
150 éves a magyar tőzsde
Jótékonysági árverés (2014. június 17.)

Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: 
www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 
zsűrije számára készült.

http://frontpage.hu/bet150-sandorimre
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A világ egyik legrégebben működő 
tőzsdéje
Az 1864-ben indult történelmi léptékű időszakban a 
tőzsde, mint a hazai tőkepiac meghatározó intézménye 
Magyarország és a magyar gazdaságtörténet fontos és 
megkerülhetetlen részévé vált.

Fordulatos történet
A magyar tőzsde 1864. január 18-án kezdte meg működését 
Budapesten. Az intézmény először értékpapírtőzsdeként 
jött létre, de négy évvel később magába olvasztotta a 
gabonakereskedelem központját és felvette a Budapesti 
Áru- és Értéktőzsde (BÁÉT) nevet.

A II. világháborút követően a magyar ipar nagyobbik részét 
érintő államosítás után, 1948. május 25-én Budapesti 
Áru- és Értéktőzsdét feloszlatták, annak vagyonát pedig 
állami tulajdonba vették.

Napjainkban
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a 
rendszerváltást követően – 1990. június 21-
én – újra megnyitotta kapuit.

A magyar tőzsde 2014-ben ünnepli alapításának 150. évfordulóját.

A jubileum



4A feladat

exkluzív esemény

Értékes relikviák

Neves felajánlók

Jótékony cél

Több száz fő meghívott vendég részvételével exkluzív 
születésnapi rendezvényt szerveztünk egy jótékonysági 
árveréssel egybekötve. Az eseményen megjelentek a hazai 
tőkepiac jeles képviselői.

A magyar tőkepiac történetét bemutató relikviák kerültek 
kalapács alá.

A köztársasági elnök fővédnökségével megtartott eseményre 
a BÉT közjogi méltóságokat, a magyar tőkepiac illusztris 
szereplőit, a budapesti tőzsdén jegyzett négy legnagyobb 
tőzsdei forgalmú cég vezetőjét, a tőzsde volt és jelenlegi 
elnökeit, alelnökeit, valamint André Kostolany, a BÉT örökös 
tiszteletbeli elnökének özvegyét kérte fel, hogy ajánljanak 
fel tárgyakat az aukcióra.

A köztársasági elnök fővédnökségével megtartott árverés 
teljes bevételét a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését célzó 
oktatás támogatására

méltó módon, a hazai tőkepiac 
kiemelt eseményeként, neves 
vendégekkel megünnepelni a 
150 éves születésnapot.

Kiemelni, hogy a Budapesti Értéktőzsde 
számára fontos a társadalmi szerepvállalás, 
a pénzügyi kultúra fejlesztése.

Bemutatni, hogy a Budapesti Értéktőzsde 
ma is a gazdaság meghatározó szereplője, 
és olyan nemzetközi mércével mérve is 
meghatározó intézmény, amelyre Európa 
egyéb téren messze fejlettebb országaiban is 
referenciaként tekintenek.

Utalni 150 év hagyományaira, történelmi 
jelentőségére.

A jótékonysági árverés koncepciójának kidolgozója és az 
esemény szervezője a Front Page Communications volt.
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A jubileum alkalmából a Front Page 
Communications állófogadással egybekötött 
jótékonysági árverést szervezett.

Az EST hÁzIASSzonyA: novodoMSzKy ÉvA Az ÁRvERÉS vEzETőJE: wInKlER nóRA

helyszíN: 
mAgyAr Nemzeti gAlÉriA

jótékonysági árverés

Az esemény

A jótéknysági árverés helyszíne a Magyar Nemzeti 
Galéria volt, amely utalt a hagyományokra és 
megfelelő hangulatot biztosított az exkluzív 
eseményhez.

Az esemény fővédnökének sikerült megnyerni 
a köztársasági elnököt, aki egy emléklappal a 
tárgyak felajánlói közé is csatlakozott.

FővÉdNök: áder JáNos 
köztársAsági elNök

áder JáNos köszöNtőJe Az árverÉsi 
kAtAlógusbAN
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Életképek a korabeli pesti tőzsdéről 
(Madame Francoise Kostolany)

a felajánlások
a magyar tőkepiac történetét 
bemutató személyes emlékek

az összes felajánlott tárgyat tartalmazó árverési 
katalógus megtekinthető az alábbi linken: 

http://bet150.hu/pdf/Jotekonysagi_Arveres.pdf

Bronz Bika-Medve 
szobor (Jaksity György)

A BÉT csengőjének 
aranyozott kicsinyített 
másolata (Simor András)

Az árverésen olyan érdekességek is gazdára találtak, 
mint például:
•	 Áder János köztársasági elnök által dedikált 

emléklap;
•	 orbán viktor miniszterelnök töltőtolla, mellyel 

stratégiai fontosságú dokumentumokat írt alá 2010 
óta;

•	 Göncz Árpád korábbi köztársasági elnök által 
dedikált fotómontázs;

•	 André Kostolany hagyatékából számos értékes és 
egyedi tárgy;

•	 a Budapesti Értéktőzsde csengőjének aranyozott 
kicsinyített másolata;

•	 a Budapesti Értéktőzsde eredeti Alapító okira-
ta, amelyben negyvenkét évnyi kényszerszünet 
után, 1990-ben döntöttek a Budapesti Értéktőzsde 
megalapításáról.

A fentieken kívül kalapács alá kerültek többek között 
műtárgyak, eredeti, történelmi jelentőségű részvények, 
valamint a tőzsdét ábrázoló korabeli, értékes képek, 
könyvek, tusrajzok is.

A kereskedés levezetésére 
korábban használt 
hivatalos óra (Katona Zsolt)

Értékes relikviák, neves felajánlók

Emléklap személyes 
fotókkal (Göncz Árpád)

A szabadság téri 
tőzsdepalota rajza
(Dr. Czriják Sándor)

Magyarország 
miniszterelnöke 
aláíró tolla 
(Orbán Viktor)

http://bet150.hu/pdf/Jotekonysagi_Arveres.pdf
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A budapesti Értéktőzsde célja a 
felajánlásokkal, hogy az emberek 
mindennapi életük során mega-
lapozottabb döntéseket hozzanak 
pénzügyeikkel kapcsolatban.

A Budapesti Értéktőzsde megítélése sze-
rint ugyanis az oktatás támogatása az 
egyik leghatékonyabb eszköz a jövő 
generációinak pénzügyi felkészítésében, 
mivel a mai iskolások és egyetemisták a 
jövő munkavállalóiként fontos szerepet töl-
tenek majd be a magyar gazdaságban.

A budapesti Értéktőzsde az árverés 
teljes bevételét a hazai pénzügyi 
kultúra fejlesztését célzó oktatás 
támogatására ajánlotta fel.

A bevételt a Magyar nemzeti Bank 
kezdeményezésére korábban létrejött 
Pénziránytű  Alapítvány, valamint a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Befektetések 
és vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa 
kapta meg.

A bevÉtelt kÉt 
AlApítváNyNAk 

AJáNlottA Fel A bÉt

Jótékonysági cél

a jótékonysági 
árverésen összesen 
16.710.000 forint 
gyűlt össze.
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A 150 éves évfordulóhoz és a jótékonysági 
árveréshez aktív sajtókommunikáció 
kapcsolódott. ennek keretében összesen 
három sajtóközlemény készült:

•	 150 éves évforduló – a magyar tőzsde 
alapításának napján

•	 Árverés beharangozó sajtóközlemény – 
esemény előtt egy héttel

•	 Árverés eredményéről szóló 
sajtóközlemény – esemény után egy 
nappal

A jótékonysági árveréshez kapcsolódó két 
közlemény mellé egy-egy videó is készült:

•	 Az első az eseményt mutatta be annak 
céljaival

•	 A második az esemény eredményét 
mutatta be

A kommunikációt aktív interjúszervezés 
kísérte, valamint több, az árverési tárgyakat 
bemutató képes összeállítás is készült 
a jótékonysági árverés célcsoportjait 
megszólító lapokban.

microsite

összefoglaló videó

beharangozó videó

árverési katalógus

eredmény sajtóközlemény

beharangozó sajtóközlemény LINK

LINK

LINK LINK

Kommunikációs eszközök

Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek:
www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

https://www.youtube.com/watch?v=8166vdfaH9I
https://www.youtube.com/watch?v=1Cxulrz09t4
http://www.bet150.hu/
http://bet150.hu/pdf/Jotekonysagi_Arveres.pdf
http://frontpage.hu/bet150-sandorimre
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16,7 millió ForiNt
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