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Saját több mint 35 éves vállalkozásom gyakorlatából és tanácsadói 

tevékenységem tapasztalataiból összegyűjtött X+I parancsolat a vál-

lalkozás sikeres vezetésére, irányítására és tartós fennmaradására: 

I. A közjót szolgáld! 

II. Értéket teremts! 

III. Minőséget termelj és szolgálj! 

IV. Mindig maradj etikus! 

V. Mindig maradj talpon! 

VI. Vállald a felelőséget! 

VII. Az emberi és a munka méltóságát tartsd 

tiszteletben! 

VIII. Mutass példát! 

IX. Tartsd rendben a cégedet! 

X. Óvjad az erőforrásaidat! 

X+I. Gondoskodj magadról is! 

Andreas Kovacs 
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A közjót szolgáld!  

Termékeid és szolgáltatásaid a társadalmi közjót 

szolgálják.  

A piac és ügyfeleid igényeit kövesd, vagy innovatívan 

keltsél bennünk újakat. Legyenek elégedettek veled! 

Csak így van értelme és létjogosultsága vállalkozásod-

nak! 

A piaci és ügyféligények kielégítésére a Stratégiaalkotás terméke-

im, workshopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak testre-

szabott megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Értéket teremts! 

Termékeid és szolgáltatásaid a közösségnek és ügy-

feleidnek valódi értéket teremtsenek, hasznot szerez-

zenek és mindennapi munkáik elvégzése előnyöket 

nyújtson és még is örömet szerezzen. 

Tartsd vissza a túlzó ígéreteket, ne hazudj! 

A valódi értékteremtéshez a Vállalatirányítás termékeim, work-

shopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak testreszabott 

megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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III Minőséget termelj és szolgáltass! 

Termékeid és szolgáltatásaid rendelkezzenek jó, meg-

bízható minőséggel, ne legyenek károsak az egészség-

re és a környezetre. 

Ezzel elégedettséget és örömöt okozol ügyfeleidnek, 

mind az egyénnek, mind a közösségnek! 

A vevőid elégedettségég elnyerésére a Controlling és Csapatépítés 

termékeim, workshopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak 

testreszabott megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Mindig maradj etikus! 

Vállalkozásod élje erkölcsi értékeit, kövesse a társada-

lom elfogadott normáit, és legyenek egyértelmű sza-

bályok a belső együttműködésre és kifelé az ügyfeleid 

és versenytársaiddal szemben!  

Ne vegyél részt tisztességtelen versenyeken. Becsüld 

meg a partnereidet! 

Mert mindenki mindenkinek a vevője - ez bármikor 

megeshet! 

A valódi értékteremtéshez a Stratégiaalkotás termékeim, work-

shopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak testreszabott 

megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Mindig maradj talpon! 

Mint vállalkozó a központban állsz. Mindig mindenki 

téged figyel! Ezért legyél mindig felkészült, először 

gondolkodjál, aztán körültekintően döntsél.  

Keresd az esélyeket és kezeld a kockázatokat. Erősítsd 

erősségeidet és kezeld gyengeségeidet.  

Így mindig talpon maradsz! 

A talpon maradáshoz a Beszámolás és Döntéshozatal termékeim, 

workshopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak testreszabott 

megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Vállald a felelősséget 

Vállald a felelősséget magadért és azért, amit teszel! 

Mint vállalkozó csak saját magadért vagy  felelős és 

mindenért, amit teszel, vagy nem teszel a vállalkozá-

sod küldetésének teljesülése érdekében.  

Ehhez tartozik az is, hogy munkatársaidnak is lehe-

tőséget adsz a felelőség vállalásra, az egyéni és közös 

célok elérése érdekében. 

A felelősség vállaláshoz a Vezetői készségfejlesztés termékeim, 

workshopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak testreszabott 

megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Az ember és a munka méltóságát 

tartsd tiszteletben! 

Az ember és a munka méltóságát mindig tartsd tisz-

teletben. Ez nem jelenti azt, hogy mindennel egyet kell 

értened, amit tesznek, vagy nem tesznek. 

Mindig adj egy kicsivel többet, mint amennyit kellene. 

Ne lopd el más se ötletét, se munkatársát, se pénzét, 

se titkárnőjét. 

Ezt határozottan képviseld és kommunikáld. Ugyanis 

te vagy az, aki a végéig maradsz! 

A méltóság tiszteletben tartáshoz a Vezetői készségfejlesztés ter-

mékeim, workshopjaim és a személyes konzultációk nyújtanak 

testreszabott megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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VIII 
Mutass példát! 

Mint vállalkozó mutass példát munkatársaidnak 

abban, ahogy kitűzöd a célokat, felmutatod a közös 

irányt, nyomon követed a haladást, tanítasz és 

ellenőrzöd a feladatok elvégzését.  

Határozottan döntesz, kezeled az eltéréseket és 

mindezeket megosztod a munkatársaiddal! 

Mások háta mögött ne szidjál senkit, még a 

versenytársaidat sem! 

Így biztos lehetsz, hogy elfogadnak és tisztelnek! 

A példaképes vezetéshez az Üzleti tervezés, Döntéshozatal. 

Vezetői készségfejlesztés termékeim, workshopjaim és a 

személyes konzultációk nyújtanak testreszabott megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Tartsd rendben a cégedet! 

Céged működésében ügyelj az egyéni önállóság és a 

közös szervezettség közötti egyensúly megtartására. 

Céged szervezetének és folyamatainak hatékonyságát 

folyamatosan fejleszd, biztosítsd a munkavégzés 

feltételeit megfelelő munkaeszközökkel.  

Mert az, aki gyorsabban reagál a változásokra és 

folyamatosan képes megújulni lesz versenyelőnye!! 

A cég működés és szervezettség fejlesztésére a Controlling, a 

Változáskezelés és Szervezetfejlesztés termékeim, workshop-

jaim és a személyes konzultációk nyújtanak testreszabott 

megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Óvd az erőforrásaidat! 

Vállalkozásod erőforrásaival gondosan gazdálkodj, 

legyen az idő, tőke, emberi, környezeti vagy a munka-

társak vagy akár a szervezetben rejlő tudás és 

tapasztalat. 

Tudd azt, hogy munkatársaid minden este magukkal 

haza viszik a tudásukat, majd másnap reggel 

visszahozzák! 

Mert ők hozzák és viszik a te pénzedet! 
„Add meg Istennek, mi az 

Istenné, a császárnak, ami a 

császáré, a koldusnak, ami 

a koldusé,az államnak, ami 

az államé, az embereidnek, 

ami az embereké és ügyelj 

arra, hogy még neked is 

maradjon!” 

Az erőforrások megóvásához a Controlling, a Beszámolás és 

Szervezetfejlesztés termékeim, workshopjaim és a személyes 

konzultációk nyújtanak testreszabott megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Gondoskodj magadról is! 

"Azért dolgozol, hogy élj - és nem fordítva?!  

Ezért ügyelj magadra is, egészségedre, családodra, ba-

rátaidra. Hagyj időt a pihenésre, a feltöltődésre, velük 

együtt is. 

Ezt a céged, munkatársaid és ügyfeleid megbecsülni 

és értékelni fogják!" 

Időben gondolj arra, mikor adod le a vezetést, mikor 

zárod le az életművedet. Időben gondoskodj arról, 

kinek, hogyan adod át. El tudod engedni?  

És utána tudod, hogy mit fogsz csinálni?  

A magadról való gondoskodáshoz a Stratégiaalkotás és Üzleti 

tervezés termékeim, workshopjaim és a személyes konzultációk 

nyújtanak testreszabott megoldásokat. 

Tekintsd meg a www.akconsulting.hu weboldalomon! 
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Milyen tapasztalatai vannak önnek? 

Milyen élmények fűződnek ezekhez? 

Milyen gondolatok foglalkoztatják leginkább? 

Melyik parancs foglalkozatja Önt a legjobban? 

 

Írja meg nekem ezeket és ezzel járuljon hozzá a 

X+I parancsolatnak további értelmezéséhez! 

E-mail címem: akovacs@mcskft.hu 

Köszönöm! 

Andreas Kovacs 
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„A Bölcs Bagoly” 
bölcsesség - megbízhatóság - tapasztalat - 

lényeglátás - bizalom - érték! 

Hívd fel, hívd el, neked is szívesen segít! 

 

 

 

 

 

Andreas Kovacs 

„Velem együtt sikeresebb!” 

0036 209 465 316 

www.akconsulting .hu 


