
Neumannosok a frontvonalak élén avagy 

elragad a tőzsde világa. 
 
 A tőzsde misztikus világa általában hipotézisekkel és illúziókkal teli. 
Ha az ember meglát egy jómódú brókert vagy befektetőt, mindig arra 
gondol, hogy milyen jó neki, szép autó, nagy ház és csak a nyereséget kell 
beírni, mily nehéz is lehet neki... Mint utólag kiderült, igazából néha a 
veszteséget is be kell vállalni. A Neumann János Középiskola 12.E 
osztályából vállalkoztunk, hogy kipróbáljuk magunkat egy 
tőzsdeversenyen, ahol természetesen a cél a legmagasabb hozam! 2014 
február 28-án megrendezésre került a KEBA verseny döntője, ahol 3. 
helyezést értünk el. Sikerünkhöz nagyban hozzájárult a közgazdaságtan 
tanárunk és maga a lehetőség, hogy a Neumannban közgazdaságtant is 
lehet tanulni. Tanárunk, ki egyben mentorunk, nem csak a swapok, 
kötvények, részvények és opciók világában jártas, de még a high-frequency 
trading is felkelti érdeklődését. Szerencsére ezzel nem volt egyedül.  
 Az utolsó pillanatban jelentkeztünk a versenyre, miután 
ráeszméltünk, hogy a “Pénzsztár” verseny az elméleti srácoknak való ( 
amit egy másik Neumannos csapat nyert ), mi viszont inkább 
gyakorlatiasak vagyunk. Hát ki is próbáltuk magunkat a “pénzcsinálás 
mesterségében”. A feladat és cél egyszerű volt: Ki tudja a legnagyobb 
hozamot csinálni 3 hónap alatt? Természetesen nem csak ennyiből állt a 
dolgunk, voltak bonyolultabb online tesztek is, ahol aktuális kérdésekkel 
találkoztunk, magyar vállalatokról és magáról a tőzsde világáról. 
Szerencsére olyan kérdés nem volt, hogy mi a tőzsdézés Szent Grálja, hisz 
arra nem is tudtunk volna válaszolni. A 3 hónap során a tesztek kitöltése 
mellett küzdöttünk a legmagasabb hozamért, hogy bejuthassunk a 
döntőbe, s ezalatt az idő alatt, próbáltuk tudásunkat növelni a szakmával 
kapcsolatban, lett is pár frappáns gondolatunk. Mindenesetre az biztos 
volt, hogy ha a legmagasabb hozamot törekedtünk elérni, akkor magas 
kockázatot kellett vállalnunk, de mindezt lehetőleg olyan eszközön, 
melynél lehetséges a magas tőkeáttétel, hisz így ügyesen kereskedve még 
több nyereséget tudtunk termelni. Ez a folyamat odafele és visszafele is 
működik, trükkös dolog. Döntésünk egy olyan vállalatra esett, melyet jól 
ismertünk és az említett feltételek teljesültek rá. A Magyar Telekomban 
vásároltunk virtuális részesedést és a dolog icike picike hibája ez volt. 
Virtuális játékról volt szó. Ahhoz hasonlítanám, mintha pénz nélkül 
pókereznénk és így nem tudunk veszíteni, tehát nyugodt szívvel vállalunk  
magasabb kockázatot. Még az MTEL- re visszatérvén, a döntésünk azért 
esett erre a vállalatra, mert alaposan ismertük, könnyebben tudtunk vele 
foglalkozni, mint például egy Teslával vagy Twitterrel. Értjük mi, hogy tech 
boom van a világban, de számunkra már túlárazottak voltak ezek a 
vállalatok. Igazából úgy akartunk gólkirályok lenni, mint az a focista aki a 
góljait 11-esekből rúgja, ezért nem bíztunk semmit a véletlenre. 



Megfontoltságunknak meg is lett az eredménye, 30%-os hozammal 
jutottunk a döntőbe, ahol már összetettebb feladatokkal is szembesültünk. 
Prezentálnunk kellet a stratégiánkat, melyeknek alapköveit az előbb 
ismertettük, teszteket töltöttünk ki és volt egy izgalmas feladat is: meg 
kellett győzni egy laikust, hogy vásároljon egy bizonyos részvényt, jelen 
esetben OTP-t. Hát ez nem volt könnyű feladat, főleg az Ukrajnai 
aktualitások miatt. Szerencsére mentorunk és segítő tanár urunk, 
beavatott minket eme folyamat fortélyaiba, melyeket a többi csapat nem 
ismert olyan alaposan. Mielőtt egy ügyféllel találkozik a bróker vagy 
salesman, első dolga, hogy megismerje az ügyfél vagyoni szerkezetét, 
bevételi forrásait és kockázati tűrőképességét. A többi már csak a babérok 
learatása, mégpedig rásózni az ügyfélre jó pár OTP részvényt. Az 
áldozatunk a KELER egyik vezetői beosztású alkalmazottja volt, nem is 
adta magát könnyen. Próbáltunk trükkösek lenni, hogy ha nagyon nem 
akar részvényt, akkor vegyen OTP kötvényt, OPUST, de ezt egyből 
elutasította. Több oldalról is meg kellett környékeznünk, ám a végére 
sikerült meggyőznünk, hogy tőlünk vásároljon OTP-t. Ezt követte egy 
karikatúra, mely egy medvét és bikát ábrázolt, enyhén eltorzulva. Ennek a 
feladatnak az volt a helyes megfejtése, hogy a befektetői szentiment néha 
elvakult lehet és ha van ok az aggodalomra akkor még elvakultan 
vásárolunk, amely egy jellemző folyamat a lakossági befektetőkre.  
 

 
 
 A versenyt a 3. helyen sikerült zárnunk. Tapasztalataink tárháza 
sokat bővült, mivel megismertük a tőzsde igazi énjét és be kell vallanunk, 
nem annyiból áll a szakma, hogy beírjuk a nyereséget. A nyereségért 
kőkeményen meg kell dolgozni és van amikor el kell ismerni a veszteséget. 



Talán az a játék vagy a harc lényege, hogy a nyereségeink a 
veszteségeinket felülmúlják. Ha az ember megfelelően kezeli a kockázatát 
és vagyonát, védi a tőkéjét, ami a spekuláns számára a legfontosabb ( cash 
is the king), akkor sikeres lehet ebben a világban. A jövő jóslását a 
spekuláns bízza másra, az ő feladata az aktualitások kezelése és 
információk alapján egy érzelem mentes döntés meghozatala, egy pozíció 
felvétele, melyet a lehető legjobban kell kezelnie. A többi csak történelem.   
 
“A spekuláció kétségkívül a leginkább ámulatba ejtő játék a világon. De ez a játék nem azoknak való, 

akik lusták, ostobák vagy labilis érzelmi alkatúak. Az ilyen emberek mind szegénységben fognak 

megöregedni.”- Jesse Lauriston Livermore 
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