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Az utóbbi két évtizedben jelen
tősen növekedett a konszernek szá
ma és nagysága, nem csak az Eu
rópai Unió országaiban, hanem vi
lágviszonylatban is. Ezzel egyide
jűleg általánosan megfigyelhető
szervezeti felépítésük összetetteb
bé válása. A konszernek méretének
és bonyolultságának növekedésé
vel a jelenlegi konszernközpontok
egyre kevésbé tudják ellátni irá
nyító feladataikat. így mind gyak
rabban szükségessé válik a leg
újabb, úgynevezett modern felfogás
szerinti átalakításuk. Ebből a fejlő
dési folyamatból azonban eddig ki
maradt Magyarország és legtöbb
közép-kelet-európai, volt szocialis
ta ország. Az 1980-as évek végén
végbement rendszerváltozással já
ró gazdasági átalakulás eredménye
ként ugyanis ezekben az országok
ban fokozatosan megszűntek a gaz
dasági életben addig domináló
nagyvállalatok, illetve trösztök. Az
így keletkezett gazdasági vákuumot
a főleg hazai tulajdonban lévő kisés középvállalkozások, ill. multina
cionális vállalatok kisebb leányvállalatai/képviseletei töltötték ki.
Az elmúlt néhány esztendőben
az Európai Unióra való felkészülés
jegyében a hazánkban tapasztalha
tó rohamos gazdasági fejlődés ha
tására egyre több, jól prosperáló
hazai vagy vegyes tulajdonban lé
vő immáron közép- és kezdetleges
nagyvállalkozás jutott el arra a gaz
dasági szintre, ahol a szervezeti

továbbfejlődés egyik reális alterna
tívájaként már a vállalatcsoportok,
illetve konszernszervezetek létre
hozása is szóba jön. A fennmaradt,
illetve újonnan létrehozandó kon
szernközpontoknak a modern felfo
gás szerinti kialakítási, illetve át
szervezési igénye a privatizációs
folyamat
nagyvállalat-romboló
hatása miatt itthon sajnos csak
jelentős késéssel, először igazán az
utóbbi négy évben jelentkezett.
Ekkorra sikerült ugyanis a rendszerváltást túlélő, illetve a rendszervál
tás után széteső, majd újjászülető
nagyvállalatoknak újra a korábbi
trösztökre jellemző európai úniós
vállalatfejlettségi szintre eljutniuk.
Törgyekes Szabolcs „A modern
konszernközpontok kialakítása“
(„Aufbau von modernen Konzern
zentralen”) címmel megjelent köny
ve vállalkozik arra a nem kis fela
datra, hogy átfogó részletességgel
bemutassa a konszernközpontok
kialakításának immáron Magyaror
szágon is aktuálissá vált. új, modern
felfogás szerinti lehetőségeit, és ez
zel vezérfonalként támpontot adjon
a jövőben egyrészt a leendő modern
magyar konszernközpontok kialakí
tásához, másrészt a meglévő hagyo
mányos magyar konszernközpontok
átalakításához. A mű célja ily mó
don az is, hogy jelentős mértékben
hozzájáruljon a már meglévő, ill. a
jövőben létrehozandó magyar kon
szernek versenyképességének javí
tásához az EU-ba történő belépé
sünk után is.
A könyv három nagy részből
épül fel. Az első részben a kon
szernközpontok későbbi tárgyalá
sának elméleti alapjaként a szerző a
konszernt mint szervezeti egységet
vizsgálja elsősorban német és an
gol nyelvterületről származó, mind
a mai napig aktuális kutatási ered
mények alapján. Itt részletesen, de
a témában kevésbé járatos olvasó
számára is könnyen érthetően, öszszefoglatja és elemzi a konszern

különböző nemzetközi szakirodal
mi definícióit, típusait, formáit,
létrehozási lehetőségeit, modelljeit
és a konszernen belül az egyes
részterületek döntési önállóságá
nak változatait. Az elméleti anyag
lényegre törő feldolgozását ebben a
részben számos didaktikailag jól
felépített ábra is segíti.
A könyv második részében a
szerző a szervezetelméleti ismere
tek és a gyakorlatból a szervezetel
méletbe átültetett nemzetközi ta
pasztalatok segítségével mutatja be
a konszernközpontok modern felfo
gás szerinti kialakítását. Ebben a
részben „németes alapossággal“,
szisztematikusan összefoglalja és
elemzi az egyes kialakítási lehető
ségeket a felfogás, a funkció, a veze
tési és koordinációs eszközök, a
szervezeti struktúra, a telephely, va
lamint az infrastrukturális igények
alapján. Ezzel felépíti azt a vezérfo
nalat, amely aztán támpontul szol
gálhat egy konszernközpont mo
dern felfogás szerinti kialakításához,
illetve egy már meglévő, hagyo
mányos szervezeti felépítésű kon
szernközpont modem felfogás szer
inti átalakításához. A felépített ve
zérfonalat szemléletes ábrák teszik a
laikus olvasó számára is könnyen
nyomon követhetővé.
Annak a vizsgálatára, hogy a
konszernközpontok modern felfo
gás szerinti kialakításához rendel
kezésre álló, precízen összefoglalt
szervezetelméleti ismeretek, illetve
nemzetközi gyakorlati tapasztalatok
a magyar vállalati gyakorlatban
milyen mértékben kerülnek alkal
mazásra, valamint a második rész
ben megalkotott vezérfonal haszná
latára vonatkozó példaként, a szerző
a harmadik részben egy már meg
lévő magyar konszernközpont átfo
gó szervezetelméleti elemzését és
átvilágítását végzi el. Ehhez az ’97
júliusában alapított, a német
Bayernwerk AG (most E. ON Ener
gie AG) 100%-os tulajdonában álló
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energiaipari holdingot, a Bayernwerk Hungária Rt.-t (most E. ON
Hungária Rt.) választotta ki. A
Bayernwerk Hungária Rt.-t mint
holdingvállalat köztes holdingként
irányítja a Bayernwerk AG (E. ON
Energie AG) összes magyarországi
leányvállalatát (DÉDÁSZ Rt., TITÁSZ Rt., ÉDÁSZ Rt. és KÖGÁZ
Rt.), és így egy konszernközpont
szerepét tölti be.
A szervezetelméleti elemzés és
átvilágítás során a szerző a Bayernwerk Hungária Rt. (E. ON Hungária Rt.) szervezetét a felépített vezérfonalnak megfelelően a felfö
gás, a funkció, a vezetési és koordinációs eszközök, a szervezeti
struktúra a létszám, valamint a telephely és az infrastrukturális igényék alapján vizsgálja és összehasonlítja a modern konszernközpontok kialakításához rendelkezésre
álló szervezetelméleti ismeretek
kel, valamint a gyakorlatból a szer
vezetelméletbe átültetett nemzetközi tapasztalatokkal. A szervezetelméleti elemzés és átvilágítás elkészítéséhez szükséges információk
beszerzése elsősorban a Bayernwerk
Hungária Rt.-nél (E. ON Hungária
Rt.-nél) és leányvállalatainál folytatott személyes és telefonos interjúk
keretében történt, de a szerző eredményesen támaszkodott a mű meg
írásánál az internetre is.
A könyv nyelvezetének és stílusá

nak a kialakításánál a szerző a kön
nyű érthetőség megteremtése mel
lett precízen igazodott a német
közgazdasági szakmai nyelv szabá
lyaihoz, a formai kialakításnál pe
dig messzemenően törekedett a
közgazdasági szakirodalomra vo
natkozó, az Európai Unióban pél
daértékű részletes német előírások
betartására is. A lényegre törően és
frappánsan elkészített 157 oldalas
művet 40 ábra, 5 táblázat és 15 mel
léklet színesíti, amelyek nagymér
tékben hozzájárulnak a mű egysé
ges megjelenéséhez, és lehetővé
teszik a laikusok számára is a téma
követhetőségét.
Összességében a könyv a kon
szernközpontok modern felfogás
szerinti kialakításához támpontot
adó vezérfonal megalkotásával két
féle módon is jelentős hasznot ígér
a már meglévő, illetve a jövőben
létrehozandó magyar konszernek
számára. Egyrészt a vezérfonallal
hathatós segítséget nyújt a leendő
magyar modern konszernközpon
tok kialakításához, másrészt a
Bayernwerk Hungária Rt. (E. ON
Hungária Rt.) kialakításának elem
zéséből és átvilágításából adódó
eredményekkel igazolja, hogy a
konszernközpontok modern felfogás
szerinti kialakításához rendelke
zésre álló szervezetelméleti ismere
tek és a gyakorlatból a szervezet
elméletbe átültetett nemzetközi

tapasztalatok a magyar viszonyokra
is eredményesen adaptálhatók.
Törgyekes Szabolcs „A modern
konszernközpontok kialakítása“
(„Aufbau von modernen Konzern
zentralen“) címmel megjelent
könyve elsősorban azoknak nyújt
nagy segítséget, akik ebben a kon
szernépítési és -átalakítási folya
matban már jelenleg is aktív sze
repet vállalnak (pl. vállalati felső és
középvezetők, vállalati tanácsadók,
m enedzsmentismereteket oktató
egyetemi és főiskolai tanárok, do
censek, adjunktusok), illetve azon
közgazdász, jogász, mérnök egye
temistáknak, illetve főiskolások
nak, akik a jövőben ilyen feladatok
magas színvonalon történő elvég
zésére vállalkoznak majd. A könyv
mindemellett hasznos ismereteket
kínál valamennyi konszernszer
vezés iránt érdeklődő, de a vezetési
és szervezési ismeretekben még
kevésbé járatos olvasó számára is.
A közép-kelet-európai gazdasági
életben jelentős szerepet játszó né
met nyelv használatával a könyv
lehetőséget nyújt továbbá a Ma
gyarországon dolgozó, illetve tanu
ló külföldieknek a témában történő
elmélyülésre, illetve a magyar anya
nyelvű olvasóknak az aktuális szak
ismereteken túl, a német közgazdasági szaknyelv magas fokon történő
elsajátítására és gyakorlására is.
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