
VÁLSÁGÁLLÓ CSALÁDI VAGYONKEZELÉS

Varga Szabolcs

2020 május



Az igazi családi vagyon meghatározása

Az angol „wealth” (= vagyon) szó gyökerei – „weal” és „wela” – túlmutatnak a

puszta pénzbeli vagyonon; jelentésük inkább „jólét” illetve „jóllét”…

Anyagi vagyon

Összetartás és felelősségvállalás

Siker

Reputáció

Fizikai biztonság, egészség és fittség

Tudás, bölcsesség és lelki gyarapodás

Családi harmónia

Egyéni boldogság

Családi kapcsolatrendszer

Betöltött társadalmi tisztségek



Miért veszítik el vagyonukat a családok?

1) Családtagok közötti bizalom és kommunikáció összeomlása-

60%

2) Rosszul készítették fel a következő generáció képviselőit a vagyon

kezelésére – 25%

3) Rossz befektetési, adózási döntések – 15%



CSALÁDI VAGYON: allokáció

vs

jellemző vs optimális
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CSALÁDI VAGYON: allokáció

vs

jellemző vs optimális
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A makrohelyzet megítélésének fontossága: melyik makrohelyzetben

melyik eszközosztály teljesít jól?



Tényleg válságálló az arany és/vagy a svájci frank?



Tényleg válságálló az arany és/vagy a svájci frank?



Néhány meglepő dolog a pénzügyi befektetésekről



Néhány meglepő dolog a pénzügyi befektetésekről



Tőkepiaci bölcsességek

„Vásárolj, amikor dörögnek az ágyúk, és adj el, amikor szólnak a trombiták.”Nathan Mayer 

Rotschild báró, Napóleon bankára 

„Nem az a lényeg, hogy igazad van vagy tévedsz – az a lényeg, hogy mennyi pénzt keresel, 

amikor igazad van, és mennyit veszítesz, amikor tévedsz.” Soros György

“A befektetések világában a három legveszélyesebb szó: ezúttal másként lesz.” John Templeton

“Ez egy olyan világ, ahol ha tízből hatszor igazad van, már jó vagy. Senkinek nincs igaza tízből 

kilencszer.” Peter Lynch

“Előfordul, hogy a kihagyott befektetés bizonyul a legjobbnak.” Donald Trump

“Soha ne bocsátkozz előrejelzésekbe, főleg ne a jövőt illetően.” Samuel Goldwin

“A részvényvásárlás várakozásokon és nem tényeken alapul.” Gerald M. Loeb

“A befektetések világában a siker részben az ember jellemétől és merészségétől függ, részben 

pedig attól, képes-e felismerni, hogy a leggondtalanabb és a legkétségbeejtőbb időszak is véget 

ér egyszer.” John Bogle

„A pénzcsinálás nem tanítható. Ha az lenne, mindenki csak azt tanulná, és minden kicsit is 

értelmes ember gazdag lenne.” Ismeretlen szerző



A családi célok és a családi vagyon összhangja

családi célok családi vagyonallokáció

„NYUGODT ÉJSZAKAI ALVÁS”

Szükséglegek,  kötelezettségek

ELKÉPZELÉSEK,

IGÉNYEK

VÁGYAK

JÖVEDELEMTERMELŐ, 

TŐKEMEGÖRZŐ 

ESZKÖZÖK

NÖVEKEDÉSI

ESZKÖZÖK

AGRESSZÍV  

NÖVEKEDÉS




