
Írja le, írja alá!

Máig emlékszem, életem egyik első „üzleti könyvére”.
Még 2005 őszén volt. Egymás után többször is elolvastam. Olyan világ tárult elém, amit soha,
sehol nem tanítottak.

Olyan dolgokat tudtam meg magamról, amiket nem is gondoltam volna...
Bár ez a könyv többnyire autó eladásról, vásárlásról szól, innen tudtam meg például, hogy engem, 
mint vásárlót, mik mozgatnak. Milyen vélt vagy valós problémák merülhetnek fel bennem, 
mondjuk vásárlás előtt.

Hogyan tud engem egy jó eladó segíteni, hogy túllépjek félelmeimen (egy autó vásárlás nem 10 
deka párizsi vásárlás), hogyan tudja kivenni belőlem a félelmeket, megválaszolni a lehet, hogy még 
fel sem merült kérdéseimet?
 A vásárlás után segíteni megemészteni azt az érzést, hogy vajon jól döntöttem-e?
Aztán végig követni engem egészen addig, míg újabb autóra lenne szükségem x év múlva, és akkor 
is őt válasszam, mint eladót.

Imádtam ezt a könyvet.

Mit ad Isten, 2006 tavaszán úgy alakult, hogy belevágok egy használt autó vásárlásba.
Körül néztem, és egyszer csak megláttam egy kereskedő telepén azt, amire azt mondtam: ez lesz!

Egy nálam fiatalabb eladó, vagy ügynök, nem is tudom ki volt, aki velem kezdett foglalkozni.
Csakhogy ekkor már azt is tudtam, hogy engem milyen érzelmek mozgatnak. Tudtam, a kereskedő 
mire mit kellene mondjon.

Persze, ez Magyarország. Kedves volt meg minden, de...

Ő nem tudta, amit én.

Engem speciel sosem érdekeltek egy autón a részletek. Van akit ez érdekel, vele másképp kell 
beszélni.



Csak egy példát engedj meg: Például négy év után jöttem rá, hogy jé, nekem van külön 
ködlámpám...

Akkor találtam meg a kapcsolóját.

Nem volt eldugva, csak addig nem éreztem olthatatlan vágyat, hogy minden gombot végig 
nyomjak, ami az autóban van.

Volt előtte Trabantom, én nagyon kevés funkcióval tudok haladni...

Ami akkor engem érdekelt, és ezt az eladó kellett volna tudja, és persze rajtam kívül még úgy 90%-
ot, az a törlesztő részletek nagysága!

Ne feledd, 2006-ban vagyunk. A válságnak még a bárányfelhői sem látszanak a dübörgő Pannon 
puma egén...

A nagy többséget nem érdekli, hány évig kell fizetni, 5 vagy 6 év, vagy magyarítsak, 60 vagy 72 
hónap, ami fontos, a törlesztő részletek nagysága.

Mindezek, és még nagyon sok más tudatában, halálos nyugalommal ültem a kereskedő asztalánál.

Elmondta, használt autóra mennyi előleget kell beadni, a többi lehet hitel, ilyenek.
Erre én, mivel nem ismertem ezeket a „hitel konstrukciókat”, csak annyit mondtam:

Ha ki tudja szorozni úgy, hogy a havi részlet ne legyen 15000, azaz tizenötezer forintnál több, 
akkor érdekel az autó.

Nem érdekelt, hány hónapig kell fizetni, mennyivel lesz így esetleg több, akkor ez volt az az összeg, 
amire azt mondtam, ezt be merem vállalni.

Osztott, szorzott, és kijött 13440.
Belecsaptam a tenyerébe.
Még most 2011ben sem tudom, milyen alapú volt a kölcsön, csak annyit, hogy idén járt le.
Persze voltak még ilyen olyan 8-10 000 Ft-os csekkek, ilyen olyan címen, kamat különbözet, 
ilyesmi, de ezek évente egy-két, talán 3 alkalommal, de a 13440-es csekkeket kellett végig 
feladogatni. Ez a pár alkalom nem vágja földhöz úgy az embert, mintha még mondjuk három évig 
dupla törlesztő részletet kellene nyögni.

Az egészben az a legérdekesebb, hogy mire lejár a hitel, nagyjából az autó is cserére érik...
Főleg egy nem új autó.
Akár lehetne újra kezdeni...

A könyv szerzője a 70-es években került bele 3 egymást követő évben is a rekordok könyvébe, mint 
az egy év alatt a legtöbb személy és kisteherautót eladó értékesítő (naná, hogy Amerikában).

De mielőtt ilyen sikeres lett volna, hát kellett bukjon egy nagyot.
És tulajdonképpen ez az apropója a levelemnek.



Az építőiparban volt vállalkozó előtte. Megtanult sok mindent, és kezdett menni a szekere.
Rájött, hogy sokkal gazdaságosabban tud működni, ha egyszerre két házat épít.
Lehetőleg egymáshoz közel.
Egyszerre szervezi az alapozást, a falazásokat, mindent.
Egyre jobban ment.

Nagyobban álmodott.

Mert nagyot álmodni!...

Már nem emlékszem, talán Chicago, de valamelyik nagyváros mellett nézett ki egy nagyobb 
területet, ha jól emlékszem(ugyanis a könyvet annak a kereskedőnek adtam, akitől vettem az autót. 
Tudod milyen érzés, amikor leelőlegezed az autót, de még ugye kell eredetiség vizsgálat, műszaki, 
meg átíratás, amit mind elvállalt a kereskedő, magyarul még ott kell hagyni, de beteszik az autóba a 
kis táblácskát: Nekem már van gazdám! És az ugye Te vagy!?), szóval, ha jól emlékszem akár 50 
házat is felépíthetett!

Nem kis telek lehetett.
Az ingatlan ügynök, aki a telket intézte, bizalmasan Joe (Joe Girard a könyv szerzője) fülébe súgta.
Bizalmas információ, de készen vannak annak a résznek a közművesítési tervei, ősszel elkezdik a 
munkálatokat az önkormányzattól, úgy hogy ez egy alkalmi vétel...

Joe meg elintézett hitelt, mindent, és megvette az egybefüggő területet. Nekiállt, felhúzott néhány 
házat, az egyikbe berendezett amolyan irodát.
Hétvégenként ott várta a hirdetéseire az érdeklődőket.

Akik mentek is szépen.

Érdeklődők. Aziránt érdeklődtek, mikor lesz a közművesítés?

Ősszel elkezdődnek- fújta Joe a szöveget, és egyszer azon vette észre magát, hogy mindenki
azt válaszolja: OK, akkor visszanézünk ősszel...

Egy idő után nagyon unni kezdte, fogta magát, és bement az önkormányzathoz érdeklődni, mikor 
kezdik el végre a munkát?

Azt a választ kapta, hogy az elkövetkező x időben, még csak tervben sincs, hogy ott, azon a 
részen közművesítenének... 

Az ingatlanügynök megvezette picit. Itt összedőlt a kártyavár, a házakat nem tudta eladni, hogy 
finanszírozhassa a következők építését, de a banki kölcsönét sem. Elúszott.

És itt a könyv mondanivalója, Joe üzenete. A szó elszáll, az írás megmarad:

Írja le! Írja alá!



Mire mondom?

Ha egy házvásárlás előtt állsz, most legyen tömésház, bármi.
Ne félj hívni magaddal tervezőt, statikust, ha bármilyen kérdésed, gyanúd merül fel.

Van egy-két repedés a falon?
Ne a szomszéd, a kőműves Józsi mondja meg, mit hogy tegyél.

Benyomunk egy kis purhabot...
Jó kis cementes anyaggal adunk neki...

Hívj egy statikust!
Amit ő mond az legyen szentírás.

És ő is írja le, írja alá!

Még ha rokonod is.

Ha már megvetted, felújítottad, és mondjuk a gyönyörű csempéd reped meg a fürdőd falán, amit 
nem lehet kis gipsszel kijavítani, kis ecsettel lefesteni, mint egy szoba falat, akkor kire fogsz 

mutatni?
Még azt is le fogják tagadni, hogy ismernek...


