
J. Keith Murnighan

NE DOLGOZZUNK MÁSOK HELYETT!



J. Keith Murnighan

NE DOLGOZZUNK 
MÁSOK HELYETT!

A túlmenedzselés csapdái



A fordítás alapja:
J. Keith Murnighan: Do Nothing!: How to Stop Overmanaging and Become

a Great Leader. Published by arrangement with Portfolio,
a member of Penguin Group (USA) Inc., New York, 2012

Copyright © J. Keith Murnighan, 2012
All rights reserved.

Fordította © Striker Judit, 2013

Szerkesztette: Kisantal Tamás

Borítóterv: Juhász Gábor Tamás

HVG Könyvek
Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád

Felelõs szerkesztõ: Török Hilda

ISBN 978-963-304-127-7

Minden jog fenntartva.
Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben

tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton 
vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2013
Felelõs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elõkészítés: Sörfõzõ Zsuzsa

Nyomás: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Felelõs vezetõ: Fazekas Péter



Édesanyámnak, édesapámnak, Bethnek, Kevnek, 
Tomnak és Pegnek, akik olyan vezetõk, amilyenek 
mindannyian lenni szeretnénk



Tartalom

Elõszó 9

1. Ne dolgozzunk mások helyett! 13

2. Figyeljünk oda a többiekre! 29

3. Kezdjük a végén! 59

4. Bízzunk jobban a többiekben! 77

5. Hagyjuk el (ügyesen) az ellenõrzést! 101

6. Törõdjünk õszintén a többiekkel! 118

7. Ne hagyjuk, hogy elvakítsanak a teljesítménycélok! 129

8. Foglalkozzunk kevesebbet a profittal! 147

9. Nem mindennapi vezetõk 158

Köszönetnyilvánítás 185

Jegyzetek 189

Felhasznált irodalom 192

Név- és tárgymutató 199



Elõszó

Könyvem alapvetõen természetes hajlamainkról szól, illetve arról, 
hogy ezek mikor vezethetnek tévútra bennünket. Természetes 

hajlamaink alapvetõen csodálatosak: újra meg újra segítenek, hogy szo-
rult helyzetünkbõl kikerüljünk, túljussunk a mélyponton – biztosítják 
túlélésünket, fennmaradásunkat és boldogulásunkat.

Természetes hajlamaink azonban manapság már nem elég hatéko-
nyak. Halászó és vadászó õseink fennmaradásához természetes véde-
kezési ösztönök kellettek, ezért elõdeink evolúciós szempontból hasz-
nos képességeket és stratégiákat fejlesztettek ki. Nemzedékrõl nem-
zedékre öröklõdtek e tulajdonságok – egészen mostanáig. Az utóbbi 
ezer évben azonban a civilizáció és a technológia sokkal gyorsabban 
fejlõdött, mint az ember, így aztán természetes hajlamaink közül né-
hány már elavult. Évezredekkel ezelõtt például az életben maradás 
elengedhetetlen kellékének számítottak olyan stratégiák, amelyek se-
gítségével stabil élelem- és táplálékforráshoz juthattunk, ám ezek a 
képességek napjaink mindinkább városiasodó életmódjában egyre ke-
vésbé lényegesek.

Ám mégsem tudunk teljesen elszakadni õseinktõl, életünket ma-
napság is befolyásolja a tõlük kapott örökség. Mindenekelõtt meg-
maradt az a természetes hajlamunk, hogy igyekszünk aktívan megva-
lósítani céljainkat, olyannyira, hogy a semmittevés rossz érzéssel tölt el 
bennünket. Ez a hagyaték rendkívül nagy segítséget jelent számunkra 
– egészen addig, amíg vezetõkké nem válunk, és cselekvésre serken-
tõ hajlamaink miatt több munkát kezdünk végezni a kelleténél. Ez a 
túlmenedzselés csapdája, amelyet sokan nem tudnak elkerülni. Köny-
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vemben részletesen kifejtem, miért kell legyõznünk ezt a természetes 
hajlamunkat a gyakorlatban, és számos olyan társadalomtudományi 
kutatási eredményt sorakoztatok fel, amelyek meggyõzõen igazolják a 
túlmenedzselés negatív következményeit.

Mindez azért fontos, mert a vezetõk rendkívül erõsen tudnak hat-
ni az emberekre: egy jó fõnök több száz, esetenként több ezer embert 
befolyásolhat pozitívan. A szervezetek a vezetõiket tükrözik, és jobban 
jár mindenki, ha a fõnök hatékonyabban teljesít, és képes elkerülni a 
túlmenedzselést.

Könyvem egyszerre szól a szervezetek felsõ és középvezetõinek, il-
letve az alsóbb szinteket irányítóknak. Azaz valamennyi vezetõt igyek-
szik megszólítani, emellett külön hangsúlyt fektet a vezetõ és közvetlen 
munkatársai kapcsolatára is. Elsõsorban a viszonylag kisebb csoporto-
kat irányító személyek munkáját vizsgálom, hiszen õk rendszeres, napi 
kapcsolatban állnak beosztottjaikkal. Nem adok tehát ötleteket arra, 
hogyan befolyásolhatná közvetlenül egy nagyvállalat vezérigazgató-
ja több ezer dolgozó munkáját. Sokkal inkább a vezetõk és közvetlen 
munkatársaik, a vezérigazgatók, valamint a hozzájuk tartozó felsõ ve-
zetõk, a velük közvetlen kapcsolatban álló középvezetõk és az általuk 
irányított csoportok gondolkodásmódját és tevékenységét helyezem a 
középpontba. Vagyis alapvetõen a közvetlenül egymással kapcsolatban 
álló vezetõk és beosztottak viszonyára koncentrálok. Ha több és több 
vezetõ, illetve csapat fogadja el a ne dolgozzunk mások helyett elvét, 
fokozatosan és óhatatlanul egyre hatékonyabban mûködik majd a szer-
vezet egésze is.

Számos, egymással szorosan összefüggõ, ugyanakkor egyáltalán 
nem magától értetõdõ, akár a hagyományos gondolkodásmóddal ellen-
tétesnek látszó elképzelést vonultatok fel. Ezek segíthetnek, hogy meg-
változtassuk gondolkodásmódunkat, és máshogy irányítsunk. Már az 
is nagyszerû eredmény, ha csak pár apró gyöngyszem található köny-
vem lapjain – néhány olyan ötlet, amelynek segítségével valóban haté-
konyabbá tudjuk tenni tevékenységünket. Meglehet – adjuk meg rá az 
esélyt –, hogy jövõre, öt év múlva vagy éppenséggel negyedszázad el-
teltével ismét kezünkbe vesszük ezt a könyvet, s talán megint rábukka-
nunk egy vagy akár több más hasznos ötletre, amelyek révén kevesebb 
munkával hatékonyabbak lehetünk.



11

Végezetül szeretném hangsúlyozni, könyvem célja, hogy vala-
mennyiünk életét jobbá tegye. Nagy örömömre szolgálna, ha minél 
többen felhasználnák ötleteimet, és megosztanák velem is, hogyan al-
kalmazták munkájuk hatékonyságának növelése érdekében. Elõre is 
köszönöm!
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