
V
VI
VII
A

A tétel
megnevezése
b

Belföldi értékesítés ne ó árbevétele
Export értékesítés ne ó árbevétele
Tőzsdei tevékenység bevételei (1+2. sorok)
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
Saját termelésű készletek állomány változása
Saját előállítású eszközök ak vált értéke
Ak vált saját teljesítmények értéke (3–4. sorok)
Anyagköltség
Igénybeve szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Elado áruk beszerzési értéke
Elado (közve te ) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások (5–9. sorok)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kiﬁzetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (10–12. sorok)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Ebből értékvesztés
TŐZSDEI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II±III‐IV‐V‐VI‐VII)

Előző év
2020.12.31
c

1 861 832
1 173 059
3 034 891
244 560
0
6 767
0
6 767
3 469
926 969
16 669
0
71 968
1 019 075
916 432
48 116
176 095
1 140 643
174 746
470 693
4 086
481 061

Tárgyév
2021.12.31
d

1 928 879
1 244 599
3 173 478
289 578
0
710
0
710
2 966
965 297
20 248
0
53 367
1 041 878
958 276
53 114
166 549
1 177 939
179 537
473 138
3 057
591 274

Budapest, 2022. április 25.

Kapo (járó) osztalék és részesedés
0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapo
0
14
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapo
0
15
Befektete pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
3 182
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapo
3 182
16
Egyéb kapo (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
2 013
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapo
0
17
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
44 189
Ebből: értékelési különbözet
0
VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)
49 384
18
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak ado
0
19
Befektete pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak ado
0
20
Fizetendő (ﬁzete ) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak ado
0
21
Részesedések, értékpapírok, tartósan ado kölcsönök,
bankbetétek értékvesztése
399 204
22
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
9 451
Ebből: értékelési különbözet
0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22. sorok) 408 655
B
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII‐IX)
‐359 271
C
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)
121 790
X
Adóﬁzetési köteleze ség
3 534
D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C‐X)
118 256
Végh Richárd
vezérigazgató

0
0
0
0
1 634
1 634
9 461
0
22 731
0
33 826
0
0
0
0
0
0
0
12 772
0
12 772
21 054
612 328
26 621
585 707

Sámel Katalin
igazgató
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A VÁLLALKOZÁSRÓL ÁLTALÁBAN
MŰKÖDÉSI FORMA
A vállalkozás neve:

A vállalkozás
székhelyének címe:

A vállalkozás
cégjegyzékszáma:
A beszámoló aláírására
jogosultak adatai:

Zártkörűen működő részvénytársaság.

Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

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.

Budapest, Szabadság tér 7.
IV. emelet Platina torony

Cg. 01-10-044764

Végh Richárd, vezérigazgató
lakcím: 2040 Budaörs,
Kálvária utca 7.
Sámel Katalin, igazgató
lakcím: 1135 Budapest,
Lehel utca 60. 6/1

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok
irányításával, vezetésével, az éves beszámoló
elkészítésével megbízott személy: Sámel Katalin
(lakcím: 1135 Budapest, Lehel utca 60 6/1),
regisztrálási szám: 199110. A társaság
könyvvizsgálatra kötelezett.
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. könyvvizsgálója:
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest,
Váci út 20.)
A könyvvizsgálat díja a 2021. üzleti évre
vonatkozóan: 20 883 e Ft + áfa
A könyvvizsgálatért személyében is felelős
személy: Dr. Hruby Attila (anyja neve:
Dr. Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest,
Ősrepülő u. 21. fsz. 2 a., Kamarai nyilvántartási
száma: 007118)

A jegyzett tőke alapításkori értéke 550 m Ft,
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. 01-10044764/24 számú végzése, hatályos 2003. 04. 28-tól)

TEVÉKENYSÉGI KÖR
Főtevékenység: 6611 ’08 Pénz-, tőkepiac igazgatása
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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 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 2021. 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 2022. január 31.
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.

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 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 Tőzsde szabályzatai megtekinthetők a
www.bet.hu / Befektetők / Szabályozás / BÉT
szabályzatok menüpont alatt.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2021. éves mérlege és
eredménykimutatása az Éves Rendes Közgyűlést követően megtekinthető
a BÉT honlapján (www.bet.hu).

A Tőzsde 2021. december 31. napján a következő
oldalon található hatályos szabályzatokkal
rendelkezik.
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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.

1. SZABÁLYZATOK
A Budapesti Értéktőzsde
Zrt. Szabályzata

Igazgatósági Határozat
száma
dátuma

A Budapes Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata

8/2021

2021. február 23.

MNB jóváhagyás
száma

Hatálybalépés
dátuma

H‐EN‐III‐155/2021

2021. április 1.

MTF (BÉTa, Xtend, Xbond) Piacok
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.

A Budapesti Értéktőzsde
Zrt. Szabályzata

száma

A BÉTa Piac Általános Üzletszabályzata
Az Xtend Általános Üzletszabályzata
Az Xbond Általános Üzletszabályzata

BÉT Határozat
dátuma

5/BÉTa/2020
33/Xtend/2021
47/Xbond/2021

2020. december 1.
2021. december 20.
2021. május 5.

Hatálybalépés
dátuma

2020. december 2.
2021. december 21.
2021. május 15.

2. RENDELKEZÉSEK
A Budapes Értéktőzsde Zrt.
Rendelkezése

Érdekképviselet rendjéről
Tőzsde által alkalmazo díjakról
Szerveze és Működési Szabályokról

Igazgatósági Határozat
száma
dátuma

24/2018
–
1/2021

2018. április 18.
–
2021. január 14.

BÉT határozat
száma
dátuma

–
130/2021
15/2021

–
2021. június 16.
2021. január 19.

Hatálybalépés
dátuma

2018. április 19.
2021. július 1.
2021. január 19.
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SZÁMVITELI ALAPELVEK

ÉRTÉKELÉS MÓDJA

Jelentős összegűnek azt a hibát kell tekinteni,
amelynél 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
főösszegének 2 százalékát.

MÉRLEG

A külföldi pénzértékre szóló követelést és
kötelezettséget a mérlegben a Magyar Nemzeti
Bank által meghirdetett deviza középárfolyamon
kell forintra átszámítani.
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.

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

Befektete pénzügyi eszközök
A gazdasági társaságban tulajdoni részesedést
jelentő részvény, üzletrész, vagyoni betét
beszerzési értéke az az összeg, amelyért azt
a Társaság megvásárolta.
Amennyiben a kapcsolt vállalkozás saját tőke
vesztése miatt értékvesztést szükséges elszámolni,
az értékvesztés kalkulációjához felhasználható
a leányvállalat tárgyévi beszámolója is, attól
függetlenül, hogy azt a tulajdonos elfogadta-e
vagy sem.
A 2002. április 30-i Közgyűlés elfogadta az
American Appraisal Kft. által készített értékelést,
mely alapján az átértékelési különbözet 2245 m Ft
a Keler Központi Értéktár Zrt.-re vonatkozóan. Ez
egy egyszeri alkalommal történő piaci értékelés
volt, amelyre a BÉT-nek azért adódott lehetősége,
mert Rt.-vé alakult. Ezt az értéket a Tőzsde a 2002.
évi átalakulásakor könyvelte.

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.
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3. A KELER Közpon Értéktár Zrt. tulajdonosi szerkezete (e Ft)
Tulajdonosok
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. részesedései
a mérlegfordulónapon:
KELER Központi Értéktár Zrt.
Székhelye: Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72.
Részvények darabszáma: 900 db, egyenként
5.000.000 Ft névértékű
Tulajdoni részesedés: 46,67%
A KELER Zrt. 2021. éves adózás utáni
eredménye várhatóan 1,5 milliárd Ft lesz.
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
Székhelye: Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72.
Részvények darabszáma: 262 320 db,
egyenként 10.000 Ft névértékű
Tulajdoni részesedés: 0,09%
A KELER KSZF Zrt. 2021. éves adózás utáni
eredménye várhatóan 407 millió Ft lesz.
2021 folyamán a Budapesti Értéktőzsde Zrt.
értékesítette mindkét leányvállalatát, amelyben
100%-os tulajdoni részesedéssel bírt.
Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT)
értékesítésének napja: 2021. február 26.
Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB)
értékesítésének napja: 2021. december 9.

Jegyze tőke Tulajdoni hányad

Budapes Értéktőzsde Zrt.
MNB
Összesen

2 100 000
2 400 000
4 500 000

46,67%
53,33%
100,00%

4. A KELER KSZF Közpon Szerződő Fél Zrt. tulajdonosi szerkezete (e Ft)
Tulajdonosok

Budapes Értéktőzsde Zrt.
MNB
Közpon Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.
Összesen

Részvények Tulajdoni
darabszáma (db) hányad

238
272
261 810
262 320

0,09%
0,10%
99,81%
100,0%

Névérték Kibocsátási érték
10.000 Ft/db 25.000 Ft/db

2 380
2 720
2 618 100
2 623 200

5 950
6 800
6 545 250
6 558 000

5. KELER Zrt. és KELER KSZF Közpon Szerződő Fél Zrt. saját tőke szerkezete (m Ft)
IFRS

Jegyze tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Törvényes tartalék
Egyéb á ogó eredménnyel szemben valós értéken
értékelt pü‐i instrumentumok tartaléka (FVTOCI)
Saját tőke összesen

KELER
2020.12.31 2021.12.31

4 500

4 500

20 167
477

21 536
629

11
25 155

‐34
26 631

KELER KSZF
2020.12.31 2021.12.31

2 623
3 935
2 536

2 623
3 935
2 943

11
9 105

‐46
9 455

Megjegyzés: A KELER Csoport 2021. évi számai előzetes, még nem auditált számok.
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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.

Az amortizáció elszámolásakor az alábbi
értékcsökkenési leírási kulcsokkal számoltunk:

6. 1992. január 1. után ak vált eszközökre
alkalmazo amor zációs normák
Eszközök

Norma

Idegen (bérelt) ingatlanon végze beruházás
Gépek, berendezések, felszerelések
Számítástechnikai termékek

6,0%
14,5%
33,0%

A Számviteli Törvény 80. §. (2) bekezdése által
megengedett 200 e Ft egyedi beszerzési érték
alatti eszközöket a Tőzsde használatbavételkor
azonnali értékcsökkenési leírásként számolja el.

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.
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7. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI
ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

7a. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bru ó értékének változása (e Ft)
Megnevezés

I. Immateriális javak összesen
I/1. Vagyoni értékű jogok
I/2. Szellemi termékek
I/2.1. Befejezetlen immateriális javak
II. Tárgyi eszközök összesen
II/1. Ingatlanok
II/1.1. Épületek
II/1.2. Ing. kapcs. vagyonért. jogok
II/1.3. Idegen ingatlanon végze beruházás
II/2. Kábelek
II/3. Igazgatási és egyéb felszerelési tárgyak
II/4. Számítástechnikai gépek
II/5. Távközlő berendezések
II/6 Egyéb berendezések, gépek és felszerelések
II/7. Régi értékpapírok
II/8. Személygépkocsi
II/9. Beruházások
II/10. Beruházásokra ado előlegek
I‐II. Összesen

Nyitó
érték

1 584 962
4 611
1 580 351
0
637 236
45 952
0
0
45 952
0
5 080
446 203
9 970
90 090
583
30 358
9 000
0
2 222 198

Évközi
növekedés

Évközi
csökkenés

106 535
160
106 375
0
51 991
0
0
0
0
0
0
39 590
678
3 445
0
0
8 278
0
158 526

76 189
107
76 082
0
64 982
0
0
0
0
0
262
44 475
1 171
1 520
0
8 554
9 000
0
141 171

Záró
érték

1 615 308
4 664
1 610 644
0
624 245
45 952
0
0
45 952
0
4 818
441 318
9 477
92 015
583
21 804
8 278
0
2 239 553

82

2021. éves számviteli törvény szerin beszámoló – Kiegészítő melléklet

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

Adószám: 12853812-2-41 | Cégjegyzék száma: 01-10-044764

7. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI
ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

7b. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása (e Ft)
Megnevezés

I. Immateriális javak összesen
I/1. Vagyoni értékű jogok
I/2. Szellemi termékek
I/2.1. Befejezetlen immateriális javak
II. Tárgyi eszközök összesen
II/1. Ingatlanok
II/1.1. Épületek
II/1.2. Ing. kapcs. vagyonért. jogok
II/1.3. Idegen ingatlanon végze beruházás
II/2. Kábelek
II/3. Igazgatási és egyéb felszerelési tárgyak
II/4. Számítástechnikai gépek
II/5. Távközlő berendezések
II/6 Egyéb berendezések, gépek és felszerelések
II/7. Régi értékpapírok
II/8. Személygépkocsi
II/9. Beruházások
II/10. Beruházásokra ado előlegek
I‐II. Összesen

Nyitó
érték

1 348 306
3 567
1 344 739
517 373
45 834
0
0
45 834
0
5 079
352 055
9 702
84 642
0
20 061
0
1 865 679

Évközi
növekedés

Évközi
csökkenés

107 388
248
107 140
0
72 149
118
0
0
118
0
0
68 282
875
2 874
0
0
0
0
179 537

76 184
107
76 077
0
52 865
0
0
0
0
0
262
44 387
1 141
1 520
0
5 555
0
0
129 049

Záró
érték

1 379 510
3 708
1 375 802
536 657
45 952
0
0
45 952
0
4 817
375 950
9 436
85 996
0
14 506
0
1 916 167
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7. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI
ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

7c. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök ne ó értékének változása (e Ft)
Megnevezés

I. Immateriális javak összesen
I/1. Vagyoni értékű jogok
I/2. Szellemi termékek
I/2.1. Befejezetlen immateriális javak
II. Tárgyi eszközök összesen
II/1. Ingatlanok
II/1.1. Épületek
II/1.2. Ing. kapcs. vagyonért. jogok
II/1.3. Idegen ingatlanon végze beruházás
II/2. Kábelek
II/3. Igazgatási és egyéb felszerelési tárgyak
II/4. Számítástechnikai gépek
II/5. Távközlő berendezések
II/6 Egyéb berendezések, gépek és felszerelések
II/7. Régi értékpapírok
II/8. Személygépkocsi
II/9. Beruházások
II/10. Beruházásokra ado előlegek
I‐II. Összesen

Nyitó
érték

Évközi
növekedés

Évközi
csökkenés

Záró
érték

236 656
1 044
235 612
0
119 863
118
0
0
118
0
1
94 148
268
5 448
583
10 297
9 000
0
356 519

0
0
0
0
8 278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 278
0
8 278

858
88
770
0
40 553
118
0
0
118
0
0
28 780
227
‐571
0
2 999
9 000
0
41 411

235 798
956
234 842
0
87 588
0
0
0
0
0
1
65 368
41
6 019
583
7 298
8 278
0
323 386
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VÁSÁROLT KÉSZLETEK
A vásárolt készletek értékét a nyomtatványok és
az egyéb anyagok kivételével tényleges beszerzési
áron értékeltük.

A munkavállalókkal és az adóhatósággal
szembeni követelések az analitikus
nyilvántartásokkal való tételes egyeztetéssel
kerültek értékelésre.

8. Készletek (e Ft)
Megnevezés

Reprezentációs anyagok
Nyomtatványok, egyéb anyagok
Könyvtári könyvek
Közve te szolgáltatások
Készletek összesen

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.

9. Követelések (e Ft)

2020.12.31

2021.12.31

7 774
1 388
725
0
9 887

6 665
1 618
725
0
9 008

10. Követelésekre elszámolt értékvesztés (e Ft)

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 követelések értékelése során az alábbiak szerint
végzi el a Társaság a vevő, adós minősítését: A
különbözetet követelésenként külön-külön
szükséges megállapítani és minősíteni, hogy az
tartósnak mutatkozik-e és jelentős összegű-e.
Tartósnak minősül, ha várhatóan a vevő, az adós
azt még egy év múlva sem egyenlíti ki. A
követelésenként megállapított értékvesztés
összegét követelésenként (az analitikus
nyilvántartásokban is) könyvelni kell.

Megnevezés

Követelések áruszállításból
és szolgáltatásból
TAO
ÁFA
Egyéb követelések
Szállítónak ado előleg
Egyéb követelések
Követelések kapcsolt
vállalkozással szemben
Követelések összesen

2020.12.31 2021.12.31

120 319
6 590
19 046
16 265
384
42 285

108 242
0
23 264
9 724
250
33 238

5 348
167 952

570
142 050

Értékvesztés
elszámolásának éve

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Összesen

2021.12.31
Értékvesztés összege

0
2 290
4 076
4 664
7 139
0
1 012
1 569
2 097
3 992
‐1 248
25 591
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ÉRTÉKPAPÍROK
Az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. 2021.
február 26-án került értékesítésre. A tranzakció
a mérlegkészítésig lezárásra került, ennek
megfelelően a 2020. évi beszámolóban, a korábban
befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott
részesedés értékét átsoroltuk a forgóeszközök közé.

Megnevezés
Megnevezés

Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. 426 845
Értékpapírok összesen
426 845

0
0

HUF számla
Lekötö HUF betét
EUR számla
Lekötö EUR betét
Pénzeszközök összesen

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.
A GINOP és a Közép-magyarországi projektek
kapcsán a részletes adatokat a 33. táblában
mutatjuk be.

2021.12.31

838 968
1 000 000
286 695
146 052
2 271 715

1 685 949
1 000 000
486 662
295 200
3 467 811

13. Ak v időbeli elhatárolások (e Ft)
Megnevezés

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2020.12.31

2020.12.31 2021.12.31

PÉNZESZKÖZÖK
A pénzeszközök a 2021. év utolsó banki
számlakivonatok alapján kerültek kimutatásra.

12. Pénzeszközök (e Ft)

11. Értékpapírok – részesedés kapcsolt
vállalkozásban (e Ft)

Beszámolási időszakra járó, de pénzügyileg nem realizált betétlekötés és bankszámla kamata
2020./2021. forgalmi díj
2020./2021. IV. n. évi forgalombantartási díj
2020./2021. évi vendor díjak
ELITE, GINOP+KMR
Egyéb bevételek
Bevételek ak v időbeli elhatárolása összesen
Biztosítás
Újság előﬁzetések
Tagdíjak
ELITE képzés
Egyéb szo ver, support
Egyéb
Költségek ak v időbeli elhatárolása összesen
Ak v időbeli elhatárolások mindösszesen

2020.12.31

2021.12.31

1 095
93 312
117 374
78 201
160 003
25 906
475 891
2 390
138
197
59 904
22 557
71
85 257
561 148

3 185
89 259
166 287
87 442
296 974
5 950
649 097
1 531
150
98
32 145
11 545
2 577
48 046
697 143
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SAJÁT TŐKE

14. Saját tőke változása (e Ft)

A saját tőke könyv szerinti értéken kerül
kimutatásra.

Megnevezés

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága a 2021.
üzleti év után részvényenként 93 Ft, összesen
503 453 733 Ft osztalék kiﬁzetését javasolja.

Jegyze tőke
Tőketartalék
Eredmény tartalék
2020. éves adózo eredmény
2021. éves adózo eredmény
Saját tőke összesen

A jegyzett tőke alapításkori értéke 550 m Ft,
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.

2020.12.31

541 348
2 576 356
4 898 373
118 256
8 134 333

Növekedés

Csökkenés

118 255
118 256
585 707
703 962

118 256

2021.12.31

541 348
2 576 356
5 016 628
0
585 707
8 720 039
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KÖTELEZETTSÉG
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.

A GINOP és a Közép-magyarországi támogatás
kapcsán a BÉT előleget hívott le, amelynek terhére
a kiﬁzetések történhetnek. A fel nem használt
összeget kötelezettségként mutatjuk be.

15. Rövid lejáratú köteleze ségek (e Ft)
Megnevezés

Köteleze ségek áruszállításból és szolgáltatásból
Köteleze ségek kapcsolt vállalkozással szemben
Költségvetésnek ﬁzetendő adók, járulékok:
TAO
Innovációs járulék
Helyi adó
Személyi jövedelemadó
Rehabilitációs hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Gépjárműadó
Nyugdíj‐ és Egészségbiztosítási járulék/Társadalombiztosítási járulék
Szociális hozzájárulási adó
Egyéb
GINOP és Közép‐Magyarországi Régió projektek előleg
Vevőktől kapo előlegek
Köteleze ségek összesen

2020.12.31

2021.12.31

168 413
863

98 107
1 679

0
3 684
9 421
22 184
1 123
2 199
157
27 279
23 515
265
512 241
1 444
772 788

24 773
3 641
3 464
28 601
1 122
2 816
87
34 782
29 275
482
596 314
596
825 739
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PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16. Passzív időbeli elhatárolások (e Ft)

Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten
kimutatni:

Megnevezés

•

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.

2020/2021. évben kiszámlázo , 2021/2022. éves szekció minimumdíjak
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen
Audit
Árjegyzés‐elemzés szolgáltatás
OMX licensz díj
Szakértői igénybeve szolgáltatás
Éves eredmény terhére elhatárolt jutalom (járulékokkal)
Egyéb
Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen
Passzív időbeli elhatárolások mindösszesen

2020.12.31

2021.12.31

62 600
62 600
5 521
8 383
8 892
96 446
63 108
12 710
186 175
248 775

63 100
63 100
11 059
8 625
0
32 108
89 866
3 884
145 542
208 642

Az időbeli elhatárolások összegeit bizonylatokkal –
számla, számítás, az arra illetékes határozata stb. –
kell alátámasztani, amelyek az elhatárolások
jogszerűségét és okszerűségét megfelelően
bizonyítani hivatottak.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS
A tőzsdei tevékenység eredményét összköltség
eljárással 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)
Megnevezés

Kibocsátói tevékenység bevétele
Kereskedési tevékenység bevétele
Információ értékesítés bevétele
Közve te szolgáltatások
Tőzsdei tevékenység ne ó árbevétele összesen

Megnevezés

Tőzsdei tevékenység belföldi bevétele
Export
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Svájc
Japán
Izrael
Norvégia
Törökország
Kanada
Európai Unió
Tőzsdei tevékenység export bevétele
Tőzsdei tevékenység ne ó árbevétele összesen

2020.01.01–
2020.12.31

572 932
1 384 756
1 005 236
71 968
3 034 891

2020.01.01–
2020.12.31

2021.01.01–
2021.12.31

789 121
1 228 734
1 102 256
53 367
3 173 478

2021.01.01–
2021.12.31

1 861 832

1 928 879

371 817
329 676
30 406
1 321
9 936
11 484
495
166
417 757
1 173 059
3 034 891

411 275
336 024
35 326
1 444
10 829
12 637
541
180
436 343
1 244 599
3 173 478
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17. Bevételek – folytatás (e Ft)
Megnevezés

Értékesíte tárgyi eszközök bevétele
Oktatás bevétele
Rendezvények bevétele
Egyéb bevételek
Késedelmi kamat
Támogatási program bevételei
Választo bíróság alapítói vagyon felosztása
ELITE program bevétele
Egyéb bevételek összesen

Megnevezés

Kapo , járó osztalék
Lekötö betét kamata
Egyéb kamatok
Deviza árfolyam nyereség
Pénzügyi műveletek bevétele
Deviza árfolyam veszteség
Részesedések értékvesztése
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi tevékenység eredménye

2020.01.01–
2020.12.31

2021.01.01–
2021.12.31

3 416
144
32 479
10 795
4
191 870
521
5 331
244 560

110
180
42 630
8 077
2 022
230 996
521
5 042
289 578

2020.01.01–
2020.12.31

2021.01.01–
2021.12.31

0
1 398
3 798
44 189
49 384
9 451
399 204
408 655
‐359 271

0
8 828
2 267
22 731
33 826
12 772
0
12 772
21 054
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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.
A Szakértői díjakon belül találhatóak a támogatási
programok keretében KKV-k érdekében kiﬁzetett összegek
is, amelyek a programok során elszámolhatók – így az Egyéb
bevételekben is megjelennek. Az Egyéb szakértői díjakban
bekövetkezett jelentős változás főbb magyarázata a
szabályozott piaci bevezetésre történő felkészülés miatt
igénybe vett könyvvizsgálati, illetve egyéb tanácsadói díjak.

18. Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)
Megnevezés

Közve te szolgáltatás
Anyagköltség
Utazási költség
Javítási, karbantartási költség
Kommunikációs és postaköltség, hírlap
Egyéb bérle díjak
K2 licence díj
Kereskedési rendszer licence díj

2020.01.01– 2021.01.01–
2020.12.31 2021.12.31

71 968
3 469
1 709
23 064
8 303
61 435
4 308
166 632

53 367
2 966
4 053
23 330
7 670
52 635
4 434
197 217

Szakértői díjak

Támogatási programokban elszámolható
szakértői díjak
44 080
Egyéb szakértői díjak
152 532
Oktatás, továbbképzés költségei
7 185
PR költségek
259 690
Nemzetközi szervezetek tagdíja
10 081
Nemzetközi konferenciák
3 422
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások
21 399
Internet hozzáférés
2 940
Deutsche Börse – technikai kapcsolat díja
26 985
Irodaházzal kapcsolatos költségek
Bérle díj
99 272
Üzemeltetési költség
33 931
Biztosítási díjak, illetékek, bankköltségek
16 670
Anyagjellegű ráfordítások összesen
1 019 075

132 546
224 094
6 439
96 918
10 862
900
22 838
2 940
27 379
113 443
37 599
20 248
1 041 878
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SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
A Budapesti Értéktőzsdénél az átlagos statisztikai
állományi létszáma 2020. évben 62 fő, 2021. évben
61 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.

19. Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)
Megnevezés

Főállású munkavállalók bérköltsége
Igazgatósági tagok szteletdíja
Felügyelőbizo sági tagok szteletdíja
Állományon kívüliek bérköltsége
Bérköltség
Béren kívüli ju atások
Betegszabadság után járó bér, Egyéb jólé költségek
Reprezentációs költségek
Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó
Személyi jellegű egyéb kiﬁzetések
Szakképzési hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egészségügyi hozzájárulás
Szociális hozzájárulási adó
Cafetériát terhelő munkavállalói adók és járulékok
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen

2020.01.01–
2020.12.31

813 632
61 824
38 640
2 336
916 432
31 464
2 971
5 802
7 879
48 116
13 736
4 492
0
156 209
1 658
176 095
1 140 643

2021.01.01–
2021.12.31

853 098
64 077
35 640
5 461
958 276
35 132
1 618
8 358
8 006
53 114
13 155
4 419
0
146 668
2 307
166 549
1 177 939

93

2021. éves számviteli törvény szerin beszámoló – Kiegészítő melléklet

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

Adószám: 12853812-2-41 | Cégjegyzék száma: 01-10-044764

A 2020. és a 2021. üzleti években a Budapesti
Értéktőzsdének nem voltak kivételes előfordulású
vagy kivételes nagyságú bevételei, költségei,
ráfordításai.
A 2021-ben értékesített leányvállalatok saját tőke
összegei a társaságok működésének első éveiben
csökkentek. A Tőzsde a számviteli törvény előírásai
és az óvatosság elve alapján e részesedései
vonatkozásában 2020-ban értékvesztést számolt
el a saját tőke és a befektetés könyv szerinti értéke
közötti különbözet összegének megfelelően. A BIB
Zrt.-re 26 m Ft, az ELÉT Zrt.-re 373 m Ft
értékvesztés elszámolása vált szükségessé.

20. Egyéb ráfordítások (e Ft)
Megnevezés

2020.01.01–
2020.12.31

Selejtezések mia kivezetések / Értékvesztések / Hitelezési veszteségek
Tárgyi eszköz értékesítés
Egyéb
Késedelmi és önellenőrzési pótlék, bírság
Alapítványi és egyéb támogatások
Innovációs járulék
Pénzintéze különadó
Helyi iparűzési adó
Felügyele díj
Befektete eszközök le nem vonható áfája
Költségek le nem vonható áfája
Végleges pénzeszköz átadás
EU projekt ado támogatások
Egyéb ráfordítások összesen

4 086
3 721
13 284
3 000
3 902
8 832
142 100
58 879
2 468
19 598
138 823
0
72 000
470 693

2021.01.01–
2021.12.31

3 057
9
18 576
1
4 460
9 351
148 612
62 343
2 739
23 359
151 202
0
49 429
473 138

21. Pénzügyi műveletek ráfordításai (e Ft)
Megnevezés

Deviza árfolyam veszteség
Részesedések értékvesztése
Pénzügyi műveletek ráfordításai

2020.01.01–
2020.12.31

9 451
399 204
408 655

2021.01.01–
2021.12.31

12 772
0
12 772
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KAPCSOLT FÉLLEL BONYOLÍTOTT ÜGYLETEK
KAPCSOLT FELEK
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054
Budapest, Szabadság tér 9.) a Budapesti
Értéktőzsde Zrt. minősített többségi tulajdonosa,
a részvények 81,35%-át birtokolja.
KELER Központi Értéktár Zrt.
Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószáma: 10873151-2-44
Cégjegyzékszáma: 01-10-042346
Tulajdonosi részaránya: 46,67%
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószáma: 23183034-2-44
Cégjegyzékszáma: 01-10-046985
Tulajdonosi részaránya: 0,09%
A társaságnak a 2021. február 26-án értékesített
ELÉT Zrt.-vel szemben 1 m Ft bevétele volt a
tárgyévben (2020-ban 6,9 m Ft), illetve 2 m Ft
értékben vásároltunk eszközöket a cégtől az
értékesítése előtt.
A 2021. december 9-én értékesített BIB Zrt.-től
2,6 m Ft értékben vásárolt a BÉT oktatásokat
(2020-ban 1,4 m Ft), illetve további 1 m Ft-ot

ﬁzetett ki szponzorációra. A BIB Zrt.-től az adott
kölcsön után 2021-ben 1,6 m Ft, 2020-ban 3,1 m Ft
kamatbevétel realizálódott.

22. Kapcsolt féllel bonyolíto ügyletek (e Ft)
Megnevezés

Összeg (ne ó)

Bevételek
Keler Közpon Értéktár Zrt.
Közzétételi köteleze ségek átvállalása
Honlap fejlesztés
Késedelmi kamat
Magyar Nemze Bank
Bérelt vonalak és hozzáférések
Duális képzés
Tőzsdei tevékenység bevétele
Költségek, ráfordítások
Magyar Nemze Bank
MNB, mint felügyelet felé ﬁzete összegek
Keler Közpon Értéktár Zrt.
Részvénykönyv vezetés díja
Értékpapírszámla vezetés díja
Kereskedési adatok értékesítése
Egyéb

8 900
100
1
4 922
750
500

23. Kapcsolt féllel szemben 2021. 12. 31‐én
fennálló vevőkövetelések és szállítói
köteleze ségek (e Ft)
Kapcsolt
fél

Vevő‐
követelés

KELER Közpon Értéktár Zrt.
KELER KSZF Zrt.
Magyar Nemze Bank

0
0
570

Szállítói
köteleze ség

1 070
0
609

3 088
490
347
8 000
1 039
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24. Társasági adó megállapítása (e Ft)

TÁRSASÁGI ADÓ

Megnevezés

A bevallási kötelezettségnek megfelelően
elvégeztük az adóalap korrekcióját,
melyet a 24. táblában ismertetünk.

Adózás elő eredményt növelő jogcímek
Számviteli tv. szerint az adóévben értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg
Értékesíte tárgyi eszköz könyv szerin értéke
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege
Nem elismert ktg 3. sz. melléklet (repi, üzle ajándék, térítés nélküli átadás)
Kapcsolt vállalkozás közö transzferár
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapíto adóévi ráfordításként elszámolt összeg
Visszaﬁzetési köteleze ség nélkül ado támogatás
Jogerős határozatban megállapíto bírság
Mindösszesen adóalap növelő tételek
Adózás elő eredményt csökkentő jogcímek
Adótörvény szerin értékcsökkenés
Mobilitási támogatás tárgyévi ju ato összege
Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés
Kapo jogdíj alapján adóévi adózás elő eredmény javára elszámolt bevétel 50 %‐a
Kapo osztalék címén elszámolt bevétel
Köszhasznúaknak tartós adomány keretében ado támogatás, adomány 20 %‐a
Mindösszesen adóalap csökkentő tételek
Társasági adó
Adózás elő eredmény
Adózás elő eredményt csökkentő jogcímek összesen
Adózás elő eredményt növelő jogcímek összesen
Veszteség elhatárolás felhasználása
Adóalap
TAO 9%
2021. évi számíto TAO
Látványcsapatsport támogatás mia
2021. évi TAO

2021

adókedvezmény

179 536
3 122
2 904
2 773
20
0
0
188 355
204 272
0
4 153
0
0
680
209 105
612 328
209 105
188 355
295 789
295 789
26 621
26 621
0
26 621

96

2021. éves számviteli törvény szerin beszámoló – Kiegészítő melléklet

BÉT ÉVES JELENTÉS 2021

Adószám: 12853812-2-41 | Cégjegyzék száma: 01-10-044764

25. Beszámoló könyvvizsgálatáért és egyéb szolgáltatásokért
a könyvvizsgálónak ﬁzete díjak (e Ft)
Megnevezés

2020.01.01–
2020.12.31

Magyar törvény szerint készíte beszámoló könyvvizsgála díja
IFRS szerint készíte konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának díja
IFRS szerint készíte 2021. évi egyedi beszámoló könyvvizsgálatának díja
IFRS szerint készíte 2020. évi egyedi beszámoló könyvvizsgálatának díja
IFRS szerint készíte 2019. évi egyedi beszámoló könyvvizsgálatának díja
Könyvvizsgálónak ﬁzete díjak összesen

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TISZTSÉGVISELŐINEK DÍJAZÁSA
A BÉT Közgyűlésének
a 12/2020. számú
határozata alapján
a tiszteletdíjak a következők:

26. Választo
Tisztség

Igazgatóság
Elnök
Tagok
Felügyelő Bizo
Elnök
Tagok

3 416
931
0
0
0
4 347

2021.01.01–
2021.12.31

3 586
4 696
4 200
4 200
4 200
20 883

A megválasztott könyvvizsgáló a könyvvizsgálati
szolgáltatáson kívül nem nyújtott a Társaság
részére egyéb szolgáltatást.

sztségviselők szteletdíja
Díjazás

A mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 7‐szeres összege / hó
A mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 5‐szörös összege / hó
ság
A mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 5‐szörös összege / hó
A mindenkori kötelező legkisebb minimálbér 3‐szoros összege / hó
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27. Szekciótagok listája

TŐZSDETAGSÁG
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tőzsdetagjainak száma 2021. december
31-én összesen 23 volt. 2021. év végén a Részvény
Szekcióban 18 tag, a Hitelpapír Szekcióban 17 tag,
a Származékos Szekcióban 13 tag (határidős piac – 13 tag,
opciós piac – 10 tag), valamint az Áru Szekcióban 1 tag
rendelkezett kereskedési joggal. A BÉTa Piacnak év végén
12 tagja volt, az Xtend Piacnak 13, az Xbond Piacnak
pedig 10. Kizárólag Aukciós kereskedési joggal
5 tőzsdetag rendelkezik.
Tőzsdetagság keletkezése 2021-ben
•

Interactive Brokers Central Europe Zrt. – kereskedési
jog a Részvény Szekcióban (2021. május 28.)

•

Magyar Államkincstár – Aukciós tag (2021. augusztus 4.)

Tőzsdetagság megszűnése 2021-ben
•

Goldman Sachs International – Hitelpapír Szekció
(2021. január 1.)

•

Interactive Brokers (UK) Limited – Részvény Szekció
(2021. január 1.)

•

Interactive Brokers Luxembourg SARL – Részvény
Szekció (2021. december 20.)

Aukciós tagok: Gránit Bank Zrt., Deutsche Bank AG
Frankfurt, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan
AG., Magyar Államkincstár

Sor‐ Tőzsdetag
szám neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Részvény Hitelpapír Származékos szekció Áru
BÉTa Xtend Xbond
szeckió
szekció Határidős Opciós szekció piac piac piac

BNP Paribas S.A.
Ci bank Europe plc Magyarországi
Fióktelepe
CIB Bank Zrt.
CONCORDE Értékpapír Zrt.
Deutsche Bank AG Magyarországi
Fióktelep
EQUILOR Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
Interac ve Brokers Central Europe Zrt.
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
KBC Securi es Magyarországi Fióktelepe
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Magyar Nemze Bank
MTB Magyar Takarékszövetkeze
Bank Zrt.
MKB Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Patria Finance a.s.
Raiﬀeisen Centrobank AG
Random Capital Broker Zrt.
RAIFFEISEN Bank Zrt.
Société Générale SA
SPB Befektetési Zrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.
WOOD & Company Financial Services a.s.

–

F

–

–

–

–

–

–

–
X
X

F
X
X

–
X
X

–
F
X

–
–
–

–
X
X

–
–
X

–
X
–

–
X
X
X
X
X
–
–

F
X
X
–
X
X
X
X

–
X
X
–
X
X
–
–

–
X
X
–
–
–
–
–

–
X
–
–
–
–
–
–

–
X
X
–
–
X
–
–

–
X
X
–
–
X
–
–

–
X
X
–
–
–
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
–
–
–
X
X
–
X
–

X
X
X
–
X
X
X
–
–
X
–

X
F
X
–
X
–
X
–
–
X
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
X
X
–
X
X
X
–
X
–
X

X
X
X
–
X
X
X
–
X
X
X

X
X
X
–
–
–
X
–
–
X
–

Jelmagyarázat: X: Kereskedési joggal rendelkezik; F: Kereskedési joga felfüggesztve; – : Nem rendelkezik kereskedési joggal
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28. Az 5 %‐ot meghaladó részvényesek
Megnevezés

Magyar Nemze Bank
KBC Securi es Mo. Fióktelepe
Egyéb
Összesen

Tulajdoni hányad
%
db

81,35%
5,20%
13,45%
100,00%

4 403 872
281 667
727 942
5 413 481

A Magyar Nemzeti Bank székhelye:
1054 Budapest, Szabadság tér 9.

29. Egy részvényre jutó saját tőke, illetve eredmény (e Ft)
Megnevezés

2020.12.31

Saját tőke
Jegyze tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Adózo eredmény
Kibocsáto részvények száma

8 134 333
541 348
2 576 356
4 898 373
118 256
5 413 481

8 720 039
541 348
2 576 356
5 016 628
585 707
5 413 481

100
854
1 503
22
1,46%

100
854
1 621
108
6,95%

Részvény névértéke (Ft/db)
Kibocsátási érték (Ft/db)
Egy részvényre jutó saját tőke (Ft/db)
EPS (adózo eredmény / részvény darabszáma) (Ft)
ROE (adózo eredmény / (nyitó és záró saját tőke állomány átlaga)

2021.21.31
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A Tőzsde vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi
helyzetének alakulását a 30. táblában található
mutatószámok szemléltetik.

30. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
Mutatószámok

2020.12.31

2021.12.31

e Ft

e Ft

Index

Vagyonarányos jövedelem

(Adózo eredmény /
Saját tőke)

118 256
8 134 333 = 1,45%

585 707
8 720 039 = 6,72%

462,02%

118 256
3 034 891 = 3,90%

585 707
3 173 478 = 18,46%

473,66%

2 866 512
772 788 = 370,93%

3 608 315
824 193 = 437,80%

18,03%

8 134 333
9 155 896 = 88,84%

8 720 039
9 752 874 = 89,41%

0,64%

118 256
9 155 896 = 1,29%

585 707
9 752 874 = 6,01%

464,97%

119 863
9 155 896 = 1,31%

87 588
9 752 874 = 0,90%

‐31,40%

2 876 399
9 155 896 = 31,42%

3 617 323
9 752 874 = 37,09%

118,06%

772 788
8 134 333 = 9,50%

824 193
8 720 039 = 9,45%

Árbevétel arányos jövedelem

(Adózo eredmény /
Tőzsdei tevékenység bevétele)
Likviditási mutató

(Forgóeszközök – Készletek /
Köteleze ségek)
Tőkeellátottság

(Saját tőke /
Mérlegfőösszeg)
Eszköz arányos jövedelem

(Adózo eredmény /
Mérlegfőösszeg)
Tárgyi eszköz aránya

(Tárgyi eszköz /
Mérlegfőösszeg)
Forgóeszközök aránya
(Forgóeszközök /
Mérlegfőösszeg)
Források aránya
(Köteleze ségek /
Saját tőke)

‐0,51%
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31. EBITDA kimutatás (e Ft)
Megnevezés

2020.01.01–
2020.12.31

Tőzsdei tevékenység bevétele + közve te szolgáltatás
Egyéb bevételek
Bevételek összesen
Ak vált saját teljesítmények értéke
Működési költségek és ráfordítások, amor záció nélkül
EBITDA
Értékcsökkenés
Pénzügyi műveletek eredménye
Pénzintéze különadó
Helyi és Iparűzési adó
Társasági adó
Adózo eredmény

3 034 891
244 560
3 279 451
6 767
2 429 432
856 786
174 746
‐359 271
142 100
58 879
3 534
118 256

2021.01.01–
2021.12.31

3 173 478
289 578
3 463 056
710
2 482 000
981 766
179 537
21 054
148 612
62 343
26 621
585 707

32. Beruházások (tárgyi eszköz növekedések) (e Ft)
Sor‐ Megnevezés
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fejlesztés
Hálózat
PC
Server
Kereskedési rendszer
Dokumentum‐ és folyamatmenedzsment
Honlap
Biztonság
Nem informa kai beruházások
Mindösszesen

2020.12.31

2021.12.31

44 173
27 111
2 440
3 290
0
0
16 657
1 950
2 401
98 022

32 500
52 268
9 205
33 282
0
0
15 900
2 582
3 789
149 526

A fejlesztések az áfát nem tartalmazzák.
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33. Támogatási programok (e Ft)
Megnevezés

2020

2021

TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
A GINOP-1.1.7-2017-00001. program keretében összesen
rendelkezésre álló, vissza nem térítendő támogatás összege:
1 000 000 000 Ft, amelynek célja képzési, mentorálási
programok megvalósítása, illetve részvénybevezetéshez
kapcsolódó tőzsdei felkészítés a pályázat keretein belül
meghatározott vállalkozások számára.
A GINOP tükörprojektje, a „BÉT Mentoring program a Középmagyarországi régióban” projekt szintén elindult, 2018-ban
a projekt előkészítése kapcsán merültek fel erőforrások,
2019-ben pedig már támogatásfolyósításokra is sor került.
A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között azokat
a tételeket tartjuk nyilván, amelyek a projekt
előrehaladása alapján a későbbi években lesznek
elszámolhatók (például a megkezdett, de több tanéves ELITE
képzések), illetve, amelyek a tárgyévet érintik, de az
elszámolásuk csak december 31-e után fejeződött be.
A bevételek és ráfordítások azt az időszakot érintik,
amelyben gazdaságilag felmerültek, ezért a több évet érintő
ELITE képzések költségeit elhatároljuk az évek között.
Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között nyilvántartjuk
a még el nem számolt, kapott előlegeket, mind
a GINOP-1.1.7-2017-00001. program, mind a Középmagyarországi tükörprojekt kapcsán.
A projektben adott évekre elszámolt tételek költségnem
szerinti bontását a táblázat utolsó szekciója tartalmazza.

2018. évi GINOP tételek
2019. évi GINOP tételek
2020. évi GINOP tételek
2021. évi GINOP tételek
2018. évi KMR tételek
2019. évi KMR tételek
2020. évi KMR tételek
2021. évi KMR tételek
Összesen bevételek ak v időbeli elhatárolása a projektekre

0
38 860
32 723
0
0
23 480
64 940
0
160 003

0
38 860
24 642
63 372
0
19 480
10 890
139 729
296 973

2020. évi GINOP tételek (ELITE oktatás)
2020. évi KMR tételek (ELITE oktatás)
2021. évi GINOP tételek (ELITE oktatás)
2021. évi KMR tételek (ELITE oktatás)
Összesen költségek ak v időbeli elhatárolása a projektekre

28 640
24 106
0
0
52 746

0
0
8 584
20 082
28 666

GINOP előleg
KMR előleg
Összesen kapo projekt előleg

349 848
162 393
512 241

313 871
282 443
596 314

Személyi jellegű ráfordítások – GINOP
Személyi jellegű ráfordítások – KMR
Szakértői költségek – GINOP
Szakértői költségek – KMR
Egyéb költségek – KMR
KKV‐k részére nyújto támogatás – GINOP
KKV‐k részére nyújto támogatás – KMR
ELITE oktatás – GINOP
ELITE oktatás – KMR
Összesen projek el kapcsolatos elszámolt tétel

53 793
26 326
6 987
4 444
4 852
36 000
36 000
19 814
13 479
201 695

33 537
25 357
6 971
7 221
7 567
2 250
47 179
48 511
52 435
231 028
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FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK
A Tőzsde a 2021-es évben megkezdte a felkészülést
a magyar szabályozott piaci belépésre, azaz
a tőzsdén jegyzett céggé való átalakulásra. A jelen
pénzügyi kimutatások aláírásának napjáig nem
kezdődött meg az értékpapírok tőzsdei
kereskedelmének engedélyezési
folyamata a Magyar Nemzeti Banknál.
2022. január 31-én aláírásra került az ingatlan
bérleti szerződés a Budapesti Értéktőzsde és az
MNB-Ingatlan Kft. között. Ennek alapján, 2022-ben
a Tőzsde székhelye megváltozik (1013 Budapest,
Krisztina körút 55.).

Ukrán–orosz konﬂiktus
A 2022. február második felében eszkalálódott
orosz–ukrán háborús konﬂiktus érzékenyen érintette
az inﬂációs nehézségek és a nyersanyagárak
emelkedése miatt az utóbbi hónapokban egyébként
is volatilis tőkepiacokat. Az árfolyamok kilengései a
kelet-közép-európai és a nyugat-európai piacokon is
megﬁgyelhetőek voltak.
Az ukrán válság nyomán bevezetett uniós
korlátozó intézkedések nincsenek jelentős hatással
a Tőzsde gazdasági működésére, mivel a Társaság
nem áll közvetlen üzleti kapcsolatban
oroszországi, illetve fehéroroszországi gazdasági
szereplőkkel. A BÉT folyamatosan ﬁgyelemmel

kíséri a rendkívüli helyzetet és azonosítja az azzal
kapcsolatosan előálló feladatait, valamint
kapcsolatot tart a felügyeleti szerepet ellátó
Magyar Nemzeti Bankkal annak érdekében, hogy
haladéktalanul meg tudja tenni a befektetők jogos
érdekeinek, a piac egyensúlyának és a tőzsdei
működésnek a védelmét biztosító intézkedéseket.

A management megítélése alapján a konﬂiktus
jelenlegi hatása a Társaság tevékenységére,
likviditására, illetve tőkehelyzetére vonatkozóan
nem jár jelentős következményekkel, így a
vállalkozás folytatásával kapcsolatos
bizonytalanság nem áll fent.

34. Cash Flow kimutatás (e Ft)
Megnevezés

I.
1a
1b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
(Működési cash ﬂow, 1–13. sorok)
Adózás elő eredmény
ebből: működésre kapo , pénzügyileg rendeze támogatás
Korrekciók az adózás elő eredményben
Korrigált adózás elő eredmény (1a+1b)
Elszámolt amor záció
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
Céltartalékképzés és felhasználás különbözete
Befektete eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói köteleze ségek változása
Egyéb rövid lejáratú köteleze ség változása
Passzív időbeli elhatárolások változása
Vevőkövetelések, kapcsolt követelések változása
Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszközök és értékpapírok nélkül)
Ak v időbeli elhatárolások változása
Fizete adó (nyereség után)
Fizete osztalék, részesedés

2020

522 742
121 790
0
‐22 575
99 215
174 746
403 196
0
304
‐122 998
‐73 933
98 104
38 375
26 356
‐120 623
0
0

2021

655 253
612 328
0
‐13 695
598 633
179 536
3 057
0
101
‐69 490
122 441
‐40 133
9 020
‐8 383
‐135 995
‐3 534
0
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34. Cash Flow kimutatás – folytatás (e Ft)
Megnevezés

II.

2020

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14–18. sorok)
14 Befektete eszközök beszerzése
15 Befektete eszközök eladása
16 Hosszú lejáratra nyújto kölcsönök és elhelyeze bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása
17 Hosszú lejáratra nyújto kölcsönök és elhelyeze bankbetétek
18 Kapo osztalék, részesedés

III.
19
20
21
22
23
24
25
26

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (19–26. sorok)
Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele
Hitel és kölcsön felvétele
Véglegesen kapo pénzeszköz
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszaﬁzetése
Hitel és kölcsön törlesztése, visszaﬁzetése
Véglegesen átado pénzeszköz

IV.

Pénzeszközök változása (+‐I. +‐II. +‐III. sorok)
Devizás pénzeszközök átértékelése

V.

Pénzeszközök mérleg szerin változása
Nyitó pénzeszköz
Pénzeszköz időszak végén
Pénzeszköz időszak végén Ft‐ban

Budapest, 2022. április 25.

Végh Richárd
vezérigazgató

2021

‐224 607
‐203 022
3 415

530 772
‐149 525
580 297

0
‐25 000
0

100 000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

298 135
22 575

1 186 025
10 071

320 710
1 951 005
2 271 715

1 196 096
2 271 715
3 467 811

2 271 715 128
2 271 715 128

3 467 811 173
3 467 811 173

Sámel Katalin
igazgató
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