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Egy Interneten gyakran megjelenő, lelkes tőzsdés kérdezett meg, mi a véleményem a 

Tőkepiaci törvény módosító indítványairól. Elkezdtem összeírni neki, hogy miben nem értek 

egyet, és egy kis idő után publikálható formává ért össze az anyag, amit az érdeklődők 

számára közzéteszek. Bár az alábbi cikket több embertől összegyűjtött ötletek alapján 

készítettem, a leírtak természetesen kizárólag a szerző véleményét tükrözik, és nem feltétlenül 

érintik a törvénymódosítás minden területét. 

 
A napokban zajlik az Országgyűlésen a Tőkepiaci Törvény módosításának vitája. A 
Pénzügyminisztériumban készített javaslatokból egyértelműen kiderül, hogy az alkotók 
maximálisan a törvény modernizációját tűzték zászlajukra, és igyekeztek a piaci szereplők 
kívánságainak maximálisan megfelelni. Nem tudjuk, hogy a törvényalkotók mennyire 
elkötelezettek a további liberalizáció, és a nyugaton már nemhogy ismert, de elterjedt 
befektetési megoldások hazai debütálásának irányában. Amennyiben van szándék arra, hogy 
akár már idén további módosítások kerüljenek a törvénybe, akkor a most Parlament elé kerülő 
tervezet valóban figyelembe veszi a modernizációs törekvéseket. Ha nincs, akkor 
egyértelműen kimondható: a módosítások túl óvatosak lettek. Ugyanis számos olyan 
irracionális, vagy egyszerűen csak elavult pont most nem kerül ki, nem módosul a 
törvényben, amelyre többször igényüket fejezték ki a szakmai szervezetek. Természetesen 
nem mindenki ért egyet abban, hogy hol és mit kell újítani, ezért itt csak azon pontokat 
sorolom fel, amelyek ismerőseim, barátaim, és saját magam számára nem megfelelő a 
jelenlegi formájában a benyújtott törvény módosításában. 
 
Kiegészült a szabályozott piac definíciója. Ez a terminus rengeteg szenvedést okozott már a 
külföldön befektetőknek, hiszen ha valamely piac kívül esik a „szabályozott piac” 
definícióján, a befektetők az elért árfolyam nyereséget sokkal rosszabb adózási feltételek 
mellett tudják kihasználni. Ezt különösen az egyébként mindegyik tőzsdénél likvidebb piacot 
biztosító bankközi devizapiacon spekulálók bánják, hiszen ez a piac nem fér bele a 
„szabályozott” kategóriába, hiába lehet sokszor könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban 
pozíciót felvenni itt. Bár az ide vonatkozó rendelkezéseket az SZJA törvényben is kellene 
módosítani, nem világos, hogy miért az a szabályozott piac, ami a módosításban szerepel. 
Annyi előrelépés már történt, hogy a szabályozott piacot átfogóbban definiálták. Hogy ezt 
miért korlátozzák továbbra is az EU-ra, arról fogalmam sincs…már az OECD-t is nehezen 
érteném meg. Mindenesetre az APEH és a PSZÁF dolgát annyiban megkönnyítették, hogy 
ezentúl vélhetően már tudnak választ adni bármilyen állásfoglalás kérésre. Eddig ugyanis ez 
több hónapnyi könyörgés után sem sikerült nekik. Hozzáteszem: nem ők tehetnek róla, hanem 
az idáig pontatlanul fogalmazó törvény.  
 
Nem világos, hogy mi volt a szándékuk a módosítás tervezet benyújtóinak a befektetési 
ajánlás fogalmával. Nem lenne jó ezt túl szűk keretek közé szorítani, hiszen nemcsak az 
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engedéllyel rendelkező tanácsadók, és szolgáltatók privilégiuma, hogy véleményt 
alkothassanak a piacról és azt másokkal is megosszák. 
 
Jó hír a befektetési vállalkozásoknak és alapkezelőknek, hogy ezentúl nem lesz annyira 
megkötve a kezük, ha portfolió-kezelési tevékenységet szeretnének folytatni (86. pont). A 
tőzsdei termékekbe való invesztíció, vagy még inkább spekuláció sokszínűbbé teheti a kínált 
lehetőségeket, hiszen határidős termékekkel, opciókkal akár az utóbbi időben az autósok 
életét megkeserítő olajárra is lehet pozíciót felvenni, vagy arra is lehet tippelni, hogy 
árfolyamesés vagy éppen mozdulatlanság következik be. Hogy a bankközi devizapiacon 
kereskedőkkel (nem lévén tőzsdei termék ugye – hiába likvidebb a piaca, mint bármelyik 
részvényé) mi lesz, arról nem szól a fáma. 
 
Érdekes új színfoltja a törvénynek a minősített befektető. Nagyon leegyszerűsítve: bárki 
annak minősül(het), aki jelentős likvid vagyonnal, és befektetési tapasztalattal rendelkezik, és 
kéri a felvételét a nyilvántartásba. A legnagyobb vállalatok és a Felügyelet által engedélyezett 
vállalatok automatikusan felvételt nyernek ebbe a körbe. Annak, aki bent van, sokkal 
könnyebb lesz zárt körben értékpapírokat kibocsátani, jelentős terhet levéve ezzel a 
kibocsátók válláról. Óvatosan jegyezném meg: ezzel könnyebbé vált az ún. hedge fund-ok 
létrehozatala is, de ehhez még valószínűleg sok lépésre lesz szükség. 
 
Az 57. § a tájékozatlan befektetők védelmére készült, és feltehetőleg hozzá fog járulni a 
befektetési kultúra javulásához. Ezen túl a brókercégek aktuális információkkal is kötelesek 
lesznek ellátni az ügyfelet a szerződés megkötése előtt. Bár ennek elmaradása és az ebből 
származó kár nehezen bizonyítható, ebben az ügyben a törvényalkotók többet nem tehetnek, 
innentől ez már a befektetési szolgáltatóknál dolgozók etikai kérdése. 
 
Tisztázásra került egy, már a kilencvenes évek végén is sok problémát okozó kérdés. 
Mostantól egyértelművé vált, hogy a hozamgarancia a tőkegaranciát is magában foglalja. Bár 
hihetetlen, de voltak olyan esetek, amikor a brókercég ugyan biztosította a hozamot a 
befektetőnek, de a tőkéből jelentős mértékben vesztett, és a Bíróság még igazat is adott neki. 
Egyébként a garancia adásának is szigorították követelményeit. 
 
A képviselőknek talán az egyik legjobban tetsző rész az lesz, ahol szigorítják a bennfentes 
kereskedelemmel kapcsolatban lévő szabályokat. Kivételesen egyetérthetünk velük. A 
módosítások elsősorban a Felügyelet tájékoztatását és a bennfentes személyek definiálása és 
nyilvántartása kapcsán történtek, de a gyorsjelentések és egyéb fontos információk 
nyilvánosságra hozatala előtti kereskedéssel is kapcsolatosak. Megemelték a 
piacbefolyásolással és bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos bírságot is. Mostantól akár 
100 millió Ft-ot is fizethet valaki, akit rajtakapnak. Ennek ellenére szkeptikus vagyok azzal 
kapcsolatban, hogy a jól értesültek a jövőben már nem fogják a gyorsjelentés időszakban 
mozgatni az árfolyamokat. Kérdés persze, hogy mit várhatunk egy olyan országban, ahol 18 
éves fiatalok tízezrével fénymásolgatják és töltik le az érettségi tételeket. Vajon az ő erkölcsi 
szintjük jobb lesz, amikor sokan közülük befektetési területen fognak dolgozni? 
 
Pozitívum, hogy mostanra szinte mindenhol, ahol befektetők tájékoztatási kötelezettsége 
szerepel, az Internet (a kibocsátók honlapja) is megjelenik, mint kötelező közzétételi hely. 
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A befektetési hitel futamidejével kapcsolatos felesleges időkorlát (1 év) eltűnik a törvényből, 
ami szintén jó hír, hiszen a befektetők sokkal összetettebb stratégiákat is megvalósíthatnak, ha 
tőkeáttételt mindenféle időbeli megkötés nélkül igénybe vehetnek. 
 
A leginkább egzotikus színfoltja a módosításnak az üvegházhatású gáz és légszennyező anyag 
kibocsátási jogokhoz tartozó származtatott ügyeletek kereskedelmének lehetősége. Az 
üvegházhatás visszaszorítására és a természetbarát energiaforrások felhasználására vonatkozó 
Kyotói egyezményt nagyban elősegíti, hogy az egyes országok egymás között is tudják adni-
venni a légszennyezés mennyiségét, hogy mindvégig a leírt határokon belül tudjanak maradni. 
Ha ez egyik ország gazdaságát túlságosan megviselné a hirtelen váltás a környezetbarát 
technológiára, míg másvalaki ebben náluk jóval előrébb tart, akkor egymás közötti 
adásvétellel segíthetnek mind magukon, mind az egyre fokozódó átlaghőmérsékletű 
bolygónkon.  
 
Sajnos a befektetési alapoknál nem sok változás történt. Egyedül az ún. befektetési jegy 
sorozatok kibocsátása vált lehetővé, ami az alapkezelőknek a befektetők felé személyre 
szabottabb szolgáltatásokat tesznek lehetővé. Az Alapkezelőknek ugyanakkor továbbra is 
meg van kötve a kezük. Shortolásra, vagyis az adott értékpapír, határidős termék 
csökkenésére való spekulációra csak a Származtatott ügyletekbe fektető alapok esetén van 
lehetőség, de ott is jelentős korlátozásokkal. Ha már származtatott ügyeletek: az említett alap 
típus kivételével csak fedezeti céllal lehet ilyet kötni, de még itt is csak olyan fedezetképzési 
feltételekkel, ami komoly pozíció felvételét, normális kockázatkezelést, igazi managed futures 
és számos abszolút hozamra törekvő alap létrejöttét még mindig lehetetlenné teszi. Nagyon 
konzervatív hozzáállás, különösen annak tekintetében, hogy a hasonló típusú befektetési 
eszközökbe a világon már több mint 1000 milliárd dollár van elhelyezve. Szintén 
robbanásszerűen terjedt el már évek óta az olyan indexalapok köre (ún. ETF-ek), amelyekkel 
tőzsdén kereskednek, nemcsak napi egy árfolyamon (egy jegyre jutó nettó eszközértéken) 
adhatók-vehetők, és shortolni is lehet őket. Tőzsdén kívül nincs lehetőség arra, hogy olyan 
tőkeáttételes termékek jöjjenek létre, amelyekkel a sima „végy részvényt és ülj rajta” 
metódusnál sokkal összetettebb stratégiákat és akár hatékonyabb kockázatkezelést is meg 
lehetne valósítani (pl. CFD-k). Nem tagadom, hogy ezzel számos kisbefektetőnek lehetősége 
lesz igen nagy kockázatot felvállalni, de ezt ma is megteheti, csak sokkal elmaradtabb 
eszközökkel, amelyek tovább növelik a veszélyt. Sokan még ma sem tudják, hogy a 
tőkeáttételes termékekkel nemcsak kockázatot növelni, hanem csökkenteni is lehet. Ezért nem 
ellehetetleníteni kell az ilyen lehetőségeket, hanem megfelelő tájékoztatást és felügyeletet 
biztosítani hozzájuk. 
 
Nincs megoldva a nyugaton már szintén régen megoldott önálló tanácsadó kérdése sem. Az 
Egyesült Államokban például a Commodity Trading Advisor-ok, szigorú felügyelet mellett 
persze, de befektetési szolgáltatók nélkül tudják egyedi ügyfelek befektetéseit kezelni. 
 
Ami a legfájóbb pont: továbbra sem történt igazi előrelépés az értékpapír kölcsönzés 
területén. Magamat ismétlem: a fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban ez már egy régen 
bevált, normális rendszerben működő lehetőség, ahol ugyanolyan súllyal lehet Long vagy 
Short pozíciót nyitni. Véleményem szerint teljes szabadságot kellene ebben adni a piaci 
szereplőknek, hadd döntse el a valós kereslet és kínálat az árfolyamokat. 
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Összefoglalva: a tervezett változások többsége jó irányba mozdul el, de ez még kevés, hogy 
utolérjük a Nyugat-Európai országokat, pláne ahhoz, hogy regionális pénzügyi központtá 
váljunk, vagy Írország, esetleg Luxemburg mintájára kedvező adózási és jogszabályi 
feltételekkel idevonzzuk az alapkezelőket, befektetési vállalkozásokat. Jó felé haladunk, de a 
jelenlegi változtatások csak akkor értékelhetőek pozitívan, ha van szándék a további 
változtatásokra, és a törvényalkotók nem dőlnek hátra foteljükben, mint aki elvégezte (és nem 
jól végezte) dolgát. 
 
Egyébként az Európai Uniós jogharmonizáció, és a más országokban való értékesítés 
engedélyének könnyűsége szembeállítva az eltérő szabályozással egyre inkább abba az 
irányba mutat, hogy előbb vagy utóbb létre kell jönnie egy egész EU-ra kiterjedő 
Felügyeletnek, és a jogszabályokat is egységesíteni fogják. Különben mindenki 
Luxemburgban fog alapot bejegyezni (aránya már most több tíz százalék), és valamelyik 
Kelet-Közép-Európában lévő tagra fogja optimalizálni adózását (ha olyan törvényeink 
lennének, akkor az alapkezelők is ide jönnének). Bármennyire is hihetetlenül hangzik ez 
most: mindenkinek jobb lesz a valóban egységes piac. 
 


