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Bevezető
______________________________________________________

A szomszéd milliomos

„Egy bizonyos ponton túl a pénz elveszíti jelentőségét.
A játszma az, ami igazán számít.”

Aristotle Onassis

Thomas J. Stanley két évtizedet töltött amerikai milliomosok szoká-

sainak tanulmányozásával. Vizsgálódásainak eredményeit A szom-

széd milliomos (The Millionaire Next Door) című könyvben adta közre,

amit a hatalmas érdeklődés azonnal a sikerlisták tetejére repített.

Stanley és munkatársai többek között megvizsgálták, hogy a milli-

omosok milyen származásúak, vagyis őseik melyik országból ván-

doroltak be annak idején. A milliomosok körében kapott százaléko-

kat ezután összehasonlították azzal a százalékaránnyal, amit az

adott etnikai csoport a teljes népességen belül képvisel (1. táblázat).

A két szám hányadosa megadja, hogy a nagy amerikai átlaghoz

képest hányszoros valószínűséggel lesz valaki milliomos, ha egy

adott országból származik.

Az USA-ban a családok mintegy 0,5%-ában magyar származású a

családfő, és a milliomos családok között – ahol a nettó vagyon meg-

haladja az 1 millió dollárt –a magyar származású családok aránya

2%, ami négyszeres szorzót jelent. A nemzetek közötti rangsorban

ezzel az eredménnyel a magyarok a harmadik helyet foglalják el.

Száz magyar gyökerű család között 15 dollármilliomos található,

ami duplája a hasonló angol adatnak, és több mint négyszerese a

német származású családok átlagának.
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I. RÉSZ

A BŐSÉG UNIVERZUMA
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ELSŐ FEJEZET

VISSZA A JÖVŐBE

„Legyél óvatos a tervezésben,
és vakmerő a végrehajtásban!”

Nathan Rotschild

A pénz a kereskedelmi forgalomban használatos fizetési eszköz.

Értéke csupán szimbolikus, melyet az emberek bizalma kölcsönöz

neki. Ha egy lakásért kifizetünk húszmilliót 1000 darab húszezres

bankjegyben, az csak papír; ha átutaljuk ugyanezt, akkor az nem

több, mint elektronikus jel a számítógépen.

A pénz tehát egy elvont fogalom, melyről a mindennapi használat

során szerzünk konkrét ismereteket. A mai felnőtt generációk

pénzzel kapcsolatos meghatározó élményei az 1948 és 1989 közötti

– szocializmusnak nevezett – kommunizmus időszakára esnek.

Az említett időszakban az uralkodó ideológia – a marxizmus – a

pénzt szükséges rossznak tekintette. A rendszer ideálja a pénz

nélküli társadalom volt, amelyben mindenki szükséglete szerint ré-

szesedik majd a megtermelt javakból, tehát a pénz feleslegessé válik.

Pénzzel kapcsolatos problémáink nagy részét az okozza, hogy

alapélményeink ebből a korból származnak, megszerzett ismere-

teinket viszont egy olyan társadalomban kell alkalmaznunk, ami

100%-osan kapitalista alapelvek szerint működik.

Magyarországon az ismert történelmi fordulópontok – 1945, 1956 és

1989 – húzzák meg a nemzedékek közötti választóvonalakat, és

egyúttal a pénzzel kapcsolatos hozzáállást is.
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MÁSODIK FEJEZET

A PROSPERITÁS 7 TERMÉSZETI TÖRVÉNYE

„A pénz nem boldogít. 50 millió dollárom van,
de nem vagyok boldogabb, mint amikor 48 millióm volt.”

Arnold Schwarzenegger

Az anyagi függetlenség felé vezető úton az első lépés a bőség uni-

verzális alapelveinek a megértése. Ezek a következők:

 A gazdagság törvényei több ezer év óta ismertek

Nem valamiféle rejtélyről van szó tehát, amit druida papok szen-

télyeiben, vagy titkos szabadkőműves páholyokban kell keres-

nünk. Az alaptörvények régóta ismertek az emberiség előtt.

Ez rendkívül jó hír, hiszen ha tudod, hogy rendelkezésre áll a

tudás – megvan valahol, csak fel kell kutatni -, akkor nyert ügyed

van. Megkeresed, megtanulod, alkalmazod – ennyi az egész.

Van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nehezebben, mert

először ki kell tanulnia berögzült, rossz gondolkodásmódjából.

Egy biztos: mindenki képes a gazdagság törvényeit megtanulni

és alkalmazni. Csak rajtunk áll.

 A Bőség Univerzumában élünk

Ezt a legjobban talán Wallace D. Wattles fejti ki a Gazdagság böl-

csessége című munkájában. Az egyén gazdagodása előtt nincsen

felső korlát, mert az Univerzumot áthatja egyfajta „gondolkodó

anyag”, amelybe az emberi képzelet mintákat „vág”. Ezek a min-

ták materializálódnak azután a valóságban. Mivel a képzeletnek

semmi nem szab határt, a gazdagságra ugyanez érvényes.
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II. RÉSZ

KÖNNYES BÚCSÚ
A PÉNZPROBLÉMÁKTÓL
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ELSŐ FEJEZET

PÉNZGAZDÁLKODÁS MESTERFOKON

„Fiatalkoromban azt hittem, hogy
a pénz a legfontosabb dolog a világon.

Most hogy idősebb lettem,
már nem hiszem. Már tudom.”

Oscar Wilde

Mielőtt belemegyünk a pénzügyi tervezés és a költségvetés készítés

konkrét részleteibe, elkerülhetetlen a legfontosabb pénzgazdálko-

dási alapelvek áttekintése. Ezek a következők:

 Vedd saját kezedbe a pénzügyeidet!

Kényelmes dolog azt mondani, hogy pénzzel nem szeretnénk fog-

lalkozni, főleg akkor, ha van helyettünk valaki, aki ezt megteszi.

Ez a hozzáállás azonban biztos út a katasztrófához. Történjék

bármi, nem leszel „képben”, mert nem érted a folyamatokat, és

ezért kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz.

Két filozófia szerint lehet élni életünket, ha pénzügyekről van szó.

Az egyik a „lovak közé dobom a gyeplőt” típusú gondolkodás. Az

ilyen ember nem figyel oda a pénzre. Ha van, van, ha nincs, nincs.

Fizetéstől fizetésig él, és képtelen beosztani a pénzét.

A másik fajta gondolkodásmód a felelős hozzáállású emberé. Ez a

típus odafigyel mindenre, ami pénzzel kapcsolatos; „megfogja” a

költekezést, és mindig tesz félre a jövedelméből.

A két filozófia közötti különbség fényévnyi. Az egyik a bőségé,

a másik a szegénységé. Mindig mi döntünk, hogy melyik oldalhoz

akarunk tartozni.
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HARMADIK FEJEZET

PÉNZÜGYI VARÁZSFORMULA 5 LÉPÉSBEN

„Ha meg akarod ismerni egy ember igazi jellemét,
figyeld meg, hogyan viselkedik, amikor elveszíti a pénzét.”

Simone Weil

A következő lépés: az eddig tanult alapelvek alkalmazásával olyan

stratégia kidolgozása, amiből kiindulva világos irányt szabhatunk

mindennapi pénzügyeinknek.

Ha anyagi helyzetedet egyszer s mindenkorra rendbe akarod tenni,

kövesd ezt az öt lépést:

A. Minden hónapban többletet mutasson a cash flow-d!

A cash flow a készpénzáramlás nagyságát mutatja. Ha az egyen-

lege mínusz, akkor abban a hónapban több pénzt költöttél, mint

amennyit kerestél.

A bevételek nagyságából azonban nem lehet egyértelműen kö-

vetkeztetni az egyenlegre; az kizárólag a pénzügyi gazdálkodás

hatékonyságától függ. A cash flow azt mutatja meg, hogy meny-

nyit költünk a jövedelmünkhöz képest.

Tartsd be az alábbiakat:

 Építs ki az általad elképzelt életszínvonalnak megfelelő jövedelem-

szintet!

 Bevételeid minimum kettő – ideális esetben három - forrásból szár-

mazzanak, 60-30-10% körüli megoszlásban!

 Ha vállalkozol, mindig tegyél félre eleget adóra!

 Kövesd a bevételeidet és a kiadásaidat!

 Óvakodj az eladósodástól!
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III. RÉSZ

LEGYÉL URA PÉNZÜGYEIDNEK!
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ELSŐ FEJEZET

ÉRZELMI KONTROLL

„Háromfajta ember van:
aki tud számolni, és aki nem.”

Anonymus

A pénz kezelése rendkívül egyszerű lenne, ha képesek lennénk

mindig minden szituációban racionálisan viselkedni és cselekedni.

Ez azonban távolról sincs így. Életünket érzelmeink irányítják.

Ha valaki ezért képtelen érzelmeit keretek között tartani, akkor csak

idő kérdése, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor felhevült álla-

potban képtelen lesz majd racionális döntést hozni. Az „eredmény”:

visszafordíthatatlan pénzügyi tévedés.

A pénzügyi intelligenciához vezető út ezért az érzelmi intelligen-

cián keresztül vezet. Pénzkezelésünk minősége nem lehet maga-

sabb, mint érzelmi intelligenciánk színvonala.

A téma első számú szakértője, Daniel Goleman az érzelmi intelli-

gencia öt területét különíti el:

 én-tudatosság,

 érzelmeink hatékony kezelése,

 önmotiváció,

 empátia és

 emberi kapcsolatok.

Pénzkezelés szempontjából az első három pontnak van jelentősége.

Meg kell tanulnunk irányítani érzelmeinket, és a pénzügyek mint-

egy varázsütésre a helyükre ugranak.
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HARMADIK FEJEZET

AZ ADÓ MINIMALIZÁLÁSA

„Adót szedni annyi, mint a legkevesebb gágogás
árán minél jobban megkopasztani egy libát.”

Jean-Baptiste Colbert

Az adók jelentik az egyik legnagyobb tételt költségvetésünkben. Ha

maximalizálni akarjuk jövedelmünket, akkor radikálisan csökken-

tenünk kell – mégpedig legálisan – az adónkat.

Az állampolgárok többsége alkalmazottként keresi meg bevételei-

nek túlnyomó részét. Ők az ún. „bérből és fizetésből” élők. A kor-

mányok számára mindenhol a világon a legegyszerűbb feladat az ő

megadóztatásuk; ennek megfelelően ők adóznak a legtöbbet.

Az alkalmazottak személyi jövedelemadójának és társadalombizto-

sítási járulékának együttes összege tipikusan 40% körüli érték, kor-

tól és országtól függetlenül. Adózási szempontból ez a legrosszabb

forma, tehát ha adónkat minimalizálni akarjuk, akkor más megol-

dást kell találnunk.

Három legális lehetőség kínálkozik a fentiek kikerülésére. A szá-

mok folyamatosan változnak, tehát inkább csak szemléltetésre al-

kalmasak – a Te konkrét eseted megoldásához konzultálj a témában

specialista adószakértővel -, azonban elég jól tükrözik az arányokat.

1. Adózás cégen keresztül (tulajdonosként)

A társasági adó és az osztalékadó együttes összege szintén vala-

hol 40% körül ingadozik, mégis ezen a módon 20% körüli rátával

tudjuk leadózni bevételeinket.



63

IV. RÉSZ

CSALÁDI PÉNZÜGYEINK
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ELSŐ LÉPÉS

KÖZÖS KONYHA, KÖZÖS KASSZA

„A háztartás az erősségem: amikor válok,
mindig megtartom a férjem házát.”

Gábor Zsazsa

Felmérések szerint egy házasságban – életkortól függetlenül - a vi-

ták két fő kiváltó oka:

1. Pénz.

2. Gyereknevelés.

Szakemberek szerint a válások első számú oka a pénz, ami talán

nem is annyira meglepő. A pénz életünk minden területére hatással

van, ezért ahogy egy családban a pénzügyeket kezelik, az megmu-

tatja az adott család értékrendjét. Ha ez eltérő a férjnél és a feleség-

nél, az garantálja a folyamatos konfliktusokat.

A férfiakra és a nőkre másképp hatnak a pénzügyi nehézségek.

Amikor kevés a pénz, vagy egyáltalán nincsen, akkor

 a férfi elveszíti az önbizalmát,

 a nő pedig elveszíti a biztonságérzetét.

Amikor a férfi elveszíti önbizalmát, a nő tisztelete először lecsökken,

majd megszűnik iránta. A nők mágnesként vonzódnak a magabiztos

férfiakhoz, ezért ha a párjukat siránkozó „nyuszikának” látják, belül

megzavarodnak, és gyengül érzelmi stabilitásuk.

Mivel a férfinak a tisztelet az egyik elsőszámú alapigénye, ha ezt

nem kapja meg, kiszámíthatatlanná válik. Agresszió, ivás, hűtlen-

ség, szenvedélybetegségek és hőzöngés; mind-mind annak a jele,

hogy a férfi érzelmi élete felborult.
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HARMADIK LÉPÉS

BOLTKÓROSOK SZABADLÁBON

„Akik azt állítják, hogy a pénz nem boldogít,
azok nem tudják, hol kell vásárolni.”

Bo Derek

A fogyasztói társadalomban – ahogy a neve is mutatja - CSAK EGY

dolog számít: a fogyasztás. A kapitalizmus a kereslet és a kínálat

egyensúlyáról szól, ami mindig egyre magasabb fogyasztási szinten

valósul meg. A rendszer jó oldala, hogy „minden van”, vagyis a kí-

nálat mindig a kereslet előtt jár egy lépéssel.

Az árnyoldal az, hogy jóval nagyobb önkontrollra van szükségünk –

többek között pénzügyeinkben is -, mint egy diktatúrában, ahol

pontosan megmondják, mit lehet, és mit nem.

A szabad demokráciákban megvalósuló kapitalizmus a tudati fej-

lődés egy jóval magasabb szintjén lévő embertípust igényel. Olyan

embert, aki józanul tud élni a korlátlan választás szabadságával.

Ebben a rendszerben elképesztő nyomás van rajtunk minden oldal-

ról: környezetünk, barátaink, munkatársaink, a média, a reklámok, a

kormány, sőt még a családunk is – mindenki más megfontolásból -

arra biztat bennünket, hogy: „FOGYASSZ! VÁSÁROLJ!”

Ha nem állunk ellen a kísértésnek, annak biztos anyagi csőd a vége.

Az immunitás kialakításához tartsd be a következő szabályokat:

 Ne versenyezz másokkal!

Legyen fontosabb a pénzügyi függetlenség, mint a társadalmi stá-

tusz és presztízs! Ezek is fontosak, de nem minden áron.
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MELLÉKLETEK
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MELLÉKLET #1
_______________________________

Pénzügyi életstratégia
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MELLÉKLET #5
_______________________________

100 pénzkezelési ötlet

ALAPELVEK

1. Tedd perspektívába a pénzügyeidet: ha több pénzed lesz, akkor

sem leszel ettől boldogabb, mint most!

2. Létkérdés, hogy szokásszinten elsajátítsd a késleltetett jutalma-

zás képességét!

3. Minden egyes forint kiadása előtt kérdezd meg magadtól: ez

most feltétlenül szükséges?

ADÓZÁS

4. Legyen egy jó adószakértőd és egy jó könyvelőd!

5. Ismerd pontosan minden évben az aktuális SZJA-kedvezménye-

ket, és használj ki mindent, amire jogosult vagy!

6. Legyen cég a tulajdonodban, és költségelj el mindent, amit lehet!

7. Gyógyszereket számold el egészségpénztáron keresztül, mert

adójóváírást kapsz érte!

8. A vállalkozásodban használj ki minden adókedvezményt!

9. Ha vállalkozásod van, mindig tegyél félre eleget a negyedéves és

éves adókra (ÁFA, társasági adó, iparűzési adó, stb.)!

10. Amíg a saját céged nem erősödik meg, tartsd meg a főállásod; a

TB-járulékot lehetőleg valaki más fizesse!

11. Alacsony jövedelmű családtagok bérén és juttatásain keresztül is

vegyél ki pénzt a vállalkozásodból!
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MELLÉKLET #6
____________________________________

Költségvetés kategóriák

BEVÉTELEK
Adóvisszatérítés
Ingóság eladás

Kamatok
Kapott ajándék

Munkahelyi fizetés
Munkahelyi költségtérítés

Prémium
Táppénz

Vállalkozás árbevétel

KÖLTSÉGEK
Adók

ÁFA TB-járulék Társasági adó
EVA Iparűzési adó Kommunális adó
SZJA Lakásilleték Osztalékadó

Adomány

Ajándék
Család Barátok Egyéb
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MELLÉKLET #7
____________________________________________________________

Valós költségvetés részletei (MS Money)


