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"Bevezetés a tızsde világába:  
Tızsdei alapismeretek és a magyar tıkepiac bemutatása” 

 

Elek Péter és Szalay Rita elıadása 
 

 

Nyitó gondolatok  Surányi Csaba, a Délkelet-Európa Kutatóközpont vezetıje 
 

Elıadók   Elek Péter befektetési igazgató, Dialóg Befektetési Alapkezelı 

Szalay Rita, Igazgató, Budapesti Értéktızsde Zrt. 
 

Moderátor  Rutterschmid Rebeka (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 
 

Az est szellemi mentora Kövér György akadémikus az ELTE Történettudományi Doktori Iskola 

Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának vezetıje 

 
 

 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
 
A Könyvtár 60 fıs hallgatóságot tud fogadni.  
Kérjük, elızetesen jelentkezzenek be, legkésıbb december 3-ig.  
RSVP: conference@southeast-europe.org  
A konferencia honlapja: http://www.southeast-europe.org    
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„A tızsdékre a spekulánsok hozzák a likviditást, de az igazi befektetı hosszú távon gondolkodik.”  
— André Kostolany    
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A Tızsdepalota 

 
„Bevezetés a tızsde világába: Tızsdei alapismeretek és a magyar tıkepiac bemutatása”  
 

A tartalomból 
- mi a tızsde szerepe  
- kik a szereplık, befektetık  
- fıbb terméktípusok  
- termékek jellemzıi (mi a részvény, mi a kötvény)  
- mik mozgatják a piacokat  
- hazai részvények, hazai kötvények  
- mi lehet a jövıben a tızsde szerepe  
 
Elek Péter, Dialóg Befektetési Alapkezelı, befektetési igazgató   
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„Újdonságok a BÉT-en – és a tızsde legújabb piacfejlesztési lépései”  
 

A tartalomból: 
 

    A BÉT helyzete, szerepe 
    Oktatási és mentoring programok 
    Nemzeti Tızsdefejlesztési Alap 
    A BÉT piacai  

(szabályozott piac, Xtend piac, BÉTa) 
    A tızsdei megjelenés aspektusai  

 

 

 

dr. Szalay Rita, MBA, Igazgató, Kibocsátói Igazgatóság, 
Budapesti Értéktızsde Zrt.  
 

* 

 

A pesti tızsde története - az értékpapír-kereskedı szemével  
 

Mit is summázhat a tızsde tapasztalataiból egy történész a tızsdeklub 
megnyitása alkalmából, okulásként? 

A tızsde alapja mindenkor a társadalmi nyilvánosság sejtjeiben és a 
magángazdasági szervezıdésén nyugodott. A tızsdeklub, az V. kerületi polgári 
kaszinó, a Lipótvárosi Kaszinó mindig is többet jelentett annál, amit az 
egyesületi szint önmagában képvisel. A társadalmi megalapozás a jelenben is 
nagy figyelmet érdemel, hiszen nem puszta piaci tényezırıl, hanem beágyazott 
társadalmi-gazdasági intézményrıl van szó. 

A tızsde autonómiája Magyarországon - minden erıssége ellenére - 
sohasem volt teljes. Különbözı irányból az állam és a nagybankok korlátozták, 
ám addig sohasem volt baj, amíg a beavatkozás tiszteletben tartott bizonyos 
határokat. Kívánatos lenne a jelenben is, hogy a létrehozott intézményes 
faktorok tutelája ne lépje túl a szükséges mértéket. 

 
Kövér György: A felhalmozás íve. 237. o. Elıadásként hangzott el a Magyar Tızsdealapítvány 

kuratóriuma által szervezett Tızsde klub ünnepélyes megnyitóján, 1989. október 4-én. (Részlet) 
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