
Tőzsdei előszoba
Milyen cégeknek érdemes elkezdeni 
a felkészülést?
Nagy Márton, BÉT Igazgatóság elnöke
Magyar Közgazdasági Társaság küldöttközgyűlés
2016. május 20.



A BÉT stratégiája - Prioritások

Sikeres tőzsdei bevezetések

Kormányzati támogatás

A piacszerkezet megújításaBefektetői bázis 
erősítése

Kötvénypiac, derivatív piac, árupiac erősítése
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Zártkörű piac

Nyilvános piacok
„Előszoba” Szabályozott

piac
(Prémium és Standard 

kategória)

MTF kkv piac
(T kategória cégei ide 

kerülnek)

Zártkörű platform 
Crowdfunding

platform

Scoring
Belső tanácsadó 

csapat

Egyéb 
kibocsátói 

szolgáltatások

Roadshow-k,
Networking, 

egyéb 
rendezvények

IPO 
Partnerek

Monitoring

Oktatás, 
tanácsadás

Bővülő piacstruktúra és kibocsátói szolgáltatások 
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1. • Tőzsdére lépő cégek jellemzői

2.
• Vannak-e tőzsdeképes kkv-k Magyarországon?

3. • Mit tehet még a BÉT?
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Fókuszban a kibocsátók
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1. Tőzsdére lépő cégek jellemzői
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Milyen tényezők számíthatnak a tőzsdére lépéskor? (1)

• kor – érett cégek, amelyek piaccal, szaktudással, cégvezetési ismeretekkel rendelkeznek (bevezetési kritériumok között is rögzített)
• méret – skálahozadék, tőzsdei jelenlét fix költségei, a részvény likviditása, a közkézhányad elvárása miatt lényeges (BÉT prémium kategóriában rögzített)
• exportképesség – diverzifikált, hazainál nagyobb piac, versenyképesség
• profitabilitás – a jövedelmezőség a versenyképesség mutatója, és a részvényesi jövedelem forrása
• növekedés – a cég jövőképét, jövedelmezőségét befolyásolja
• likviditás, tőkeszerkezet – a cég sokkálló képességét, működési biztonságát garantálja

Cégjellemzők
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Milyen tényezők számíthatnak a tőzsdére lépéskor? (2)

• piaci súly, egyedi termék, innováció, védjegy – a cég értékét, versenyképességét befolyásolja
• tulajdonosi struktúra - a társaság hosszú távú stratégiájával összhangban lévő, az új tulajdonosok számára vonzó tulajdonosi struktúra kialakítása
• cégirányítás, hitelesség, reputáció – a cég növekedésének, jövedelmezőségének kulcsa a részvényesek hosszú távú időhorizontján (stratégiaalkotási képesség, humánerőforrás, rögzített és piaci elvárásoknak megfelelő döntéshozatali rend, stb.)
• számviteli rend, átláthatóság – IFRS, pénzügyi jelentések, számviteli kontroll

Kvalitatív kritériumok



• privatizáció – állami cégek értékesítése (90-es évek kibocsátásai MOL, OTP, stb.)
• értékmérés – naprakész információ a cég valós értékéről
• tőkebevonás  

• növekedéshez, piacszerzéshez, akvizíciókhoz
• (családi) irányítás megőrzése mellett finanszírozás
• kiszállás (exit) – magántőke befektetők, második generációs családi cégtulajdonosok
• tőkeszerkezet- és költségek optimalizációja

• láthatóság, publicitás – reklám, üzleti bizalom erősítése
• erősödő pénzügyi fegyelem, teljesítménykényszer – folyamatos tőzsdei megmérettetés megköveteli a nagyobb pénzügyi fegyelem kialakítását.

Kibocsátói motivációk
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Milyen tényezők számíthatnak a tőzsdére lépéskor? (3)
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Empirikus eredmények a szakirodalomból
A legfontosabb tényezők, amelyek a tőzsére lépés valószínűségét növelik:• méret +• kor +• növekedés +• tőkeáttétel -

Megjegyzés 
1. a cégek tőzsdére lépési valószínűségét a szerzők probit és logit regressziós modellekkel becsülték. 
2. *Szignifikáns 1-10 százalék, + pozitív kapcsolat, - negatív kapcsolat

Pagano, Panetta 
és Zingales

Boehmer és 
Ljungqvist Albornoz és Pope

Chemannur, He 
és Nandy

Chorruk és 
Worthington

Chun, Lynch és 
Smith

Év 1998 2004 2004 2005 2010 2002
Mintaországok Olaszország Németország Egyesült Királyság Egyesült Államok Thaiföld Korea
Mintaméret 69 330 830 1315 110 304
Mintaországok 
típusa fejlett fejlett fejlett fejlett fejlődő fejlődő
Méret +* +* +* +* +*
Életkor + +* -*
Profitabilitás +* +* -* +* - -*
Hitelköltség +
Tőkeáttétel - -* -* +
Market-book ráta +* - +* +
Növekedés +* + +* - +*
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Az amerikai tőzsdére lépő cégek átlagos életkora

Forrás: Garza, J.A.M (2008)
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2. Vannak-e tőzsdeképes kkv-k 
Magyarországon?
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3. A BÉT scoring tervezett módszertana

Kvantitatív szűrés
Előszűrés
Ranking

Kockázati szűrés

Kvalitatív szűrés 
TOP-100 cég
Felsővezetői egyeztetések, IPO-teszt, cégprofilok készítése, CG, VIR, tanácsadók ajánlása

Pre-IPOátvilágítás 
Kibocsátás előtt álló cégek

(tanácsadó partnerekkel részletes pénzügyi, számviteli, jogi, irányítási átvilágítás)
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Kvantitatív kritériumok - kkv
• Létszám: max. 250 fő – min. 50 fő  
• Árbevétel: max.15,5 mrd Ft  – min. 1 mrd Ft
• Mérlegfőösszeg: max. 13,3 mrd Ft

Vállalatméret – kkv definíció módosítással

• Állami tulajdonrész: 0 százalék
• Külföldi tulajdonrész: max. 20 százalék

Tulajdonos

• A gyors növekedésű cégeket, az ún. „gazellákat” keressük!
• OECD definíció: 3 év alatt nagyobb, mint évi 20 százalék átlagos reálnövekedés

Árbevétel növekedés: 

• Min. 7 év
Kor

Megjegyzés:
A tőzsdeképesség kritériumai időben és térben változhatnak!
A tőzsdének egyensúlyt kell találnia a pénzügyi és befektető-védelmi célok között.
A formális bevezetési feltételek természetesen sokkal enyhébbek.

Kvantitatív szűrés –
Előszűrés



• Tárgyi eszköz arányos bevétel
• Munkavállaló arányos bevétel
• Exporthányad
• Árbevétel növekedése

Működési mutatók: 

• Befektetett tőke arányos hozam
• Működési haszonkulcs
• Adózás előtti haszonkulcs
• Effektív adókulcs

Jövedelmezőségi mutatók:

• Idegen forrás aránya
• Tőkeáttétel
• Kapitalizációs ráta

Tőkeszerkezeti mutatók:

Egyéb: exportarány, cégkor, stb.

A scoring mutatókészlet lehetséges elemei

Ranking
Az összevont pontszám (SCORE) alapján a BÉT célcsoportjának azonosítása 
TOP-100 cég

Megjegyzés: A mutatók abszolút értéke és változása is lényeges.

Kvantitatív szűrés 
– Ranking

14



15

Leíró statisztikák
Az előszűrt vállalatok legjobbjai megfelelnek a legfontosabb tőzsdeképességi kritériumoknak.*

Vállalat 
kora

Befektetett 
tőkére arányos 

profit (ROIC) 
Tőkeáttétel Árbevétel Létszám Mérleg-

főösszeg Átlagbér Tárgyi eszköz / 
Mérlegfőösszeg Létszám

év % % % % Millió Ft % fő
5%-os percentilis 8 6.0 0.3 20.4 -2.7 0.4 -0.04 -20.9 51.6
25%-os percentilis 14 17.8 0.9 23.3 4.3 11.0 0.74 -8.6 71.4
Medián 18 29.8 1.6 28.0 10.9 19.5 1.60 4.7 103.2
75%-os percentilis 22 46.9 3.1 43.1 20.3 33.5 2.82 22.9 174.9
95%-os percentilis 24 114.8 7.4 105.3 69.7 64.8 6.59 42.2 83.3

Érték 2014-ben Növekedési ütem 
(2012-2014 átlaga)

Iparági mediántól vett eltérés 
2014-ben

*Megjegyzés:tőzsdeképességi kritériumok: méret, kor, növekedés, profitabilitás, export
Az elemzés 333 elemű minta alapján készült.  
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Regionális megoszlás és export
Az előszűrt vállalatok között sok az exportőr, különösen Közép-Magyarországon.
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33%

17%17%

10%

23% Feldolgozóipar

Építőipar

Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás

Egyéb
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Szektoriális megoszlás
Az előszűrt vállalatok többsége három iparágba tartozik:
• feldolgozóipar
• építőipar
• kereskedelem



18

Az előszűrt vállalatok megoszlása régió és egy főre 
jutó éves árbevétel alapján
28 millió forint a cégek egy munkavállalóra eső árbevételének mediánja.
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3. Mit tehet még a BÉT?



Tőzsdére lépést hátráltató 
tényezők

A tőzsdére lépés akadályainak elhárítása folyamatban

A tőzsde korábbi tulajdonosa nem fektetett hangsúlyt a magyar tőkepiac fejlesztésére
Az új tulajdonos hosszú távú stratégiai szempontokat követ és nem a rövid távú megtérülési elvárások motiválják

A tőkepiaci finanszírozás versenyképességének csökkenése a banki hitelezéshez viszonyítva
Az olcsó hitelfinanszírozás időleges érvényessége és a BÉT új kezdeményezései erősíti a tőkepiac versenyképességét

A tőkepiaci megjelenéshez szükséges szakmai ismeretek hiánya
A BÉT széleskörű képzési programokat és személyre szabott tanácsadást ajánl a tőzsdeképes vállalkozások számára

Tőzsdére lépést motiváló gazdasági ösztönzők hiánya
Kedvezményes tőzsdei díjakban részesülnek az újonnan tőzsdére lépők, emellett a felkészülési fázist is támogatja a BÉT

A kibocsátási folyamathoz kapcsolódó jogszabályi környezet
A gördülékeny tőzsdei bevezetést elősegítő jogszabályi környezet kidolgozása folyamatban van
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BÉT
előszoba

Megoldások



• Különböző okokból a tőzsdei létre alkalmas vállalatok nem minden esetben terveznek rövid távon tőzsdére lépni
• Az előszoba azon vállalatvezetők számára is hasznos, akik jelenleg még ragaszkodnak a tőzsdén kívüli léthez
 Horizontális networking: tapasztalatcsere, best practice-k azonosítása
 Vertikális networking: az események során elérhetővé válnak a piacvezető pénzügyi és befektetési szolgáltatók és 

tapasztalataik átadásával, akár személyre szabott tanácsaikkal segíthetik a vállalatokat

A tőzsdei felkészülést a BÉT előszoba jelentősen megkönnyíti

Az érdeklődés a kritérium, nem a tőzsdére lépés

• A múltban több kedvezőtlen kimenetelű 
kibocsátás történt, ami felértékelte a 
befektetővédelmi szempontokat

• Az előszobába olyan kiemelt cégeket hívunk 
meg, akik a belső módszertanunk alapján a 
befektetők számára is előre felmérhető 
kockázatokat hordoznak:
 Motiváció a szintlépésre
 Megfelelő kibocsátási méret
 Tapasztalt, makulátlan menedzsment
 Kiváló múltbeli és várható pénzügyi 

eredményesség
 Meggyőző piacszerkezet, pozitív iparági 

kilátások
 Kockázati szűrés

Szigorú bekerülési feltételek
Egy olyan „klub”, amely a tőzsdei bevezetést fontolgató 
vállalatok számára csökkenteni kívánja a felkészülési 
terheket:
• A tőzsdei befektetési piac szereplőinek megismerése 

kötött és kötetlen formában
• Tematikus oktatások, interaktív szemináriumok 

felkészítve a cégeket arra, hogy a helyzetükhöz illő 
finanszírozási formát kiválaszthassák;

• Konferenciák, kapcsolatépítési lehetőségek szervezése 
hazai szakmai szervezetekkel együttműködve;

• Részvétel már tőzsdén lévő kibocsátóknak szervezett 
befektetői eseményeken (roadshow-n, egyéb szakmai 
programokon), betekintés a tőzsdei létbe;

• Jogi, adózási, vállalatvezetési tanácsadás

BÉT előszoba
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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