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Szabó Jánosné

CÉGELADÁS/CÉGVEZETÉS

A Jászsági Évkönyv hasábjain ritkán kerül közgazdasági témájú könyv bemuta-
tásra. Az elmúlt években két jelentős szakkönyv is megjelent, melyek egy nagy múltú 
ipari létesítmény - a Jászberényi Aprítógépgyár állami vállalat, majd privatizált rész-
vénytársaság – egy-egy fontos időszakáról szólnak. Mindkét könyv egy szakmája, 
munkahelye, városa iránt elkötelezett vezető és közvetlen munkatársainak tanulságos 
története. 

2011 őszén magánkiadásban megjelent egy különleges tartalmú könyv. A jelzett 
mű egy több tíz éve jól működő cég értékesítésével, eladásával foglalkozik. Az első 
részben olyan előzmények olvashatók, melyek a cég rövid történetével, legfontosabb 
jellemzőit mutatják be. Néhány szakaszt megismerhetünk a cég stratégiai tervéből, 
azon belül olvashatunk a fejlesztési projektekről, az időütemezésről, pénzügyi for-
rások megteremtéséről stb. Rövid utalás található a külföldi szakmai befektető kere-
sésére, valamint a cég egy később létrehozott üzemére. A második - terjedelemben is 
nagyobb - fejezetben megismerheti az olvasó az eladás folyamatát a teljes iratanyag 
felhasználásával, számos levél, jegyzőkönyv, igazolás, nyilatkozat, megállapodás stb. 
közreadása által. A könyv valósághű történetét szerzője írói álnéven adta közre, a 
közreműködők és a történet helyszíne is kitalált nevek. 

2012-ben megjelent másik kiadvány az innovatív cégvezetés rejtelmeibe vezeti 
az érdeklődőt. A rendszerváltás utáni időszakban számos új vezetési munkamódszer 
került előtérbe, melyeknek nem voltak előzményei, nem voltak gyakorlati tapaszta-
latok. A szerző nem kis büszkeséggel írja a történéseket, hiszen az akkor kialakí-
tott eljárások, módszerek még ma is alkalmazhatók, a tapasztalatok hasznosíthatók. 
A könyvben felhasznált anyagok, mind ipartörténeti dokumentumok is egyben. Az 
egyes fejezetekben olvashatunk a részvénytársaságról, mint szervezetről; a cégveze-
tésről; a tervezésről – kiemelten a stratégiai tervezésről - ; az operatív vezetésről; az 
éves beszámolókról; a vállalati innovációról. Mindezeket konkrét példák, tanulmá-
nyok, iratminták egészítik ki. 

A történetek sokszereplősek, a szereplők abban az időben a magyar gazdasági-, 
pénzügyi- és jogi élet területén tevékenykedtek. A könyv valósághű történetét szer-
zője írói álnéven adta közre, a közreműködők és a történet helyszíne is kitalált nevek. 

A könyv értékét nemcsak a belső tartalom adja, hanem a külső megnyilvánulás 
is. Az első benyomás mindig meghatározó. A kiadványok B5-ös méretű, fűzött kö-
tésű, közel 400 oldal terjedelműek. Külső borítóin olyan közgazdasági tartalommal 
bíró szavak, kifejezések olvashatók, melyek utalnak a tartalomra. A hátsó borítón a 
cím jelenik meg „beszédes rajz”, és korabeli kisnyomtatványok formájában. A cím-
lap verzóján mindig megtalálhatjuk a könyv kiadására vonatkozó adatokat. Ez eset-
ben rendhagyó kiadványokról van szó. Csupán a copyright, a jogtulajdonos neve 
(VARIETAS 2002 Bt.) és az ISBN szám van feltüntetve. 
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Móricz Zsigmond írta a múlt század elején: „Azt hiszem, az emberiség jövőjének 
rendkívül fontos alapja a könyv. De hogy a könyv teljesíthesse ezt a mindjobban rá 
háruló feladatot, az kell, hogy az emberek bízzanak benne.” Kérdezem: Bíznak-e ma, 
a XXI. század elején, az emberek a könyvben? Igen! Remélhetőleg még ma is súlya 
van a nyomtatott betűnek, és sokan bíznak a könyvben. 

Bízhatunk-e az itt elemzett könyvekben? Már a címeik is furcsa, csavart történetre 
utalnak. Számos kérdést felvetnek: Közelünkben van-e az a terület, mely feldolgozás-
ra került? Mit jelent a cégeladás, a tranzakció?  Mit jelent az innováció, az operatív 
vezetés? stb.

Bízhatunk e könyvek tartalmában, mert
• a szerző maga is kiemelkedő szereplője mindkét könyv történetének. Jászberényben 
ismert, megbecsült ember, aki 40 évig dolgozott a jászberényi Aprítógépgyárban. Sze-
mélyes kötődése, lokálpatrióta érzelmei alapvetően meghatározzák a könyvek hangu-
latát, az érdeklődő „első kézből” kapott ismeretekhez jut olvasásukkor. 
• értékes, pontos, számos történelmi adatot, kuriózumot is tartalmaznak, sok hasznos 
információval szolgálnak. 
• különösen érdekes lehet azon személyeknek, akik átélői, érintettjei voltak a leírt 
eseményeknek. Értékes lehet azoknak, akiknek hasonló helyzetben vezetőként kell 
fontos döntést hozniuk. 
• a könyvtárak helyismereti gyűjteményének fontos dokumentumai lehetnek az utó-
kor számára, hiszen a jó dolgok, a szellemi értékek nem tűnhetnek el a világból.

Kármán Antal: Innovatív cégvezetés a gyakorlatban / Exportorientált magyar ne-
hézgépgyár irányítása, vezetése, fejlesztési tevékenysége az ezredfordulón és Sántha 
Antal: Skandináviából Nyugat-Európába Magyarországon keresztül / A cégeladás 
gyakorlata egy konkrét tranzakció leírásával


