
Az idei évi 15 ezer eurós értékről 
jövőre 20 ezer euróra, aztán pedig 
a banki letétekhez hasonlóan 100 
ezer euróra emelkedik a bróker-
cégek csőd je esetén a befektetők 
kárta lanítására garanciát szolgálta-
tó ér tékhatár – mondta a marosfői 
EU Tá bor tegnapi gazdasági előadá-
sában Králik Loránd, az Országos 
Tőkepiaci Felügyelet biztosa.
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A tőzsde működését bemutat-
va a megtakarítások haté-
kony elhelyezéséről és a be-

fektetések szükségességéről beszélt 
tegnapi – a marosfői EU Táborban 
tartott – előadásában Králik Loránd, 
az Országos Tőkepiaci Felügyelet 
biztosa. A szakember a befektetések 
szükségességét a tartalékképzés mel-
lett az infláció elleni védekezéssel 
indokolta. A megtakarítási formák 
közül Králik a készpénzt ajánlotta 
legkevésbé, annál már jobbnak ér-
tékelte a bankbetétekben és ingat-
lanokban való értékmegőrzést is. A 
legnagyobb hozamot viszont – mint 
a jobbára diákokból álló hallgatóság-
nak rávilágított – a tőzsdei befekte-
tések jelentik. Mint fogalmazott, a 
befektetés hozama természetesen a 
kockázattal összefüggésben változik. 
A legnagyobb kockázatot egyértel-

műen a valutapiaci árfolyammoz-
gásaira összpontosító kereskedelem, 
azaz a Forex-piac jelenti. Hallgatói 
kérdésre válaszolva, igyekezett el-
oszlatni a tévhitet, hogy a valutapi-
aci árfolyammozgásokra a kisbefek-
tetők bármilyen hatással is lehetnek. 
A devizaárfolyamokat valójában 
a több száz millió eurót mozgató 
nagybefektetők irányítják, így ők is 
nyerik el a kisbefektetők pénzét – 
magyarázta Králik.

A szakember ugyanakkor kitért 
a jóval kisebb befektetői kockázatot 
jelentő részvény- és kötvénypiacra 
is, illetve az ezzel kapcsolatos tranz-
akciók szabályozásának fejlődésére. 
Utóbbira példaként hozta fel, hogy 
míg a kilencvenes években Romá-
niában még az utcán is lehetett 
részvényeket venni, mára ez a rend-
kívül szigorú szabályozás révén gyö-
keresen megváltozott. A tőkepiaci 
lehetőségek után érdeklődő kisbe-
fektetőknek mindenképpen jó hír, 
hogy a brókercég csődje esetén a Be-
fektetés-biztosítási Alap kártalanítja 
a brókercég ügyfeleit, hasonlóan a 
bankok esetében alkalmazott Betét-
biztosítási Alaphoz. A kártalanítási 
összeghatár jelenleg ügyfelenként 
15 ezer euróban van megszabva, de 
2012-ben ez az összeg már 20 ezer 
euróra, de hamarosan 100 ezer euró-
ra fog emelkedni.

Králik a hallgatóságnak röviden 
bemutatta munkaadó intézményét, 
az Országos Tőkepiaci Felügyele-
tet is, mely a szebeni és a bukaresti 
értéktőzsdék felügyelete mellett a 
a brókercégek és a tőkepiacon je-
len levő bankok tevékenységét is 
monitorizálja. Elmondta, szabályo-
zás terén a tőkepiaci felügyelethez 
hasonlóan Romániában még három 
másik hasonló felügyelő-hatóság lé-
tezik: bankszektorban ezt a szerepet 
a Román Nemzeti Bank, a biztosí-
tási piacon a Biztosítási Felügyelet, 
míg a magánnyugdíj-pénztárak fel-
ügyeletét a Nyugdíjpénztár Felügye-
let látja el. A romániai tőkepiacot 
jellemezve a szakember kifejtette: 
az alacsony kapitalizáció mellett a 
kevés tőzsdén jegyzett cég és a ren-
geteg brókercég kettőse jellemzi. A 
tőkepiac alulfejlettségében Králik 
nem rejtette véka alá, hogy ennek 
egyik okát a komolyabb állami 
nagyvállatok tőzsdére vezetésének 
eddigi halogatásában látja. „Hiába 
várjuk, hogy a román tőkepiacra va-
lódi nagybefektetők érkezzenek. A 
tőzsdecápáknak nagymedence kell, 
a román tőkepiac viszont jelenleg 
még csak akvárium méretű. A nagy 
halak még bele se férnek, nemhogy 
mozogni tudjanak” – érzékeltette a 
helyzetet hasonlatában a Tőkepiaci 
Felügyelet biztosa.

hírfolyam

> Lakásbiztosítás: nincs jogalap a bünte-
tésre. Bár korábban a határidőt január 15-éről 
július 15-ére tolták ki, Biró Albin, a Biztosítási 
Felügyelet tagja a Krónika napilap kérdésére le-
szögezte, nem létezik az a törvény, amelyre a bír-
ságot kirovók hivatkozhatnának. A kötelező la-
kásbiztosításokra vonatkozó törvény 2008-ban 
jelent meg, azonban hatályba lépését többszöri 
halasztás nyomán 2010 decemberére tolták 
ki. Az új határozat alkalmazására 2011. május 
6-án adott ki rendeletet a biztosítási felügyelet, 

közösen a belügyminisztériummal – e szerint a 
törvény megjelenését követő 90 nap után, azaz 
2011 augusztusától veheti kezdetét a kötelező 
lakásbiztosítások megkötése – magyarázta a lap-
nak a szakember. Kifejtette, ehhez képest az idei 
év folyamán már többen írtak alá szerződést in-
gatlanjuk biztosítása érdekében, közülük sokan 
attól tartva, hogy ellenkező esetben pénzbírság-
ban részesülnek. A törvény 33. cikkelye szerint 
a szerződések aláírására egy év áll rendelkezésre, 
tehát 2012. augusztus 6-áig senki nem büntet-
hető törvényes keretek között a lakásbiztosítás 
kapcsán – hangsúlyozta Biró Albin.

> Bóvli-kategóriába került Portugália. 
Rendkívüli mértékű, egyszerre négyfokozatú 
leminősítéssel megvonta a befektetési ajánlá-
sú szuverén adósosztályzatot Portugáliától a 
Moody’s. A hitelminősítő szerint Portugáliának 
újabb külső pénzügyi segítségre lesz szüksége. A 
nemzetközi hitelminősítő londoni bejelentése 
nyomán Görögországgal együtt immár kettőre 
emelkedett azoknak az euróövezeti tagország-
oknak a száma, amelyeknek befektetési szint 
alatti, vagyis spekulatív – piaci zsargonban „bóv-
linak” nevezett – államadós-kockázati besorolá-
saik vannak.
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Szorítják 
a spekulánsokat

A befektető vállalatok hibái miatt keletkezett káro-
kat meg kell téríteni a befektetőknek, a spekulatív 
befektetéseket pedig szigorúbban kell szabályozni – 
javasolja az Európai parlament.

Hírösszefoglaló

Olle Schmidt svéd liberális képviselő jelentése az 
egyéni befektetőket védené meg a befektető vál-
lalkozások csődje vagy szabálytalan magatartása 

miatt bekövetkezett károktól. Az EP arra az esetre is kö-
telezővé tenné a kártalanítást, amikor a befektető cég rossz 
tanácsot adott a klienseinek. A kártalanítást ilyenkor a 
nemzeti rendszerekből fizetnék ki, melyeket a pénzügyi 
intézmények finanszíroznának. Ezeknek a rendszereknek 
a felállítására az EP öt évet hagyna, míg az Európai Bizott-
ság eredeti javaslatában tíz év szerepel. A kártalanításokra 
nemcsak magánszemélyek, hanem önkormányzatok és ci-

vil szervezetek is jogosul-
tak lennének.

Az Európai Parla-
ment szigorítaná a fe-
dezetlen short-ügyletek 
és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek szabályo-
zását. A shortolás egy 
olyan tranzakció, amely 
abból próbál nyereséget 
termelni, hogy egy adott 
részvény tőzsdei értéke 
csökken. Az EP azt ja-
vasolja, hogy minden 
fedezetlen short-ügylet 

során – tehát amikor a befektető még nem vett kölcsön 
részvényeket, csak ez iránti szándékát jelezte – a keres-
kedőnek a nap végéig jeleznie kell, hogy honnan fogja 
fedezni a kölcsönét. Ez a spekulációt tartaná kordában.

A hitel-nemteljesítési csereügyletek leginkább egy biz-
tosításra hasonlítanak. Egy befektető például akkor vásá-
rolhat egy ilyen terméket, ha be akarja biztosítani, hogy a 
részvénye vagy államkötvénye bebukása esetén is kapjon 
egy kifizetést. Ha valakinek például görög bankrészvény 
van a tulajdonában, lehet, hogy biztosítani akarja, hogy 
a bank csődje esetén se veszítse el a teljes befektetését. A 
jelen állás szerint azonban bárki köthetett ilyen ügyletet, 
akkor is, ha nem volt részvénytulajdonos az adott bank-
ban. A jelentés ezt a piacot úgy korlátozná, hogy csak azok 
számára tenné lehetővé ezeknek a biztosításoknak a vásár-
lását, akik az adott részvény vagy államkötvény tulajdono-
sai, vagy olyan részvények birtokában vannak, melyeknek 
árfolyama szorosan kapcsolódik hozzájuk. A görög bank 
esetében például a görög államkötvények tulajdonosai is 
köthetnének hitel-nemteljesítési csereügyletet a privát gö-
rög bankok részvényeire, hiszen a görög államkötvények és 
a görög bankok teljesítménye erősen összefüggő.

A derivatívák piaca 2009-ben 425 trillió eurót tett ki. 
Ennek a piacnak a biztonságát, stabilitását és átláthatósá-
gát növeli az a jogszabálytervezet, mely a közös elszámolási 
rendszer szigorítását eredményezné. A javaslat az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) számára is 
fontosabb hatáskört definiál.

Az EP arra az esetre 
is kötelezővé tenné a 
kártalanítást, ami-
kor a befektető cég 
rossz tanácsot adott 
a klienseinek. A kár-
talanítást ilyenkor a 
nemzeti rendszerek-
ből fizetnék ki.


