
Vállalkozás határok nélkül – Ál-
lam és piac a globalizáció korában 
címmel tartott előadást szomba-
ton este Kiss Ulrich magyaror-
szági jezsuita szerzetes és köz-
gazdász a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós-plébánián. Október 
27–30. között pedig Management 
by Jesus címmel tart 12 modul-
ból álló tréninget vállalkozóknak, 
egyházi és világi vezetőknek. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Aválságtól nem kell meg

ijedni, mert az mindig 
változást hoz. Ha nincs 

krízis, nincs fejlődés” – szögezte 
le Kiss Ulrich je zsuita szerzetes 
és közgazdász a Vállalkozás ha-
tárok nélkül – Állam és piac a 
globalizáció korában című előadá
sában. 

Téveszmék a közgazda-
ságtan alapelvei között
A korábban multinacionális 

cégek vezető beosztású mene
dzsereként tevékenykedő atya 
szemléletes előadásban tisztázta 
a tőke, piac, állam és globalizáció 
fogalmát és azokat a téveszmé
ket, amelyeket a közgazdaságtan 
jelenlegi alapelvei generálnak a 

gazdasági életben. Többek között 
kitért a keresletkínálat egyenle
gére is, ami az atya szerint azért 
természetellenes, mert minden 
vállalkozó üzlete növekedését 
akarja elérni, és nem arra törek
szik, hogy egyensúlyban legyen a 
vállalkozása. Ugyanakkor felhívta 
a figyelmet a vállalkozásokba be
épített idegen, azaz banki tőkére 
is, ami hitel formájában kerül a 
gazdasági körforgásba. „Ma már 
szinte aberrációnak számít a sa
ját tőkéből építkező vállalkozás” 
– hangsúlyozta Ulrich atya pél
daként a kínai modellt említve, 
miszerint a kínai vállalkozók si
kere Magyarországon azzal ma
gyarázható, hogy kis lépésekben 
saját tőkéből építkezve fejlesztik a 
vállalkozásukat.

Márk evangéliuma mint
menedzsmenttankönyv
Kiss Ulrich egyébként né

hány éve vállalkozói és vezetői 
szemináriumokat tart Erdély
ben és Magyarországon, ugyan
is Management by Jesus (MBJ) 
címmel Jézus vezetési elvein 
alapuló vezetői módszert dol
gozott ki. „Elemeztem Márk 
evangéliumát, és rájöttem, hogy 
a benne található vezetési elvek 
ugyanazok, amiket a különféle 
Management by... kezdetű köny
vekben olvasgattam, csak ez 
sokkal hitelesebb, letisztultabb” 
– magyarázta a Hargita Népe 
kérdésére Ulrich atya, kifejtve, 
hogy ezt elmesélte a kolozsvári 
Manresaház vezetőjének, aki 
meghívta egy előadásra. Az elő
adás után egyre több igény fo
galmazódott meg az ilyen jelle
gű képzésre, és jelenleg már a 25. 
MBJszeminárium szervezésén 
dolgoznak, ami október 27–30. 
között lesz Gyergyócsomafalván 
az Ózon Panzióban. A tréning 
– mint magyarázta Ulrich atya 
– nem szokványos, ugyanis 12 
modulban Márk evangéliumát 
követve veszik át, mitől sike
res egy vállalkozó. „A rendszer 
működik, még nem találkoztam 
olyan vállalkozóval, akinél ne 
vált volna be ez a módszer” – 
szögezte le Kiss Ulrich.

hírfolyam

> Éledezne az ingatlanpiac? Az in
gatlanfejlesztők ismét előveszik a sufniból 
a kéthárom éve jegelt projektjeiket, ame
lyeket az ingatlanválsággal kezdődő gazda
sági válság pihentetésre kényszerített. Így 
elsősorban az irodaépületek építése kerül 
előtérbe, amit a cégek munkahelyterem
tő kedvével és a „puskaporos” nemzetközi 
piacokról való leválással magyaráznak. A 
bukaresti Sky Tower „felhőkarcoló” befek
tetése volna az egyik ilyen projekt, amely a 

főváros egyik kiemelkedő épülete lenne, a 
szó szoros értelmében is. 

> 5 év várakozás után eladták a SIF-
ek maradék BCR-részvényeit. Az osztrák 
Erste sikerült megegyezzen négy regionális 
pénzügyi befektetőtársasággal (az ötből), 
amelyeket SIFnek rövidítenek románul, 
a maradék, mintegy 6 százalékos Román 
Kereskedelmi Bank portfoliójában tulajdo
nolt részvényeikért. A vételár, melynek ér
téke egyenként 25,6 millió euró és 82 millió 
euró értékű Ersteértékpapír nem sok egye

sek szerint, de vélhetően ennél többet nem 
lehetett volna kipréselni a vevőből. Ugyan

akkor a SIFek mérlegében jelen helyzetben 
eme bevételezés rendkívül jól mutat, hiszen 
ez felülmúlja a tőzsdén való értékesítés el
adási értékét is. A BCRt 2005ben priva
tizálták, amikor az osztrák Erste bank volt 
a sikeres kérő, ekkor a SIFek tőzsdei értéke 
egyből 15 százalékot ugrott. Jelen értéke
sítés azonban csak 5 százalékkal tudta fel
srófolni a tőzsdei befektetők érdeklődését 
a SIFértékpapírok iránt. A mostani 435 
milió eurós vételár valamivel kissebb, mint 
a 6 évvel ezelőtti, amért az alkalmazottaktól 
vásárolták meg a részvények többségét.
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KenyérSúly-SzabÁly

Hatályba lépés 
– módosítással

Hatályba lépett a kenyér súlyára vonatkozó rendelet, 
de a hatályba lépés napján egy másik rendelettel már 
azonnali hatállyal módosították. A kenyér továbbra is 
legalább háromszáz gramm, de megszabták a nedves-
ségtartalom csökkenése okozta megengedett súlyvesz-
tést is, ami 24 óra alatt legfennebb nyolc százalék.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Szepember 15én, pénteken vált hatályossá az Or
szágos Fogyasztóvédelmi Szakhatóság elnökének 
2011/165ös rendelete, amely értelmében a gyártott 

és forgalmazott kenyér nettó súlya nem lehet kevesebb, 
mint 300 gramm, s annak tömege csak 100100 grammal 
növelhető. A hatályba lépés napján született egy megle
petés: ugyanabban az időpontban megjelent és azonnal 
hatályba is lépett a szóban forgó jogszabályt módosító és 
kiegészítő 2011/174es rendelet. Ezek szerint „jól átgon
dolták és megalapozták” a 2011/165ös rendeletet. Sajnos 
nem az első eset, hogy egy jogszabályon jóformán meg 
sem száradt a tinta, és azt máris módosítják. A mostanit 
illetően furcsállandó, hogy az „azonnali” alkalmazásról 
nemigen szerezhettek tudomást az érintett cégek, vállal
kozások, hisz aznap nem volt ahogy elolvassák azt. És az 
is furcsállandó, hogy a módosító rendelet terjedelmesebb, 
mint az „eredeti”. De lássuk, miről is van szó. Többek kö
zött arról, hogy a kivételt képező kenyérféleségek körébe 
kerültek a „különleges rendeltetésű, becsomagolt és a sa
játos jogszabály értelmében jóváhagyott termékek, vala
mint a vallási rendeltetésű termékek”. Hogy mit is takar a 
„különleges rendeltetés” és melyek azok a „sajátos jogsza
bályok”, az a földi halandó számára rejtély. De vonatkoz
tatható ez a „vallási rendeltetésre” is. Továbbá egy kiegé
szítő jellegű bekezdés értelmében a „pékipari különleges
ségek” fogalma alatt a kenyérnél másabb termékek érten
dők, s azok „maximális nettó súlya 150 gramm”. Jó, hogy 
ezt is megtudtuk, és megtudták a pékek is. Az említett 
„pékipari különlegességekre” vonatkozóan is megszabták 
a nedvességtartalom csökkenése okozhatta megengedett 
„súlyvesztés” arányát, az 24 óra leforgása alatt legfeljebb 
8 százalékos lehet.

MAnAgeMenT by Jesus – kurzus vállAlkozóknAk, vezeTőknek

Jezsuita szemléletben 
a gazdasági élet

Kiss Ulrich jezsuita szerzetes: a piacgazdaság egy vallásos ember szemében fotó: jánossy alíz


