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Szolgáló
vezető
a tanuló vállalkozásban Kiss Ulrich 1945-ben született Berlinben. Leuveni köz-

gazdasági tanulmányai után a híres fontainebleau-i 
üzleti iskolában, az INSEAD-on szerzett MBA-t, majd 
tizennyolc évig topmenedzserként előbb a L’Oréalnál 
marketing- és értékesítési igazgatóként, majd brandme-
nedzserként dolgozott. 1981-ben piacra dobta saját par-
fümjét (Opus anni). 1983 és 1988 között német családi 
vállalkozásokban európai regionális vezetőként szerzett 
tapasztalatot. 1988-ban belépett a Jézus Társaságába. 
A jezsuita magyar rendtartományban kollégiumi rek-
torként, forrásfejlesztőként, illetve egyetemi és főiskolai 
oktatóként dolgozott. 2004 óta tart vezetői szemináriu-
mokat Management by Jesus (MbJ) néven. Az ott kifej-
lesztett kéziratos munkakönyv a jelen kötet forrása.

„A könyv érdekes, elgondolkoztató. Látszik rajta a 
sok szeminárium, amelyekből a gyakorlatiassága 
született. Az evangélium tanítása és a Szent Ignác-i 
lelkigyakorlatok lelkisége egyértelműen és érthe-
tően, rokonszenvesen megmutatkozik a könyvben. 
Nemcsak menedzsereknek ajánlom.” 

Mustó Péter SJ

„Nincsenek jó vállalatok. Jó emberek vannak. Ez a 
könyv azoknak a vezetőknek szól, akik a vállalko-
zásukban lévő erőt a jóra akarják használni, de a 
hogyanokat még keresik. Tömény, nagyon tömény. 
Igazi mélyvíz.”

Szabó Barnabás. 
ALTERA Nyrt. 

igazgatósági elnöke

ISBN 978-963-442-004-0

3900 Ft

Évtizedek óta szaporodnak a könyvek a vállalatvezetésről. Közös bennük az ígé-
ret, hogy feltárják az üzleti siker titkát. De mi a siker? Erre ritkán kapunk választ. 
Kiss Ulrich jezsuita, korábban sikeres vállalatvezető, majd vállalkozó, illetve tár-
sadalomkutató tréner és egyetemi oktató 2004 óta frappáns választ ad vezetői 
szemináriumain: Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker. 

Következésképp módszere a célok gondos tervezéséből indul ki, és lépésről lé-
pésre erre figyelmeztet. A cél végig iránytűnk marad: az ünneplés pillanataiban 
éppúgy, mint a követendő szabályok – és a kerülendő hibák – meghatározá-
sánál. Egészen addig, amíg el nem érjük az utódlás kérdését. Ki folytatja majd, 
amit felépítettünk és kríziseken átvezettünk? A szerző nem tuti „recepteket”, 
hanem megbízható módszert kínál, hogy a vezető – csapatával karöltve – maga 
találja meg a célravezető választ. Mindez folytonos tanulást és tudatos változást 
feltételez. A cél tehát, hogy folyamatosan újra felfedezzük az aktuális és konk-
rét küldetést, így szolgálva a közjót, és erre neveljük csapatunkat is. Ezt segíti a 
következetes reflexió minden döntés előtt és cselekvés után. A reflexió zárja le 
és indítja a folyamatot, és megnyitja a magunk és munkatársaink fejlődésére 
vezető utat. Ez a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok alkalmazása. Ezt gyakorolhatjuk 
a fejezetek végén felajánlott elmélkedésekkel. 

A hasznos és eredeti, olvasmányos és ötletgazdag könyv leginkább akkor válik az 
olvasó javára, ha a szövegben felkínált gyakorlatokat elvégzi, a feltett kérdésekre 
választ keresve. Nem érdemes halogatni, mert MOST van itt a cselekvés ideje. 

www.mbj.hu

JEZSUITA
KÖNYVEK

www.mbj.hu

Tizenhárom év alatt több mint ötszázan vettek részt 
a Management by Jesus interaktív háromnapos 
tréningjein. A könyv ezek tapasztalatait is összesíti, 
és sok olvasót hív személyes tapasztalatokra és ref- 
lexióra, mely a módszer szíve. MOST.

„Olvastam sok legendás cégalapító, vállalatvezető 
könyvét, akik keresték az üzleti siker, a hatékonyság 
titkát, a munka és magánélet egészséges egyensú-
lyát. Tanultam módszereket és alkalmaztam külön-
böző technikákat. Néha kértem az Isten segítségét 
és áldását dolgaimra. De soha nem jutott eszembe, 
hogy megkérdezzem: Uram, Te ezt hogyan csinál-
tad? Ajánlom az MbJ-tréninget minden vállalkozó-
nak, vezetőnek, aki keresi a kapcsolatot e kettő kö-
zött, és annak is, aki csak kíváncsi a Titokra.” 

Debreceni Csaba
vezérigazgató-helyettes 

MVM NET Zrt.

„Tudjuk, milyen fontosak a képzések, a tréningek 
minden szakember számára. Azt is tudjuk, hogy 
ezek bizony sokszor unalmasak és meglehetősen 
sematikusak. Ha valaki rövid időre meg szeretne 
állni, hogy egy kicsit olyan aspektusból mérje végig 
önmagát, múltját és jelenét, amilyenből még nem 
tette, akkor itt a helye. Senki sem fog csalódni!” 

Nagy Béla
főszerkesztő

Out Of Office magazin

„Többéves vezetői múlttal eddig senki nem tett fel 
nekem olyan egyszerű és észszerű kérdéseket, me-
lyek megválaszolása és napi megélése új dimenziót 
nyithat a vállalkozásomban. Minden vezetőnek bát-
ran ajánlom e könyvet, mely nem elméleteket fogal-
maz meg, hanem válaszokat, és helyes  perspektíva 
megfogalmazására késztet.”

Lukács László
ügyvezető 

Reisner & Wolff Hídtechnika Kft.
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