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Vajon miért tartják szükségesnek a sikeres 
vállalkozások vezetői, hogy a tartalékot képezzenek? 

 
 

A hazai vállalkozások jellemzően likviditási problémákkal küzdenek, alapvetően 
tőkehiányosak. Gyakran érzik úgy, hogy még a működésüket sem tudják 
finanszírozni, nemhogy még tartalékot is képezzenek. 

Ráadásul, első ránézésre a tartalékképzés ellen szól az is, hogy pl. egy 
kereskedő minden lehetséges forrást bevet annak érdekében, hogy forgassa a 
pénzét a magasabb profit reményében. 

Ezek teljesen érthető elgondolások. Emiatt több alkalommal is megkaptam azt a 
kérdést, hogy „… jó, jó, de minek nekem egyáltalán tartalék?” 

Több száz vállalkozóval volt dolgom az elmúlt másfél évtizedben, és az 
adófizetés mellett (lehet, hogy erről is írok egyszer pár sort ☺) a tartalékképzés 
témaköre volt az, amelyet a legnehezebben vett be a vállalkozók gondolkodása. 

Nos, rendben, nézzük meg ezt egy kicsit jobban. 

A forráshiány egy korábbi hibás működés eredménye, azaz nem ott kezdődik a 
történet, hogy nincs pénz tartalékra, hanem ott, hogy eleve nem hatékony a pénz 
kezelése a cégen belül, és anyagilag a cég folyamatosan le van maradva a fizetési 
kötelezettségekről, illetve a fejlődés tempójáról. Emiatt nem tud tartalékot képezni. 

Igaz, hogy egy hazai vállalkozás tőkehiányosan indult. Tizenöt évvel ezelőtt. 

És jellemzően ez azóta sem változott, és most is tőkehiányos a vállalkozások 
nagy többsége. 

Nos, ez már viszont nincs rendben. Tizenöt év elteltével már illett volna – 
tudatos, és hatékony pénzkezeléssel - megerősíteni a cég tőkeszerkezetét. 

Igaz, eddig nem volt semmi, ami úgy rendesen rákényszerítette volna a 
vállalkozókra a hatékony pénzügyi működést, hiszen a bankok szinte térden állva 
könyörögtek a vállalkozóknak, hogy vegyék igénybe a hitellehetőségeiket. 

Emlékszem, hogy az előző cégemben egyszer kaptunk egy levelet a 
számlavezető bankunktól, amelyben felajánlotta a bank, hogy miután megvizsgálták 
a (tanácsadó) cégünket, arra a következtetésre jutottak, hogy akár 50 millió Ft-t is 
fel tudunk venni kölcsön. Fedezetként a bank pusztán a cég működéséből származó 
rendszeres havi árbevételt kérte, azaz se ingatlan, se más egyéb fedezet nem lett 
volna szükséges ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez az összeghez. 

 

 



 

 

 

Tekintettel arra, hogy abban az időben több tízmillió Ft volt a cég 
bankszámláinak átlagos egyenlege, nem éltünk a feldobott lehetőséggel. 

Viszont érdemes elgondolkozni, hogy miért is volt ilyen nagylelkű a bank? 

A banki kapcsolattartó „megsúgta”, hogy azt látták a banki mozgásokból, és a 
tartalékképzésből, hogy itt ennél a cégnél egy átgondolt, tudatos pénzügyi 
gazdálkodás zajlik. 

És ebben tökéletesen igazuk is volt. 

Szóval a tartalék. 

Egy másik sztori, ami szintén ehhez témához kapcsolódik: kb tíz évvel ezelőtt 
beszálltam egy komoly anyagi gondokkal küzdő cégbe tulajdonosként. 

Kihívás volt, gondoltam, hogy itt az idő, hogy teszteljem azokat a módszereket, 
amiket konzultációk során tanítottam is a vállalkozóknak, és egy ennyire 
szélsőséges anyagi helyzetben lévő cégen is kipróbáljam. 

Korábban csak saját cégekben alkalmaztam a pénzkezelés és a pénzhatékonyság 
technikáit, de ezek – nyilván emiatt – stabil, anyagi kilengések nélküli cégek voltak. 

Most eljött az idő, hogy egy borzalmas anyagi állapotban lévő cégben is 
kipróbáljam magam. 

Néhány adat erről a cégről: az éves (nem elírás!) árbevételének megfelelő 
nagyságú tartozásállománya volt a szállítók felé. Néhány tartozás meghaladta a két 
esztendőt. Két cég felszámolással fenyegetőzött. 

Egy szóval, igazi kihívás volt. 

Amikor bekerültem a cégbe, és átvettem a pénzügyi vezetői posztot, akkor az 
első lépéseim egyike az volt, hogy nyitottam egy tartalék számlát. És minden 
bevétel egy kis százalékát erre a számlára irányítottam. 

A korábbi tulajdonossal az volt a megegyezés, hogy ő foglalkozik a szakmai 
résszel, eladással, stb, én pedig kezelem a hátországot. 

Mindösszesen kb 8 hónapot dolgoztunk így együtt, és a végére az eredeti induló 
tartozás állomány 35-40%-ára esett le az összes tartozás nagysága. 

És ezzel párhuzamosan keletkezett annyi tartalék, hogy lefedezte a megmaradt 
tartozások kb 10%-át. 

Tudod ez mit jelentett? 

Megmenekült a cég a felszámolástól. Volt elegendő tartalék ahhoz, hogy ha 
mégis valamely szállító „kiakad” és ránk borítja az asztalt, akkor is volt elegendő 
tartalékunk ahhoz, hogy kivédjük ezt a helyzetet. 

Tudtunk nyugodtan termelni. 



 

 

 

Tudtunk nyugodtan a fontos dolgokra fókuszálni. 

Ez tartalék nélkül nem ment volna. 

A tartalék biztonságérzetet ad, hibázás esetén biztosít egy újabb lehetőséget. 

Tartalék nélkül egy cég rideg, és törékeny. Olyan, mint az üveg. Valami hirtelen 
hatás éri – nem kell nagy – és összetörik. 

A világválság megmutatta, hogy a tartalék nélküli, rugalmatlan cégek – 
függetlenül attól, hogy milyen régi cégekről, vagy nagy cégekről van szó – nagyon 
gyorsan visszafordíthatatlan zuhanásba kezdenek egy olyan környezeti változás 
esetén, ami alapjaiban mozgatja meg a piacot. 

Milyen jól jött volna a válság alatt egy kis „zsírréteg”, amit egy eldugott 
bankszámlán halmozott fel az ember, nem? 

Ezzel szemben a tartalékokkal rendelkező vállalkozás rugalmas, mint a 
tömörgumi. Hatás éri, és kirugózik. Nincs tartós sérülése a vállalkozásnak, megy 
tovább, lehet, hogy alakot vált közben, hogy kezelje a megváltozott körülményeket, 
de alapvetően sérülés nélkül képes tovább terjeszkedni. 

A külső anyagi nyomás ellenére hogyan lehetne mégis felépíteni egy megfelelő 
nagyságú tartalékot? 

Van erre egy rossz stratégia, és van egy egyszerűebb, és hatékonyabb stratégia. 

A rossz stratégia a „kézenfekvő”: takarékoskodom a kiadásokkal, igyekszem 
kevesebbet költeni, mint amit megtermeltünk, és ami marad, az megy a 
tartalékszámlára. 

Na, így sohasem lesz tartalékod! 

Van egy másik, és eredményes stratégia, amelyet mentoromtól, L. Ron 
Hubbardtól (LRH) tanultam, és így szól: 

„Amikor a többletet mint álcázott kiadást a ’szükséglet’ részévé tesszük, 
akkor létrejön a többlet, és csakis ekkor jön létre. Másként nem megy.” LRH 

Mit is jelent ez? 

Nos, minden bejövő pénzből kötelezően kivonsz egy bizonyos százalékot, és 
úgymond „elköltöd”, azaz egy elkülönített számlára teszed. 

Egy standard kiadásnak van álcázva az, amit tartalékba teszel. És könnyebb lesz 
az életed, ha a cégben dolgozók nem is tudnak arról, hogy képzel ilyen tartalékot, 
mert egyből azon kezdenek el gondolkozni, hogy mire is lehetne ezt a pénzt is 
elkölteni. 

Tapasztalatom szerint, azok a vállalkozások, amelyek követték ezt az utóbbi 
stratégiát, és ténylegesen egy elkülönített számlára utalták a tartalékba szánt 
pénzt, azok képesek voltak felhalmozni. 



 

 

 

Minden olyan vállalkozás, amelyik az első stratégiát követte, és/vagy nem volt 
neki elkülönített tartalékszámlája – mondván, hogy azért is fizetni kell, vagy 
lustaságból -, nem voltak képesek tartalékot felhalmozni. 

A tartalék olyan összeg, amit egyszerűen kivontunk a cég gazdálkodásából. Ha 
ezt nem tudod könnyen megtenni, akkor lehetséges, hogy már most null-szaldós a 
céged működése, vagy esetleg már át is ment negatív pénzügyi eredmény 
termelésébe. 

Ez azt indikálja, hogy épp itt az ideje, hogy gondold és formáld át a vállalkozásod 
pénzügyi működését. 

A tartalék képzés beerőltetése a rendszerbe lehet, hogy kényelmetlen, de 
mindenképp eléred vele azt, hogy kevesebbet fogsz költeni, mint amennyit 
beszedsz, és segíteni fog téged abban, hogy rendeződjön a céged pénzügyi 
egészsége. 

 

Összefoglalás 

 

Ahhoz, hogy tartalékod keletkezzen, azt a kiadásaid részéve kell tenned, és el is 
kell különítened a vállalkozásod többi pénzügyi mozgásaitól.  

Érd el, hogy a munkatársak ne is tudjanak erről az elkülönített összegről. 

Fokozatosan, minden befolyó bevételből tegyél félre egy kis százaléknyi 
összeget, és fokozatosan építs fel egy komoly tartalékot. 

Meglátod, hogy milyen jól tud aludni az ember, ha van egy kis tartalék a háta 
mögött. 

Másképp fogsz tárgyalni, másképp fogsz gondolkodni pusztán ettől a 
biztonságérzéstől., jobban fogsz tudni fókuszálni a termelésedre. 

Kívánom, hogy elérd ezt az érzést! 
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