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Ezt a könyvet Charlie wetzelnek ajánlom, aki 1994 óta az író-
társam. 

együtt több mint negyven könyvet írtunk, minden alkalommal 
nagyon élveztem a közös munkát. Miközben azon dolgoztam, hogy 
meghatározzam és tanítsam a vezetői értékeket, addig Te, Charlie, 
óriási értéket adtál a munkámhoz. Milliók élvezhették a felismeré-
seidet, és mesteri tudásodat a szavak formálása terén. 

a belső köröm tagjai közül minden más emberhez képest Te 
vagy a legnagyobb hatással az emberekre. Köszönöm neked.
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Elõszó

Stephen Covey

Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, és egyben izgalommal
töltött el, amikor John megkért, hogy írjak előszót A vezetés 

21 megcáfolhatatlan törvényéhez. az elmúlt két évtizedben John és 
én párhuzamos utakon jártunk az írás és előadás terén. Mindket-
tőnket vezetési szakértőnek tartanak, ismerjük és tiszteljük egymás 
munkásságát, de az üzeneteink közti hasonlóság ellenére ritkán 
beszéltünk ugyanannak a hallgatóságnak.

az, hogy ajánlást írok ehhez a könyvhöz, lehetőséget biztosít 
arra, hogy bemutathassam John Maxwellt és a tanításait azoknak 
is, akik az én hallgatóságomba tartoznak, de még nem olvastak 
tőle. És melyik lehetne jobb könyv annál, hogy megismerjék őt, 
ha nem A vezetés 21 megcáfolhatatlan törvénye. ez a könyv egyfajta 
kiáltványként fémjelzi John tanításait és életét. ha valaki tanulmá-
nyozza, megismeri Johnt és a vezetési filozófiáját.

amikor 1998-ban megjelent az első kiadás, azonnal láttam, 
milyen gyakorlatiasak és mennyire jól alkalmazhatók a törvények. 
Ma is azok. Több mint három évtizeden keresztül John kommu-
nikátorként vált ismertté és tiszteltté a világon. azt vallja: „a jó 
kommunikátorok le tudják egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat.” 
ez a könyv nem ezoterikus módon vizsgálja a vezetést, hanem 
a vezetés alap kézikönyve. Minden fejezetben megismersz olyan 
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embereket, akik megfelelően alkalmazták, vagy nem alkalmazták az 
adott fejezetben tárgyalt törvényt. a törvények egyszerűen vannak 
megszövegezve. És ami a legfontosabb, John pontos lépések leírá-
sával segíti, hogyan is alkalmazd ezeket a törvényeket akár céges, 
akár közösségi, vallási vagy családi környezetben.

John elmondta nekem, hogy annak is nagyon örült, hogy olyan 
tanításokat is bele tudott foglalni ebbe a könyvbe, amelyeket az első 
kiadás óta tanult. Pontosan tudom, miről beszélt. a vezetés nem 
állandó, és azok a könyvek sem kellene hogy állandóak legyenek, 
amik a vezetésről szólnak. hiszem, hogy ennek az átdolgozott ki-
adásnak még a korábbinál is nagyobb lesz a hatása. a törvények 
frissültek, a példák még kifinomultabbak, az alkalmazások gya-
korlatiasabbak. a vezetés alapelvei ugyanúgy itt vannak, de még 
inkább testre szabva az új generációs vezetők számára. az eredeti 
kiadás is remek volt, de ez még annál is jobb.

ha A vezetés 21 megcáfolhatatlan törvénye új a számodra, akkor 
nagyon fogod élvezni. Meg fogja változtatni azt, ahogyan élsz és 
vezetsz. ahogy olvasod, úgy leszel egyre bátrabb, és a vezetési ké-
pességeid is egyre csak fejlődnek. ha olvastad az eredetit, imádni 
fogod ezt az új kiadást. Sok új tanítást kapsz majd, és jó szolgálatot 
tesz neked a könyv, hogy a régiekre is emlékeztet. ha gyakorlatban 
alkalmazod az elveket a  fejezetek végén levő gyakorlatokkal, az 
valóban élesíteni fogja a képességeidet. Bízom benne, hogy élvezed 
és kihasználod majd a könyv nyújtotta előnyöket, ugyanúgy, ahogy 
én tettem. elképesztő és nagyon inspiráló vezetői történeteket fogsz 
találni benne!

Stephen Covey
A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása, 
A 8. szokás és az Everyday Greatness című 
könyv szerzője
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Köszönöm azon vezetők ezreinek, akik megismerték és néha kihívás 
elé állították a vezetés törvényeit, és ezáltal csiszoltak a gondolkodás-
módomon.

Köszönöm a Thomas Nelson csapatának, akik lehetőséget biztosítot-
tak számomra, hogy átdolgozhassam és felfrissíthessem ezt a könyvet. 
Különösen köszönöm Tami Heim stratégiai vezetését, és Victor Oliver 
segítségét, aki az eredeti koncepció kidolgozásában vállalt fontos sze-
repet.

Köszönöm Linda Eggersnek, személyi asszisztensemnek, és Sue 
Caldwellnek, aki hatalmas szolgálatot nyújt nekem, és mindennap 
túlteljesíti, amit vállalt.

Köszönöm Charlie Wetzelnek, az írómnak, és feleségének Stephanie-
nak, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a könyv.
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Minden könyv egy párbeszéd a szerző és az olvasó között. Van-
nak, akik azért vesznek a kezükbe egy könyvet, hogy bá-

torságot merítsenek belőle. Vannak, akik úgy falják a benne levő 
információkat, mintha egy intenzív szemináriumon lennének. 
Vannak, akik mentorra lelnek benne, akivel napi, heti vagy havi 
szinten beszélhetnek.

azért imádok könyveket írni, mert így lehetőségem van olyan 
emberekkel is „beszélni”, akikkel más módon sosem találkozhat-
nék személyesen. ezért döntöttem úgy 1977-ben, hogy könyveket 
fogok írni. az a szenvedély hajtott, hogy értéket adhassak az em-
berek életéhez, ez adott energiát az íráshoz. Ma is él bennem ez 
a szenvedély. Kevés olyan dolog van, ami annyira jólesik, mint az 
az érzés, mikor valaki odalép hozzám, és azt mondja: „Köszönöm 
önnek. az ön könyvei valóban segítettek nekem.” ezért írok és 
ezért fogok továbbra is írni.

Tudom, hogy a könyveim segítenek az embereknek, és emiatt 
nagy megelégedettséget érzek, de ugyanakkor frusztrál is a dolog, 
hogy író vagyok. Ugyanis amikor kiadok egy könyvet, azzal szinte 
jégbe fagyasztom, megváltoztathatatlan marad. ha Te és én szemé-
lyes jóbarátok lennénk, és hetente vagy havonta találkoznánk, beszél-
getnénk a vezetésről, mindig elmondhatnám, milyen új dolgokat ta-
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nultam. a személyem folyamatosan fejlődik. Folyamatosan olvasok. 
Kielemzem a hibáimat. Kiváló vezetőktől tanulok. Minden alkalom-
mal, ha leülnénk beszélni, azt mondanám: „Képzeld, mit tanultam.”

Konferenciákon és rendezvényeken gyakran tanítom az elve-
ket, de mindig új történetekkel tudom illusztrálni, folyamatosan 
frissítem az anyagaimat. Jobban kidolgozom az elképzeléseimet, 
és a közönség előtt állva sokszor jutok új felismerésekre. És mikor 
visszalapozok egy tíz évvel korábban megírt könyvembe, rájövök, 
mennyi mindenben változtam azóta. És arra is rájövök, hogy sajnos 
a könyvek képtelenek velem együtt változni és fejlődni.

ezért lettem annyira izgatott, mikor a kiadóm, a Thomas nel-
son felhívott, hogy átdolgoznám-e A vezetés 21 megcáfolhatatlan 
törvényét egy különleges, tízéves kiadás alkalmából. Mikor erede-
tileg írtam a könyvet, arra a kérdésre adtam választ: „ha mindent, 
amit a vezetésről tudni kell, egy rövid listába kellene rendezned, 
vajon miről szólna ez a  lista?” a vezetés leglényegesebb elemeit 
vetettem papírra, olyan egyszerűen és világosan, amennyire csak 
lehetséges. Csak akkor ismertem fel, hogy ez a könyv lehetőséget 
nyújt az embereknek, hogy jobb vezetők lehessenek, miután kiad-
ták és négy bestsellerlistára is felkerült.

FEjlõdés = Változás

Most, évekkel később már nem vagyok elégedett egy-két az eredeti 
könyvben szereplő elgondolással, tudtam, hogy ezeket fejleszteni 
tudnám. Pár történet elévült, szerettem volna ezeket újakkal he-
lyettesíteni. Új anyagokat is kidolgoztam, amivel jobban tudom il-
lusztrálni és elmagyarázni az adott elveket. Mivel közel egy évtizede 
tanítom ezeket a törvényeket világszerte, rengeteg kérdést gyűjtöt-
tem össze velük kapcsolatban. ez a folyamat fejlesztett a gondol-
kodásomon az első kiadás óta. a tízéves jubileumi kiadás most le-
hetőséget biztosít arra, hogy ezeket az információkat belefoglaljam. 
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Különösen két, az eredeti kiadásban szereplő törvényt szerettem 
volna megváltoztatni. Micsoda? – kérdezhetnéd. – Hogyan lehet 
megváltoztatni egy megcáfolhatatlan törvényt?

először is, a tanításaim során rájöttem, hogy két olyan törvény 
is van, ami valójában részhalmaza más törvényeknek. E. F. Hutton 
Törvénye (Mikor a valódi vezető beszél, az emberek figyelnek) va-
lójában csak a hatásgyakorlás Törvényének egy aspektusa (a ve-
zetés befolyás – se több, se kevesebb). ha az emberek egy asztal 
mellett megállnak, és odafigyelnek egy vezetőre, aki épp beszél, 
az igazából azt fedi fel, hogy a vezető hatással van az emberekre. 
Mivel e. F. hutton Törvénye része volt a hatásgyakorlás Törvé-
nyének, ezt a két fejezetet összevontam. hasonlóan felfedeztem, 
hogy a Reprodukció Törvénye (Csak egy vezető képes egy vezetőt 
kinevelni) a Robbanásszerű növekedés Törvényének része (a gya-
rapodás érdekében vezess követőket, a sokszorozódás érdekében 
vezess vezetőket). ezért egybeolvasztottam őket.

Másodszor, felfedeztem, hogy voltak olyan törvények, amiket 
kihagytam, amikor eredetileg a vezetésről írtam. amikor fejlődő 
országokban kezdtem el tanítani a törvényeket, azonnal nyilvánva-
lóvá váltak. Sok ilyen országban a vezetés a pozícióra, az előjogokra 
és a hatalomra fókuszál. nézőpontom szerint bizonyos dolgokat 
biztosra vettem. a vezetésre mindig mint szolgálatra gondoltam, 
és eszembe sem jutott volna ennek a tanításával kapcsolatban egy 
törvényt is megalkotni. a másik ilyen dolog, ami felett elsuhantam, 
a vezetés példája volt, és az, milyen hatással van ez a szervezetre. 
ezért ezt a két törvényt belefoglaltam A vezetés 21 megcáfolhatatlan 
törvénye tízéves jubileumi kiadásába.

az Értékadás Törvénye: a vezetők az emberek szolgálatával 
teremtenek értéket.

az Élő Példa Törvénye: az emberek azt teszik, amit látnak.
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Mai szemmel nézve, nem is értem, hogyan hagyhattam ki ezeket?! 
De anno kihagytam. a jó hír, hogy te már nem maradsz le róluk. 
Biztos vagyok benne, hogy ez a két törvény mérhetetlen sokat tesz 
hozzá a könyvhöz, és a te vezetői képességeidhez is. Mások szolgá-
lata és a mások példával történő vezetése kritikus elemei a sikeres 
vezetésnek. Bárcsak minden könyvemet tízévente felülvizsgálhat-
nám, hogy mindent belefoglalhassak, amit véletlenül kifelejtettem!

toVábbi tapasztalatok

Még két dologra jöttem rá a 21 törvény elmúlt tízéves tanítása 
során:

1.  A vezetés igényli azt a képességet, hogy több mint egy
dolgot csinálj jól

a sikeres emberek ösztönösen érzik, hogy az összpontosítás az ered-
mények fontos eleme. De a vezetés igen összetett. Miközben a 21 
törvényről tanítottam, az egyik konferencia szünetében odajött 
hozzám egy fiatalember, és azt mondta: „Tudom, hogy ön a veze-
tés 21 törvényét oktatja, de szeretném levonni a végkövetkeztetést. 
– Felemelte és nekem szegezte a mutatóujját, és azt kérdezte: – Mi
az az egyetlen dolog, amit feltétlenül tudnom kell a vezetésről?”

Én is felemeltem a mutatóujjamat, és azt feleltem: „az egyetlen 
dolog, amit a vezetéssel kapcsolatban tudni kell, hogy nem elég 
csak egy dolgot tudni a vezetéssel kapcsolatban!” Mind a 21 tör-
vényt ismerni kell ahhoz, hogy jól vezethessünk.

2. Senki nem lesz jó mind a 21 törvény alkalmazásában
annak ellenére, hogy mind a 21 dolgot jól kell tudnunk, hogy
kiváló vezetőkké válhassunk, a helyzet az, hogy senki nem egyfor-
mán jó mindegyikben. Én átlagos vagy átlag alatti szinten teljesítek
legalább öt ilyen törvényben – pedig én írtam a könyvet. akkor mit
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is tehet egy vezető? ne vegyen tudomást ezekről a törvényekről? 
nem, neveljen ki egy vezetői csapatot.

a könyv végén található egy vezetői önértékelés. ajánlom, 
töltsd ki és nézd meg, hogyan vizsgázol a 21 törvényből. ha felfe-
dezed, hol vagy átlagos vagy átlag alatti, kezdj el olyan csapattago-
kat keresni, akik abban erősek, amiben te gyenge vagy. Ki fognak 
majd egészíteni, és te is őket, ebből pedig a teljes csapat profitál. Így 
képes lehetsz egy válogatott vezetői csapatot összeállítani. egyikünk 
sem olyan okos, mint mindnyájan együttvéve.

NéHáNy dolog sosEM Változik

Bár változtattam a törvényeken – és azon is, ahogy tanítom őket –, 
de van pár dolog, ami az elmúlt tíz évben változatlan maradt. a ve-
zetés ugyanaz marad, bárhova is mész. Változnak az idők, fejlődnek 
a technológiák, a kultúrák is különbözőek, amerre csak megyünk. 
a vezetés alapelvei állandók – megnézheted az ókori görögöket, az 
Ótestamentum-beli zsidókat, a modern idők hadseregeit, a nem-
zetközi közösségek színterén dolgozó vezetőket, gyülekezetek lelki-
pásztorait, vagy a globális világgazdaság vezetőit. a vezetés alapelvei 
változatlanok, és kiállták az idő próbáit.

Szeretném, ha négy alapelvet észben tartanál majd, amikor 
a könyvet olvasod:

1. Minden törvény elsajátítható. egyes törvényeket könnyebb
majd alkalmazni, mint másokat, de mindegyiket el lehet sajá-
títani.

2. Egy törvény önmagában is megállja a helyét. Bár a törvények
ki tudják egészíteni egymást, nem kell egymásra épülő módon
megtanulni őket.

3. A törvények következményeket vonnak maguk után. ha al-
kalmazod a törvényeket, az emberek követni fognak. ha meg-
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sérted, vagy figyelmen kívül hagyod őket, nem leszel képes 
másokat vezetni.

4. Ezek a  törvények szolgálnak a  vezetés alapjául. Miután
megtanultad, gyakorold és alkalmazd őket mindennapi életed
során.

lehetsz követő, aki épp most fedezi fel a vezetés hatását, vagy szüle-
tett vezető, akinek már van követőtábora, képes leszel jobb vezetővé 
válni. ahogy a törvényekről olvasol, lehet, hogy felismered, hogy 
párat már sikerrel alkalmazol te is. Más törvények olyan gyenge-
ségeidre hívják majd fel a figyelmed, amit nem is gondoltál, hogy 
léteznek. Tekintsd át, és tanulj ezekből. ebben a kiadásban minden 
egyes fejezet végén van pár tipp, hogyan alkalmazd a mindennapi 
életed során az adott törvényt.

Mindegy, hol tartasz épp a vezetővé válás útján, minél több tör-
vényt ismersz meg és alkalmazol, annál jobb vezetővé válsz. Mind-
egyik törvény egy szerszámhoz hasonlít, ami arra vár, hogy kezedbe 
vedd és használd, valósítsd meg vele az álmaidat, és szolgálj vele 
értékkel másoknak. Sajátítsd el mindegyik törvényt, és az emberek 
szívesen követnek majd.

Most pedig nyissuk ki a szerszámosládát.
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a FElsõ koRlát tÖRVéNyE

A vezetési képesség behatárolja egy ember 
hatékonyságát

gyakran nyitom meg a vezetői konferenciákat ennek a törvény-
nek az ismertetésével, mert ez a törvény segít az embereknek 

felismerni a vezetésben rejlő értéket. ha megérted, annak óriási 
hatása lesz az életedre. Így hangzik: a vezetési képességek bekorlá-
tozzák egy ember hatékonyságát. Minél kisebb vezetési képességgel 
bír valaki, annál alacsonyabb a benne szunnyadó lehetőség. Minél 
magasabb a vezetési képesség valakiben, annál nagyobb a benne 
rejlő lehetőség. ha például a te vezetői képességeid egy tízes ská-
lán nyolcas értékkel bírnak, a hatékonyságod nem lehet csak hetes 
szintű. ha négyes értékűek, a hatékonyságod maximum hármas 
lehet. a vezetési képességed – akár jobb, akár gyengébb – mindig 
meghatározza a hatékonyságodat és a szervezetre lehetségesen gya-
korolt hatásodat.

egy történettel hadd példázzam a Felső Korlát Törvényét. 1930-
ban két fivér, Dick és Maurice new hampshire-ből Kaliforniába 
költözött, az amerikai álmot szerették volna megvalósítani. Épp 
akkor kerültek ki a középiskolából, nem sok lehetőséget láttak ott-
hon. ezért egyenesen hollywoodba indultak, és egy filmstudióban 
találtak munkát.

egy idő után a vállalkozói lelkület és a szórakoztatóipar iránti 
vágy arra sarkallta őket, hogy Glendale-ben – ami csak 5 mérföldre 
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van északra hollywoodtól – nyissanak egy mozit. Minden fárado-
zásuk ellenére sem sikerült felvirágoztatni ezt a vállalkozást, négy 
éven keresztül annyi pénzt sem tudtak vele termelni, hogy havi 
szinten folyamatosan ki tudják fizetni a százdolláros albérletüket.

Új lEHEtõség

a fivérek nagyon sikerorientáltak voltak, folyamatosan keresték 
a jobb üzleti lehetőségeket. 1937-ben aztán rátaláltak valamire, ami 
jól működött. egy autós éttermet nyitottak Pasadenában, közvet-
lenül keletre Glendale mellett. a dél-kaliforniai emberek nagyon 
rá voltak utalva az autóikra, ezért alakultak ki az ezt kiszolgáló 
üzletágak.

az autós étterem koncepciója a harmincas évek elején jött lét-
re és egyre népszerűbbé vált. nem bementek az emberek az ét-
terembe, hanem leparkoltak az autóikkal, majd a kocsihoz jött 
a kiszolgálószemélyzet, felvette a rendelést, és kihozta tálcán az 
ételeket. Porcelán tányérokat, fém evőeszközöket, üvegpoharakat 
használtak. egy egyre gyorsuló társadalomban ez időszerű ötlet volt.

Dick és Maurice kis autós étterme nagy sikerrel üzemelt, és 
1940-ben elhatározták, hogy San Bernardinóba költöznek, 50 
mérföldre keletre los angelestől, ahol főleg munkások laktak, és 
a  lélekszám robbanásszerűen nőtt. nagyobb éttermet építettek, 
a menüt kibővítették hot-doggal és sült krumplival, volt barbecue 
húsos szendvics, hamburger, és még más finomságok. Robbanás-
szerűen felfutott az üzlet. elérték az évi 200 000 dolláros forgalmat, 
50 000 dollár profitot osztottak el egymás között, és egy idő után 
már a város anyagi elitjéhez részéhez tartoztak.

1948-ban az ösztönük arra figyelmeztette őket, hogy változnak 
az idők, ezért változtattak az étterem működésén. a kocsikhoz ki-
járó pincérektől megváltak, és ablakon keresztül kezdték kiszolgálni 
a vendégeket. Mindent hatékonyabbá tettek, olajozottá vált a mű-
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ködésük. az ételek nagy részét elhagyták, csak a hamburgerekre 
fókuszáltak. az üveg, porcelán és fém evőeszközök is eltűntek, 
helyette papír és eldobható műanyag kiszerelésben szolgáltak ki. 
Bevezették a Gyors Kiszolgálási Rendszert. a konyhát átalakítot-
ták, hogy olyan legyen, mint egy gyári összeszerelősor, ahol minden 
dolgozó a gyors kiszolgálásra tud koncentrálni. a fivérek célja az 
volt, hogy minden rendelést 30 másodpercen belül ki tudjanak 
szolgálni. az ötvenes évek közepére már évi 350 000 dollár forgal-
mat könyveltek el, és itt már éves 100 000 dollár volt a tiszta profit, 
amin Dick és Maurice osztozott.

Kik is voltak ezek a fivérek? ekkoriban az általuk üzemeltetett 
étterem a San Bernardinó-i 14. és e utca sarkán volt. Kis nyolc-
szögletű épület hirdette a McDonald’s hamburgereket. Dick és 
Maurice McDonald megütötte a nagy amerikai főnyereményt, és 
innen már történelem, igaz? nem, nem igaz. a McDonald fivérek 
sosem mentek ennél tovább, mert vezetési képességeik bekorlátoz-
ták a sikerüket.

tÖRtéNEt a tÖRtéNEt MÖgÖtt

annyi igaz, hogy a McDonald fivérek anyagi biztonságban éltek. 
az egyik legprofitábilisabb vendéglátó vállalkozást üzemeltették 
az országban, és rengeteget kerestek. Zseniálisak voltak a konyhai 
munka megszervezésében és a vevőkiszolgálás terén. Tehetségük 
egy egészen új szintre emelte az ételek és italok kiszolgálását. az 
éttermi körökben olyan ismertségre tettek szert, hogy cikkezni 
kezdtek róluk, és az ország minden részéről ellátogattak hozzájuk, 
hogy a módszereiket megismerjék. Volt olyan időszak, amikor egy 
hónapban több mint háromszáz ilyen megkeresést kaptak telefo-
non és levél formájában.

ez ösztönözte őket arra, hogy elkezdjék marketingelni a McDo-
nald’s koncepciót. a franchise ötlete nem volt újdonság. Már jó pár 
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évtizede működött. Úgy tűnt, ezzel úgy tehetnek szert még több 
pénzre, hogy nem kell új éttermet nyitniuk. 1952-ben nekiláttak, 
de erőfeszítéseik kudarcba fulladtak. ennek egyszerű oka volt. nem 
voltak megfelelők a vezetői képességeik, hogy ezt a nagyobb vállal-
kozást is sikerre vigyék. Dick és Maurice remek egyszeri étteremtu-
lajdonosok voltak. Tudták, hogyan üzemeltessék az üzletet, hogyan 
csökkentsék a költségeket, és emeljék meg a profitot. nagyon ha-
tékonyan menedzseltek. De nem voltak vezetők. a gondolati min-
táik bekorlátozták azt, amivé válhatnak, és amit tehetnek. Sikerük 
csúcsán Dick és Maurice beleütközött a Felső Korlát Törvényébe.

a FiVéREkNEk Egy VEzEtõ lEsz az üzlEttáRsa

1954-ben egy vezető lett a fivérek társa, Ray Kroc. Kroc egy saját 
maga alapította kis céget vezetett, ami turmixgépeket értékesített. 
Ismerte a McDonald’s éttermet. ez az étterem volt az egyik legjobb 
ügyfele. Már első látogatásakor felismerte a benne rejlő óriási po-
tenciált. elméjében már látta, hogyan nyitnak majd országszerte 
éttermeket. nem sokkal ezután üzletet kötött Dickkel és Maurice-
szal és 1955-ben megalapította a McDonald’s Systems nevű céget 
(ami később McDonald’s Corporation néven vált ismertté).

Kroc azonnal megvette a jogokat, hogy mintapéldaként és pro-
totípusként használja a franchise-hoz. a jogok további franchise-ok 
értékesítéséhez kellettek neki. elkezdett összeállítani egy csapatot, 
hogy a McDonald’s egy országos szervezetté nőhesse ki magát. Fel-
vette a lehető legjobb embereket, csapata méretben és készségekben 
is folyamatosan bővült, az emberei további tagokat képeztek ki az 
ő vezetésével.

a kezdeti években rengeteg áldozatot hozott. annak ellenére, 
hogy már ötvenes évei közepén járt, hosszú órákat dolgozott, csak-
úgy, mint pályakezdő korában harminc évvel azelőtt. az otthoni 
környezetében sok mindent megszüntetett, a golfklubtagságát is, 
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A felső korlát törvénye

ami állítólag tíz ponttal* rontotta a teljesítményét az évek során. 
a McDonald’s első nyolc évében nem vett ki fizetést. Sőt, még köl-
csön is kért a banktól az életbiztosítását felhasználva fedezetként, 
hogy azok fizetését állhassa, akik kulcsjátékosai voltak. Áldozatai 
és a vezetői munkássága kifizetődött. 1961-ben 2,7 millió dollá-
rért megvette az összes jogot a McDonald fivérektől, és egy olyan 
amerikai szervezet kialakításán dolgozhatott, aminek már globális 
a jelenléte. az ő korlátai az élet és a vezetés területén jóval maga-
sabban voltak, mint elődeinek.

Dick és Maurice is el tudta adni a franchise-jogokat tizenöt 
vevőnek, ezek közül tíz éttermet is nyitott. De még ennél a mé-
retű vállalkozásnál is visszahúzó erő volt a jövőképük és a vezetési 
készségeik hiánya. amikor az első franchise-partnerük, neil Fox 
Phoenixben felvetette, hogy McDonald’s-nak hívná az éttermét, 
Dick reakciója a következő volt: „McDonald’s-nak? De miért? ez 
semmit sem jelent az embereknek Phoenixben!”

ezzel ellentétben Ray Kroc életében a vezetési korlátok igen ma-
gasan húzódtak. 1955 és 1959 között száz éttermet sikerült meg-
nyitnia. négy évre rá már 500 McDonald’s volt. Mára a cég 31 000 
éttermet nyitott 119 országban.1 a vezetési képességek, vagy azok 
hiánya volt a McDonald fivérek hatékonyságának korlátja.

sikER VEzEtés Nélkül

hiszem, hogy a siker majdnem mindenki számára elérhető. azt is 
hiszem, hogy a személyes siker a vezetési készségek nélkül csak korlá-
tos hatékonyságot eredményez. Vezetési készségek nélkül egy ember 
hatása csak töredéke annak, ami vezetési készségek birtokában len-
ne. Minél magasabbra szeretnél mászni, annál nagyobb szükséged 
van ezekre a készségekre. Minél nagyobb eredményt szeretnél elérni, 

* Igen jelentős teljesítmény-visszaesés – a ford.
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annál nagyobb hatást kell tudnod 
gyakorolni. Bármit is szeretnél le-
tenni az asztalra, annak a vezetési 
képességeid szabnak korlátot.

hadd érzékeltessem egy pél-
dával, mire is gondolok. a  siker 
terén mondjuk egy egytől tízig 
terjedő skálán nyolcas az eredmé-
nyed. ez egész jó. azt gondolom, 

a McDonald fivérek is ezen a ponton voltak valahol. De nem is 
hallottál még a vezetés tudományáról. nem is érdekel, nem akarsz 
vezetővé válni. egyes szinten működsz. ebben az esetben a haté-
konyságod az ábra szerinti:

Minél magasabbra szeretnél 
mászni, annál nagyobb 
szükséged van ezekre 

a készségekre. Minél nagyobb 
eredményt szeretnél elérni, 
annál nagyobb hatást kell 

tudnod gyakorolni.

HATÉKONYSÁG VEZETÉS NÉLKÜL
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hogy megnöveld, van pár lehetőséged. nagyon keményen dolgoz-
hatsz azon, hogy megemeld a hatékonyságodat, a sikerre és kiváló-
ságra koncentrálsz, és nyolcról tízre emeled a pontszámot. És bár 
elérheted mindezt, de a Csökkenő hozamok Törvénye értelmében 
könnyen lehet, hogy nagyobb erőfeszítés kell hozzá, mint az eddig 
elért nyolcas szinthez. ha mindent beleadsz, amit csak tudsz, az is 
lehet, hogy csak 25 százalékkal tudja növelni ezt az értéket.

De van egy másik lehetőséged. Dolgozhatsz azon is, hogy a ve-
zetésed szintjét megemeld. Mondjuk a természetes vezetési adottsá-
god négyes szintű. Csak ennek a született képességnek a bevetésével 
már 300 százalékkal fel tudnád emelni a hatékonyságodat. De ha 
alázatosan tanulmányozod a vezetést, akkor akár hetes szintig is el 
tudod vinni. ebben az esetben így néz ki a hatékonyságod:
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a vezetési képességeid fejlesztése anélkül, hogy a siker iránti el-
kötelezettségedet fejlesztetted volna, az eredeti érték hatszorosával 
növelte meg a hatékonyságodat. a vezetés sokszorozó hatással bír. 
Mindenhol ezt látom. az üzleti életben és nonprofit cégeknél egy-
aránt. ezért tanítok a vezetésről már harminc éve.

Ha Egy szERVEzEt iRáNyultságát MEg 
szEREtNéd VáltoztatNi, Változtasd MEg 

a VEzEtõt

a vezetési képességek jelentik a korlátot a személyes és szerveze-
ti hatékonyság esetében. ha valaki jó vezető, a szervezet korlátai 
magasan húzodnak. ha nem az, akkor a szervezet be van korlá-
tozva. ezért van az, hogy nehéz időben a szervezetek a vezetésen 
akarnak változtatni. egy ország új elnököt választ. egy veszteséges 
cég új vezérigazgatót nevez ki. egy gyenge vonzerejű gyülekezet új 
lelkipásztor után néz. egy kullogó, kiesés előtt álló sportcsapat új 
vezető edzőt keres.

a vezetés és a hatékonyság közötti összefüggés talán a sportban 
figyelhető meg a legegyértelműbben, itt azonnali és nyilvánvaló. 
a profi sport terén ritkán van probléma a csapatban levő tehetsé-
gekkel. Majdnem mindegyik csapatban tehetséges játékosok van-

nak. a vezetésben van a különbség. 
Vezetők alatt a csapat tulajdonosát, 
az edzőket és a kulcsjátékosokat ér-
tem. ha egy tehetségekből álló csa-
pat nem arat győzelmeket, vizsgáld 
meg a vezetést.

Bármerre nézel, találhatsz tehetséges, okos, sikeres embereket, 
akik azért nem jutnak messzebb, mert a vezetés oldalán nincs ben-
nük több. amikor az apple 1970-ben útnak indult, Steve wozniak 
volt az elme a cégben. alacsony vezetési korlátai voltak. Üzlettársá-

A személyes és szervezeti 
hatékonyság a vezetés 
erõsségével arányos.
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A felső korlát törvénye

nak, Steve Jobsnak magasak. neki olyan magasan voltak a vezetési 
korlátai, hogy egy világklasszis szervezetet épített fel kilenc szám-
jegyű bevétellel. ez a Felső Korlát Törvényének hatása.

az 1980-as években találkoztam, Don Stephensonnal a San 
Diegó-i Global hospitality Resources vezetőjével, ami egy nem-
zetközi tanácsadó cég. ebéd során megkérdeztem a szervezetéről. 
Ma főleg tanácsadással foglalkozik, de mikor átvette a céget, ami 
hoteleket és üdülőket menedzselt, nem állt jól anyagilag. olyan 
kiváló intézmények voltak az irányításuk alatt, mint például a la 
Costa Dél-Kaliforniában.

Don azt mondta, hogy amikor az emberei átvettek egy céget, 
mindig két dolgot csináltak. először is a teljes személyzetet felfej-
lesztették a jobb vevőkiszolgálás érdekében. Másodszor kirúgták 
a vezetőt. Mikor ezt mondta, csodálkoztam:

„Mindig kirúgtátok a vezetőt? – kérdeztem. – Minden alka-
lommal?”

„Pontosan. Minden alkalommal” – mondta.
„nem is beszéltetek az illetővel, hogy kiderítsétek, jó vezető-e?”
„nem. Mert ha jó vezető lett volna, a szervezet nem kerül ilyen 

bajba” – mondta.
Hát persze! – gondoltam. a Felső Korlát Törvénye. ahhoz, hogy 

a legmagasabb szintet elérd a hatékonyság terén, fel kell emelned 
a korlátot vagy így, vagy úgy.

a jó hír, hogy nem az az egyedüli mód, hogy kirúgjuk a veze-
tőt. a konferenciáimon is tanítom, hogy van egy korlát, de azt is 
megtanítom, hogyan lehet ezt felemelni – ez persze már a vezetés 
egy másik törvénye.  
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A vezetés 21 megcáfolhatatlan törvénye

Alkalmazd
A FELSÕ KORLÁT TÖRVÉNYÉT

az életedre

1.  Írd fel a fontosabb céljaidat. (azokra koncentrálj, amik jelen-
tősek – amik egy évnél hosszabb ideig tartanak majd. legalább
ötöt írj, de ne írj többet tíznél.)

2.  Most határozd meg, melyek igénylik, hogy másokkal együtt-
működj vagy mások is részt vegyenek benne. ezen tevékenysé-
geknél a vezetői képességeid jelentősen megnövelik majd a ha-
tékonyságodat.

3.  Értékeld ki a vezetési képességeidet. a könyv végén találsz se-
gítséget, hogy meghatározd, milyen alapokkal indulsz a vezetés
terén. Másokat is kérj meg, hogy értékeljenek vezetőként. Beszélj
a pároddal, a főnököddel, két szinteden levő kollégáddal, és há-
rom olyan emberrel, akit vezetsz. Kérd meg őket, hogy egy egytől
tízig terjedő skálán értékeljenek ki a következő területeken:

• emberi bánásmód
• Tervezés és stratégiai gondolkozás
• Jövőkép
• eredmények

Átlagold az eredményt, hasonlítsd össze a saját értékeléseddel. ezek 
alapján jobb vagy rosszabb az eredmény? nagy a különbség a két 
értékelés között? Mi lehet az oka a különbségeknek? hajlandó 
vagy-e arra, hogy a vezetés területén fejleszd magad?  



Mélyítsd el a tudásod! 
Válj vezetővé a gyakorlatban is! 

Használd ki a Mesterelme erejét!
Mesterelme képzések a John Maxwell Team támogatásával

Nagy Ádám
Maxwell Minősítésű Tréner, 

Előadó és Coach

Jelentkezz most: +36 70 367 4057
www.holnapravezetolehetsz.hu

adamnagy@holnapravezetolehetsz.hu




