
Varga Zoltán: „Az öt-hatezer éve kézzel-
fogható értékmérő nem a spekuláció esz-
köze, hanem a jövő garanciája”

Biztonság 
a BizonytalanságBan

Az értékálló befektetések, ezen belül a fizikai nemesfémek és nemesfém-
programok területére szakosodott Arteus Capital ügyfelei a megtakarí-
tásaikat biztonságot nyújtó fizikai nemesfémben tudhatják egyösszegű 
befektetés és/vagy megtakarítási program keretében. A cég komplex 
szolgáltatásaival minden nemesfém-befektetési igénynek megfelel.

A pénzügyi világ eseményei és a hazai gazdaság helyzete 
egyértelművé tette az öngondoskodás fontosságát. A fej-
lett világban ma bizonytalanság van a pénzpiacok, a mun-

kahelyek, a gazdaság és a humán szféra tekintetében, ami a krí-
zisből táplálkozik. Ebben a helyzetben a stabil, kockázatmentes 
vagy a kevésbé kockázatos befektetések kerülnek a középpont-
ba. A trendekről dr. Varga Zoltán, az Arteus Capital Holding Zrt. 
vezérigazgatója beszélt lapunknak.

– Jól látszik, hogy ha én nem vagyok képes megoldani a sa-
ját financiális helyzetemet, az államtól, a munkahelyemtől nem 
várhatok segítséget. Bár Magyarországon még mindig elmarad 
az öngondoskodás kultúrája a nyugat-európaitól, a biztonság 
iránti vágy folyamatosan erősödik az emberekben. A válságnak 
köszönhetően azok, akik korábban úgy vélték, hogy jól mene-
dzselik a saját befektetéseiket, csalódtak. Egyre többen visz-
szatérnek a biztos befektetési módokhoz, ahol nem elsősorban 
a profit nagysága a meghatározó, hanem a megkeresett vagyon 
értékének a megőrzése. Az Arteus Capital filozófiája, hogy átlát-
ható, kiegyensúlyozott, biztos alapokon nyugvó öngondoskodási 
rendszert nyújtunk, aminek az alapja az arany. Az öt-hatezer éve 
kézzelfogható értékmérő az általunk kínált rendszerekben nem a 
spekuláció eszköze, hanem a jövő garanciája.

Hogyan lehet az arany vásárlását megtakarítási program-
ként értelmezni?
– Gyakorlatilag fizikailag dinamikus tömböket gyűjtünk az ügy-
feleinknek. Ez azt jelenti, hogy egy tömb több befektető tulaj-
donában van, aminek köszönhetően az Arteusnál megtakarí-
tók jóval kedvezőbb áron jutnak egy gramm aranyhoz, mint ha 
valóban apró részletekben vásárolnák meg a kívánt mennyisé-
get. Cégünk a befizetett összeget másnap fizikai aranyra váltja, 
amit konstrukciótól függően kiszállítunk az ügyfélhez, vagy a 
bécsi központi letétkezelésünkben tároljuk. Az egyedülálló ne-
mesfém-menedzsment szoftverünknek köszönhetően azonban a 
konzervatív, biztos fizikai formában lévő nemesfémet bármikor 
mobilizálni tudjuk: bizonyos algoritmusok alapján az ügyfél tu-
lajdonában lévő tényleges mennyiség azonnal átadható. Nyilván 
egy aranyrudat nem lehet úgy darabolni, mint a pénzt, a mi ügy-

feleink mégis tetszőlegesen hozzájuthatnak a pillanatnyilag a tu-
lajdonukban lévő mennyiséghez, miközben profitálnak a nagy 
mennyiségnek köszönhető kedvező grammárból.

Mik az előnyei az Arteus öngondoskodási programjainak?
– Minden olyan előnnyel rendelkezik, amely a hosszú távú meg-
takarítási programokra jellemző. Havi rendszeres, kis összegű 
megtakarításokból épül fel, biztonságos és garantáltan értékálló, 
sőt az utóbbi években magas árfolyamhozamot is eredményezett. 
A futamidő végén arra is van mód, hogy az ügyfél járadék formá-
jában jusson hozzá a vagyonához: havonta az általa igényelt arany-
mennyiséggel tudja kiegészíteni a nyugdíját. A felhalmozási idő-
szakban bármikor hozzáfér a teljes összeghez is. A programok fu-
tamidői szabadon választhatók, és variálhatóak. Az ügyfél bármi-
kor forintosíthatja a tulajdonában lévő aranymennyiség egy részét 
vagy egészét árfolyam-nyereségadó mentesen. Ez egyetlen más 
hosszú távú öngondoskodási módra sem igaz. Aki viszont végigvi-
szi az általa előre meghatározott megtakarítási programot, mennyi-
ségi bónuszhoz jut, amit a futamidő alatt a digitális aranyszámlán 
nyomon követhet.

Milyen termékeket kínálnak?
– Az alap megtakarítási programjaink havi 50-100 eurótól indul-
nak, és átlagosan 10-12 évesek. Emellett vannak egyedi igények-
re szabott csomagjaink. Az Arteus Golden Kid a felelősen gon-
dolkodó szülőknek vagy nagyszülőknek szól. Ők az évek alatt 
felhalmozódó értékálló vagyonból gondoskodhatnak a gyerme-
kük vagy unokájuk oktatási, felsőoktatási költségeiről, önálló 
életének elindításáról. A program a megtakarítás mellett magas 
összegű biztosítást is tartalmaz. A nyugdíjprogramunk, az Arteus 
Golden Years lényege a kifizetési időszak, amely a felhalmozási 
időszakot követő öt-tíz év múlva indul. A cégünk kötelezettséget 
vállal arra, hogy a tárolási idő leteltével az ügyfél által megha-

tározott ütemezésben visszavá-
sárolja a fizikai aranyat. Az ak-
tuális ellenértéket életjáradék 
formájában fizetjük ki havi, 
negyedéves vagy féléves rend-
szerben, flexibilisen a megta-
karító igénye szerint.

A magyar piacon három éve működő bécsi székhelyű cégcsoport a biztonságos vagyonmenedzs-
mentre és az arany és ezüst befektetési nemesfémek forgalmazására szakosodott. Az Arteus Capital 
Közép-Európában több ezer ügyfelet szolgál ki maximális diszkréció mellett kizárólag a London 
Bullion Market Association által kiadott „Good Delivery” nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező 
gyártók által forgalmazott 999,9 ezred tisztaságú arany- és 999,0 ezred tisztaságú ezüsttömbök és 
-érmék értékesítésével. A cégcsoport 2010 óta jelen van Romániában és Lengyelországban, idén 
pedig Szlovákiában terjeszkedett tovább. A tervek szerint hamarosan Csehországban is elérhetők 
lesznek a befektetési szolgáltatások.
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