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• Háromszázmilliárdos forgalom az elmúlt évben 

Szegeden a Buda-Cash Brókerház 
• Egyre több a jelentkező 

Tőzsdekényszer 

Tőzsdén az euro. A premierre nálunk még várni kell. (MTI Telefotó) 

Frankfurti gyakorlat 
Lalila Gábor gépipari szakközépiskola elvégzése 

után tette le a közgazdasági érettségit Szegeden, ez-
után az Élelmiszeripari Fösikola vállalkozó-mene-
dzser szakán tanult, majd abszolválta a tőzsdei szak-
vizsgát is. Előző munkahelyéről, a német hátterű 
Bond-Trade-től Frankfurtba ment gyakorlatra, ahol a 
klasszikus brókermunkát tanulmányozhatta élesben. 
Bankközi üzletkötésekkel foglalkozott tehát a piacve-
zetőnek számító német anyacégnél, Európa egyik 
pénzügyi központjában. Hazatérése után üzletág-igaz-
gatói beosztásban kezdett el dolgozni. Tavaly október-
ben került a Buda-Cash-hez, s mindjárt a szegedi iro-
da kialakításával kezdett el foglalkozni. 

Kamarai 
rendezvények 

• DM/DV-információ 
A Csongrád Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara januári 
rendezvényei: 1999. január 
7-15-ig: ADÓ '99 (Tájékoz-
tatjuk a kamarai tagokat, hogy 
a január 7-i, szegedi ADÓ '99 
előadást a nagy érdeklődésre 
való tekintettel január 11-én 
14 órai kezdettel megisméte-
lik. (Előadó: dr. Papp István, 
helyszín: a megyeháza nagy-
terme). Jelentkezéseket már 
csak erre az időpontra tudnak 
elfogadni. 

Január 14., 10 óra (CSMKIK 
rendezvényterme): A Szakkép-
zési Alappal kapcsolatos aktuá-
lis kérdések - előadó: Giber 
Mihály, az Oktatási Miniszté-
rium főosztályvezetője. 

Január 20., 10 óra (megye-
háza nagyterme): Termékazo-
nosítás változása az adózásban. 

Január 21., 9 óra (CSMKIK 
Rendezvényterme): Gyakorlati 
képzést felügyelők továbbkép-
zése és felkészítése az 1999. 
évi ellenőrzési feladatokra. 

Január 21., 14 óra (CSMKIK 
Rendezvényterme): A magyar 
gazdaság kilátásai - előadó: 
Petschnig Mária Zita. 

Január 25,-február 20.: Ka-
marai osztálygyűlések megye-
szerte. 

Január 27. vagy 28.: Kül-
ker nap (Pick-klub). 

Beszállítói 
konferencia 

• DM/DV-információ 
A Csongrád Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara 1999 
tavaszán konferencia szervezé-
sét tervezi a kormány beszállí-
tói célprogramjáról, hazai be-
szállítói helyzetről, a beszállí-
tóvá válás minőségi, szervezeti 
követelményeiről, valamint a 
Magyarországon tevékenykedő 
multinacionális cégek által a 
beszállítóvá válás feltételeinek 
megteremtéséhez nyújtott tá-
mogatásokról, illetőleg igény-
be vehető kormányzati támo-
gatásokról. Előzetes igényfel-
mérés céljából várjuk mind-
azon tagjaink jelentkezését, 
akik a fenti cégek beszállító 
feltételei és támogatási rend-
szereik iránt érdeklődnek. Je-
lentkezni a rendezvény vissza-
jelzőn, vagy a 62/486-987/161 
telefonszámon Németh Zoltán-
nál, illetve a nemeth.zol-
tan@csmkik.tiszanet.hu E-ma-
ilon lehet. A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
ezúton kíván tagjainak és min-
den kedves olvasónak, sikerek-
ben és eredményekben gazdag 
boldog új esztendőt! 

• Bankmérleg 

A forint vezet 
• Budapest (MTI) 

A lekötött forintbetétek, a 
devizabetétek és a pénzintézeti 
értékpapírok állománya össze-
ségében 4300 milliárd forint 
volt tavaly október végén, ami 
294 milliárd forinttal több mint 
1997 decemberében - tájékoz-
tatta közleményben a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) az MTI-t. 
A bankrendszeren kívüli kész-
pénz és a látra szóló forintbeté-
tek állománya 1588,5 milliárd 
forintot tett ki idén októberben, 
ami 68,5 milliárd forintos 
emelkedés 10 hónap alatt. A 
jegybank közleménye szerint a 
6150,3 milliárd forintos belföl-
di hitelállományon belül a kor-
mányzat nettó tartozásai 
3638,7 milliárd forintot tettek 
ki összesen, ami 175,2 milliárd 
forinttal több az 1997 decem-
beri adatnál. A vállalati hite-
lek állománya 2037 milliárd 
forint, a lakossági pedig 254,5 
milliárd forint volt. 

Hivatalosan ma nyílik 
Szegeden a Buda-Cash 
Brókerház szegedi iro-
dája a Kálvin téren, bár 
ez az időpont inkább 
jelképes, hiszen ügyfe-
leik már most is van-
nak, s egy ilyen társa-
ságnál nem úgy törté-
nik a fióknyitás, hogy 
betódulnak az ajtón az 
é r k e z ő k . A m á s o d i k 
legnagyobb, nem banki 
hátterű brókercég helyi 
fiókvezetőjét Lalila Gá-
bort a hét elején kér-
deztük. 

0 Mióta van a szakmá-
ban a Buda-Cash, mi-
lyen évet zárt az elmúlt 
esztendőben? 
- A tá rsaság 1995-ben 

alakult meg kf t . -ként , 50 
millió forintos alaptőkével, 
s azonna l t ő z s d e t a g k é n t 
kezdett el működni, hiszen 
minden kitételt teljesíteni 
tudott, s így megfelelő vég-
zettségű és gyakorlatú szak-
embergárdával indulhatott. 
Akkoriban ötven-hatvan kö-
zött volt korlátozva a tőzs-
detagok száma, s szegedi 
központtal egyedül a Pakett 
Bróker tartozott közéjük . 
Az a lap í t á s évében még 
csak kilenc milliárdos for-
g a l m u n k vol t , azó ta ezt 
minden esztendőben sike-
rült megháromszorozni , s 
így tavaly már háromszáz 
mi l l i á rdosak vo l tunk . A 
nem banki hátterű brókercé-
gek közö t t ez f o r g a l o m 
szempont jából a második 
helyezést jelenti , de meg-
előzünk banki brókercége-
ket is. 

0 A megnövekedett for-
galom mennyiben kö-
szönhető a kibővült or-
szágos fiókhálózatnak? 
- Jelentős részben, bár a 

társaság egészen tavaly ja-
nuárig úgynevezett egyiro-
dás volt. Akkor vettük át a 
szegedi központú CB Bró-
ker ba ja i , k e c s k e m é t i és 
győri irodáját , s tulajdon-
képpen ezzel kezdődöt t a 
vidéki fiókhálózat kiépítése. 

• Jogilag valószínűleg 
rendben is volt minden, 
de a szakmában ez akkor 
is átcsábítást jelent, hi-
szen a távozó brókerrel 
együtt megy a kisbefek-
tető is. 
- Nem véletlen, hogy egy 

komoly cég szerződésben is 
kiköti, hogy brókere távozás 
után még hány esztendeig 
nem dolgozhat a szakmá-

• Bécs (MTI) 
Magyarország a leg-

fejlettebb öt kelet- és kö-
zép-európai ország kö-
zül az egyedüli éllovas, 
ahol a t a k a r é k o s s á g i 
csomaggal párhuzamo-
san a piacgazdasági re-
formok erőteljes megva-
lósítása révén hosszú, 
súlyos válságból sikerült 
kivezetni a gazdaságot 
- ; véli az elmúlt év végén 
megjelent összegző cik-
kében a Die Presse oszt-
rák konzervatív lap. 

A cikkíró megítélése sze-
rint ez persze nem azt jelenti, 
hogy magyarok pihenhetnek 
a babérjaikon, mert ha ezt 
tennék, akkor középtávon 
nem tarthatná meg Magyar-
ország a vezető helyét a re-

ban, így próbálja megakadá-
lyozni az ügyfélcsábí tást . 
Az említett irodák vezetői-
nek nem volt ilyen szerző-
dése a CB-vel , de azt hi-
szem, az akkor már látható 
nyilvántartási hiányosságok 
is megkönnyítették a Buda-
Cash dolgát. Az pedig, hogy 
az ügyfél megy a brókere 
után, teljesen természetes, 
Baján például nem is volt 
más brókercég akkoriban. A 
hálózatépítés egyébként ta-
valy nem állt meg a három 
emlí te t t városnál , h iszen 
irodát nyitottunk Veszprém-
ben, Zalaegerszegen, Pé-
csett, s az új esztendőben 
Szegeden is. Néhány héten 
belül pedig Békéscsabán is 
beköszönünk. 

# Nehéz Szegeden a nem 
banki hátterű brókercé-

formországok között. Ma-
gyarországnak sikerült nem-
csak a piacgazdaság beveze-
tése, hanem a nagy mennyi-
ségű külföldi beruházás se-
gítségével technológiailag is 
behozta az elmaradását - véli 
az e lemző. A Die Presse 
ugyanakkor azt jósolja, hogy 
a jövőben csökken majd Ma-
gyarországon a külföldi beru-
házások mértéke, s ez meg-
nehezítheti a folyó fizetési 
mérleg hiányának finanszíro-
zását. 

Érdekesnek tartja a szerző 
Szlovénia helyzetét. Meg-
jegyzi, hogy ez a kis ország 
óvatos a külföldi beruházá-
sokkal, mert tart a túlzott kül-
földi jelenléttől. Emiatt - véli 
a Die Presse - ezt gyakran el-
szigetelődési törekvésként ér-
tékeli a külvilág. Szerinte 

geknek, hiszen a közel-
múltban két társaság is 
bedobta a törölközőt. Mi 
erről a véleménye? 
- Mint említettem, máso-

dik legnagyobbak vagyunk, 
s megelőzünk néhány banki 
brókercéget is. Alaptőkénk 
650 millió forint, s ezt még 
az idén egymilliárdra emel-
jük, ami viszont már meg-
egyezik a bankalapításhoz 
szükséges minimális tőké-
vel. Mellettünk szól, hogy 
rugalmasabbak, ügyfélcent-
rikusabbak lehetünk, mint a 
nagyok, személyre szabott 
kiszolgálásban részesíthet-
jük a hozzánk forduló be-
fektetőt. Havonta elemzést 
készítünk a tőzsde vezető 
papírjairól, s ezzel is segít-
jük az ügyfelek eligazodását 
az értékpapírpiacon. 

azonban a szlovénok látható-
lag nem akarnak sokat koc-
káztatni, hiszen így is sikere-
sek. 

Lengyelországgal kapcso-
latban úgy véli a szerző, 
hogy sok a házilagosan elői-
dézett probléma, s a megszo-
rító pénzügyi politika magas 
kamatokkal fékezi a gazdasá-
got, az ipari termelést, a jö-
vedelmeket és az exportot. 
Hozzáteszi: ettől függetlenül 
tovább tart Lengyelországban 
a magas mértékű gazdasági 
növekedés. 

Csehországról a lap meg-
állapítja, hogy recesszióba 
csúszott. Megjegyzi, hogy 
hatalmas vita folyik a nemze-
ti bank felelősségéről a gaz-
dasági bajokért. Ugyanakkor 
a magas kamatok sok beruhá-
zót vonzanak az országba, de 

• Tavaly jelentős vesz-
teségeket szenvedtek el 
a brókercégek, s nem-
csak a nemzetközi vál-
ság, hanem a kockáza-
tos határidős ügyletek 
miatt is. 
- A Buda-Cash vezetése 

tavaly októberben úgy dön-
töt t , hogy a BUX-ügy le t 
veszteségei miatt megszün-
teti a határidős szekciót. Ez 
a terület ugyanis nem a kis-
befektetőknek való, s így 
marad a promt részvény, az 
állampapír és a portfolióke-
zelés. Az utóbbinál az ügy-
fél választhat, hogy a biztos 
állampapír mellett a vegyes 
portfolióban mennyi rész-
vényt forgasson a bróker, 
netán teljesen ilyen papírok-
ba fektesse a rábízott pénzt. 
Természetesen a napon be-
lüli kereskedésre is lehető-
séget biztosítunk, de szigo-
rúan megköveteljük a húsz-
százalékos fedezetet. Kizá-
rólag likvid papírokkal en-
gedjük a napon belüli üzlet-
kötéseket, mi több, megne-
vezzük azt a hat-nyolc rész-
vényt, amit annak tartunk. 
Persze ezek azért nincsenek 
kőbe vésve, de törekednünk 
kell a maximális biztonság-
ra. Ennek jegyében áldoz-
tunk sokat- számítástechni-
kai rendszerünkre is, az ál-
talunk használt Clavis-nál 
most nem sok jobbat ismer 
a szakma. 

Kovács András 

a túlságosan kemény korona 
akadályozza az exportot és a 
turizmust - véli az elemző. 

A Die Presse nem találja 
túlságosan rózsásnak a hely-
zetet Szlovákiában, ahol 
ugyan új kormány van, de 
túlságosan kemény a korona, 
a legalacsonyabb szintű az 
összes reformország közül a 
külföldi beruházások aránya 
és túl magas a folyó fizetési 
mérleg hiánya. Megítélése 
szerint hasonló bajokra szá-
míthat Szlovákia, mint 
amelynek Csehországban is 
bekövetkeztek, főleg azért, 
mert a két országban nagyon 
hasonlók a szerkezeti problé-
mák. A szerző tart attól, hogy 
romlik majd a szlovák gazda-
ság számára eddig támaszt 
j e len tő nagy konszernek 
helyzete. 

• Budapest (MTI) 
Az értékpapir-törvény 

előírásainak megfelelő-
en, az elmúlt év utolsó 
nap ja iban egyre több-
nyílt részvénytársaság 
nyújtotta be a Budapesti 
Értéktőzsdére részvé-
nyeinek bevezetési ké-
relmét, mivel ennek ha-
tárideje december 31-én 
lejárt - közölte Szendrei 
Csaba, a BÉT bevezetési 
és kibocsátási főosztály-
vezetője az MTI-vel. 

Az ér tékpap í r - tö rvény 
úgynevezett tőzsdekényszert 
ír elő a 200 millió forint , 
vagy efölötti értékben nyil-
vánosan kibocsátott részvé-
nyek tőzsdei bevezetési ké-
relmezésére. December 30-
ig mintegy 15 társaság nyúj-
totta be kérelmét a Budapes-
ti Értéktőzsdére, ám több 
társaság a napokban tartott 
közgyűlésén zártkörűvé ala-
kult, vagy tervezi ezt, s en-
nek értelmében az Állami 
Pénz- és Tőkepiaci Felügye-
let tói (ÁPTF) beveze tés i 
mentesítést kérelmezett -
mondta Szendrei Csaba. 

A BÉT főosztályvezetője 
megemlítette, hogy a Titász, 
a Dédász, az Abbazia Kár-
pótlási Jegy Hasznosító Tár-
saság, a Baranyatej Rt., az 
Édász , a Konzumbank , a 
Virg in ia Kárpót lás i Jegy 
Hasznosító Társaság, az Él-

• Párizs (MTI) 
Wim Duisenberg, az Euró-

pai Központi Bank (ECB) el-
nöke szerint 1999-ben a valu-
tauniós országokban 2,25-
2,25 százalék között alakult a 
gazdasági növekedés. A bank-
elnök ismét elítélte, hogy nem 
kellőképpen csökken a defioit 
az euróövezet országaiban. „A 
gazdasági növekedés újjáéle-
désére számítunk 1999 végén, 
illetve megerősödésére 2000-
ben" az euróövezetben - mu-
tatott rá Wim Duisenberg a Le 
Monde francia napilapban 
megjelt interjúban, amelyet 
előzetesen az AFP ismertetett. 

• Budapest (MTI) 
Az Országos Betétbiz-

tosítási Alap (OBA) ez év 
januárjától módosítja díj-
fizetési rendszerét. A díj-
tételek megállapításánál 
eddig az egyes tagintéze-
tekre jellemző, átlagos 
betétnagyságot vették fi-
gyelembe, a jövőben a 
díjkulcsok az egyes beté-
tek nagyságától függően 
differenciálódnak, továb-
bá az eddigi két kulcsot 
négy váltja fel. 

Az éves díjfizetési kötele-
zettség ezután az 1 millió fo-
rintig teijedő betétek után 1,6 
ezrelék, 1-2 millió forintig 1,3 
ezrelék, 2-4 millió forintig 1 
ezrelék, 4 millió forint fölött 
pedig 0,7 ezrelék lesz (tavaly 
1 millió forint alatti átlagos 
betétnagyságnál 1,9 ezrelék, 
az annál nagyobbnál 1,6 ezre-
lék volt). 

Az átlagos díjkulcs a mó-
dosítás következtében a tava-
lyi 1,8 ezrelékről 1,1 ezrelékre 
csökkent. Az OBA díjbevéte-
lei ennek következtében csök-
kenni fognak, de az alapnál 

só Pesti Telefontársaság, a 
TS Apartman Rt., a Forte 
Fotokémiai Rt., a Székesfe-
hérvári Hűtőipari Rt., a HB 
és Westminster Rt., az An-
tenna Hungária Rt., az Ara-
go Befektetési Holding Rt. 
és a Magyar Takarékszövet-
kezeti Bank Rt. nyújtott be 
bevezetési kérelmet a tőzs-
déhez. 

Ez nem jelenti azt, hogy a 
kérelmező társaságok papír-
jai automatikusan a tőzsdére 
kerülnek, hiszen a BÉT-nek 
különféle szempontok sze-
rint 30 napon belül kell dön-
tenie a bevezetésről. 

Felhívta arra a figyelmet, 
hogy az év utolsó napjának 
utolsó munkaóráiban is je-
lentkezhetnek társaságok be-
vezetési kérelemmel. 

Előzetes becslések szerint 
több mint 40 részvény és 
mintegy 10 kötvény tőzsdei 
bevezetése várható a tőzsde-
kényszer miatt. Azok a tár-
saságok, amelyek a törvény 
hatálya alá esnek, de nem 
nyújtják be kérelmüket a be-
vezetésre, azokat az ÁPTF 
megbírságolja. 

A tőzsdei bevezetési díj 
450.000 forinttól 7 millió 
750 ezer forintig terjed. Ha a 
társaság nem teljesíti a beve-
zetési feltételeket és a kérel-
met elutasítja a tőzsde, akkor 
eljárási díjat kell befizetni, 
ami megegyezik a bevezeté-
si díj alsó határával. 

Az államháztartás deficitje 
nem halad elég gyorsan előre 
az egyensúly irányába - muta-
tott rá egyebek között az EBC 
elnöke. Wim Duisenberg úgy 
vélte, hogy az euró annyiban 
tud hozzájárulni űj munkahe-
lyek teremtéséhez, amennyi-
ben a növekedéshez hozzájá-
rul. Megismételte, hogy Eu-
rópában a munkanélküliség 
szerkezeti okokra vezethető 
vissza, és ezen a területen a 
monetáris politika semmit 
sem tehet. Szerinte ugyanis a 
munkanélküliségért a mun-
kaerőpiac rugalmatlansága a 
felelős. 

úgy ítélik meg, hogy az OBA 
mintegy 17 milliárd forintos 
felhalmozott vagyona ezt 
megengedi. Az alap a befa-
gyott betétek tőkéjét és kama-
tát egy hitelintézetben szemé-
lyenként legfeljebb 1 millió 
forintig fizeti ki. A biztosított 
betétek fedezettsége ez idáig 
mintegy 1 százalék volt. 

Az OBA-nál elkészült a be-
tétregiszter, amely hitelintéze-
tenként csoportosítva tartal-
mazza az OBA által biztosí-
tott valamennyi betéti termé-
ket, beleértve a már nem for-
galmazott, de még visszavált-
ható betétformákat is. így az 
ügyfelek számára egyértelmű-
en kiderül, hogy melyek a biz-
tosított, illetve nem biztosított 
betéttípusok. Az alap igazga-
tótanácsa jóváhagyta a kártyás 
kifizetés bevezetését is a ban-
ki és a postai átutalás, vala-
mint készpénzes kifizetés 
meghagyása mellett. Az OBA 
Betétbiztosítási Kártyát a pos-
tahivatalok Postamat automa-
tái és az OTP Bank bankjegy-
kiadó automatái fogadják el. 
illetve az OTP Bank fiókjai-
ban vehető fel vele pénz. 

• Éllovas a magyar gazdaság 

Reform - babérok nélkül 

Év végére 
újabb növekedés? 

• Betétbiztosítás: új díjstruktúra 

Két kulcs helyett négy 
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