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A tőzsdézés egyszerű dolog. Veszünk valamit, aminek rendsze-
resen változik az értéke, majd amikor úgy érezzük, hogy feljebb 
már nem megy, eladjuk. A különbözet pedig a vagyonunkat 
gyarapítja. Aki szerint ezt túlságosan leegyszerűsítettük, az a 
nagy tétekben végzett részvényüzletekre gondol. Csakhogy ke-
vés pénzzel – és egy átlagos jövedelmű ember a tőzsdén mindig 
csak kevés pénzzel lehet jelen – egészen más szabályok sze-
rint kell, hogy játsszunk, mint azok, akik sok százmilliós vagy 
milliárdos téteket forgatnak. Bár a tét szó a szerencsejátékból 
származik, érdemes leszögezni: a tőzsdén a szerencse kevésbé 
fontos, mint a türelem és a tapasztalat. 

MIT JELENT A TŐZSDÉZÉS? 

A tőzsde egy speciális piac, ahol szigorú szabályok szerint adnak és 
vesznek devizát, határidős termékeket, hitelpapírokat, kötvényeket 
és sok minden mást, de mi most a klasszikus részvénykereskedel-
met emeljük ki. Már a részvények működésének magyarázata is 
külön cikksorozatot érdemelne, de szerencsére van bőven szak-
irodalom az interneten. Maradjunk abban, hogy a részvények 
működő vállalkozások tulajdonrészeit megtestesítő értékpapírok. 
Ráadásul már meg sem testesítik, a legtöbb részvény ugyanis csak 
elszámolóházak és szerverek elektronikus adataiként létezik. Még-
is: a részvény tulajdonosaként a részvényt kibocsátó vállalat tulaj-
donosaivá válunk, sok joggal, és néhány kötelezettséggel.
A részvényvásárlás elsődleges oka, hogy megtakarításainkat be-
fektessük, vagyis pénzt keressünk, és erre több módszert is biz-
tosítanak a részvények. Mérhető jövedelem, kisrészvényesként 
akkor jelentkezik, amikor a részvény értéke megemelkedik. Ezt 
pedig sok minden befolyásolhatja. Mégis klasszikusan azt jelzi 
a részvény árfolyama, hogy a mögötte álló vállalat milyen telje-
sítménnyel és jövedelemtermelő képességgel működik. 

HOGYAN VEGYÜNK RÉSZVÉNYT? 

A folyamat nem bonyolult, de van néhány fontos szabálya. 
Részvénnyel ugyanis csak speciális jogviszonnyal rendelkező 
tőzsdei kereskedők, az úgynevezett brókerek kereskedhetnek. 
Mi vásárlók a brókerekkel kötünk megállapodást, hogy a ne-
vünkben kereskedjenek. 
A részvényvásárláshoz egy brókernek adott megbízásra, és egy 
értékpapírszámlára lesz szükségünk. Ennyire egyszerű, igaz, 

A pénzügyi befektetések 
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mindkettő pénzbe kerül. És a részvényüzleten szerzett jövedel-
münket is mindkettő alapvetően befolyásolhatja. Hogy melyik 
brókerrel üzletelünk, csak rajtunk múlik. Lehet ez egy önálló 
befektetési szolgáltató, vagy akár erre jogosult bank is. A lényeg, 
hogy legyen engedélye a szolgáltatásra. A másik dolog pedig 
az ár. A bróker ugyanis akkor keres pénzt, ha a segítségével ve-
szünk vagy eladunk. És mindkettőért fizetnünk kell. 
Bár a világ bármely tőzsdéjén lehetőségünk van vásárolni, mi 
az egyszerűség kedvéért a Budapesti Értéktőzsdén maradnánk, 
leginkább azért, mert magyar állampolgárként itt kerül a leg-
kevesebbe számunkra a kereskedés. Ezt az árat minden bróker-
cég egyedileg állapítja meg, és a nyilvánosan elérhető díjtételek 
alapján komoly különbségeket találunk. A tőzsdei kereskedési 
jutalék 0,1 és 1 százalék között van, de majdnem mindenütt lé-
tezik minimum ár 200 és 3000 forint között. Vagyis ha 100 ezer 
forintos részvénycsomagot veszünk, 100 és 1000 forint között 
is lehet ez a költség, de bizonyos szolgáltatóknál éppen azért 
nem érdemes próbálkoznunk, mert ilyen kis értékű részvény-
csomagra is aránytalanul nagy díjat fizetnénk. 
Komoly költségcsökkentő tétel lehet az internet. Mert létezik 
telefonos, személyes és egyéb módja is annak, hogy vételi és 
eladási megbízást adjunk a brókercégnek. Azonban a legkeve-
sebb költséggel jellemzően az online szolgáltatások járnak. Van 
persze hátrányuk is. Ha döntünk, és néhány gombnyomással 
vásárolunk, nem lesz senki a túloldalon, aki esetleg figyelmez-
tetne egy elhibázott lépésre. 
A másik rendszeres kiadást az értékpapírszámla jelenti. Ezt a 
számlát megnyitni általában költségek nélkül lehet. Azonban 
itt kell elhelyeznünk a vételre szánt, jutalékra fizetett összeget, 
és magát a számla fenntartási díját is, amelyet havonta vonnak 
le. Hogy mennyit? Találtunk néhány ezer forintos értékpapír-
számla csomagot, de létezik évi 120 ezer forintos is. Kisbefekte-
tőként viszonylag egyértelmű a döntés.

DE HOGYAN LESZ EBBŐL PÉNZ? 

Mindig fontos kérdés, mennyit lehet nyerni a tőzsdén. A válasz 
az, hogy sokat! De ugyanilyen fontos, hogy a tőzsdei kereske-
désre – az árfolyamon elszenvedett veszteségre legalábbis – nem 
vonatkozik befektetővédelmi szabály, így a veszteséget is teljes 
egészében mi álljuk. A másik fontos kérdés, hogy mennyivel ér-
demes elkezdeni. Erre nincs igazán jó válasz, de néhány százezer 
forint biztosan kelleni fog még egy türelmes és biztonsági játékot 
játszó kisbefektetőnek is. Ha azt mondjuk, hogy egyes részvé-
nyeken éves szinten 10-30 százalék is nyerhető, az rekordhozam. 
Nem is gyakran fordul elő a magyar piacon. És nem véletlen, 
hogy éves szinten mérjük a hozamot. Kisbefektetőként a legtöbb 
kockázatot a napi szinten mozgó árfolyamok okozta veszteség 
miatti félelem jelenti. Kevés pénzzel a részvénypiacon a középtá-
vú 1-3 éves tervezés a legcélravezetőbb. 
Persze tőzsdegurut nem képezhetünk egy cikkel, de van néhány 
fontos tanácsunk. Először is át kell gondolnunk, mit is szeret-
nénk elérni tőzsdei befektetőként. Célozzunk meg határidőt és 

elvárt hozamot. Itt is legyünk mértéktartók, ne meggazdago-
dásra gondoljunk, és ne a kiemelt és ritka, többször tíz százalé-
kos nyereségekre. Ha azt tekintjük, hogy egy jól hozó két éves 
diszkontkincstárjegy mennyit fial, 8-10 százalékos tőzsdei ho-
zammal már jól járunk. Akármi is a pénzügyi cél, a hozamunk-
ból azonnal vonjuk le a költségeinket. Így a bróker jutalékát, az 
értékpapírszámla vezetésének díját, és az árfolyamnyereség 
közterheit is. Ha mondjuk félmillió forinttal indulunk, és egy 
év alatt megvan a célzott hozam, ebből az 50 ezer forintból kell 
levonnunk a költségeket. Kezdve a 15 százalékos jövedelem-
adóval, majd a többivel. Ebben a nagyságrendben nagyjából az 
elsődleges hozam 70-80 százaléka maradhat a zsebünkben. De 
még ez is 7-8 százalék, ami a mai magyar befektetési lehetősé-
gek mellett nem is rossz. 
Nekiállni persze nem könnyű. Elsőként tanulmányozzuk a 
részvények viselkedését, figyeljük a tőzsdei vállalatok eredmé-
nyeit, jelentéseit, és rakjuk össze a képet arról, hogy mi moz-
gatja éppen az árfolyamot. Egy stabil vállalat valóban a műkö-
désének köszönheti az árfolyamváltozások zömét, egy kisebb 
cég papírjai viszont spekulációk miatt is megindulhatnak fel 
vagy éppen lefelé. Használjunk számítógépes tőzsdei szimu-
lációs alkalmazásokat, és teszteljük, hogy mennyire vagyunk 
felkészültek valós költés nélkül. Látni fogjuk, hogy a nyereség 
valóban nem garantált, főleg, ha kapkodunk. A tőzsdei cégek 
árfolyamát jónéhány tőlük független folyamat is befolyásolja. A 
pénz árfolyamok, a politika, a makrogazdasági klíma, vagy a 
világ túlsó felén fellépő nyersanyaghiány. 

NEM MEHETÜNK BIZTOSRA

Ha a tőzsdén akarunk pénzt keresni, de bizonytalanok va-
gyunk – mert néhány százezer forintból túl sok lábon nem 
állhatunk –, van megoldás:  a részvényalapok. Ezek olyan 
befektetési alapok, amelyek részvények kereskedelmével nö-
velik értéküket. Vásárlásukhoz szintén kell értékpapírszám-
la, de például bróker nem. És éppen azért lehetnek vonzóak, 
mert ugyan van naponta változó értékük ezeknek is, de nem 
kell a minden egyes bennük található részvény mögötti fo-
lyamatokat lesnünk. 
Aki például az elmúlt egy évben megtáltosodó – legalábbis 
történelmi csúcsot döntő – Budapesti Értéktőzsdén vezetett 
BUX Indexhez kötött, vagyis indexkövető alapra költött, az 
egy év alatt 30 százalék feletti hozamot érhetett el. Ez akkor 
is figyelemre méltó, ha tudható, hogy a következő egy év-
ben valószínűtlen a hasonló növekedés. Némi állampapírral 
– tehát biztonságos, kis hozamú értékpapírral – is operáló 
részvényalap azonban már jó irány lehet a pénzünk fialtatá-
sához. De még ez is magas kockázatú befektetés. És itt egy 
fontos igazság: mindig az a legkockázatosabb, ami a legna-
gyobb hozamot ígéri. Ha valami túl jól hangzik, hogy igaz 
legyen, valószínűleg nem is igaz. Tanulni és tapasztalni kell, 
aztán ezek alapján éveken át építkezni.


