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Radikális változásokra és szervezeti fejlesztésre van 
szükség a kis- és középvállalati szektorban is. 

Kürti Tamás, a Kürt Akadémia tulajdonosa és vezetője 
erőteljes példákkal, olykor provokatívnak ható 

megállapításokkal biztatja erre a hazai vállalkozókat. 
Pedig nem ő provokál, hanem a technológia irtózatos 

iramú fejlődése – és a vele változó vevői igények. 

Vajon miért halogatja a magyar 
kkv-szektor a digitalizáció témá-
ját? 
A szocialista rendszerszervezés 
után a Peter Drucker-féle me-
nedzsmenttudás vadnyugati vál-
tozata a gyorsétteremláncokkal 
együtt érkezett Magyarországra. 
Akik a multikhoz mentek dolgoz-
ni, hozzájutottak ezekhez az is-
meretekhez, de nem igazán vál-
lalkoztak. A tipikus magyar vál-
lalkozó a szakmája mellett tanult 
meg eladni, míg felesége, üzlet-
társa a pénzügyeket, adminiszt-
rációt intézte. Ilyen a német–
osztrák típusú vezetői modell is, 
azzal a különbséggel, hogy ott 
nagyon fontos a folyamatok sza-
bályszerűsége. Ahogy a kisvál-
lalkozások növekedni kezdtek és 
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nak kiszolgálására értékterem-
tő tevékenységet, hatékony ér-
tékáramot épített. Ezért is mon-
dom azt, hogy a multik menedzs-
mentjéből nem a szabályozás a 
lényeges, hanem a rendszerek, 
amelyekhez viszont kellenek a 
tiszta folyamatok. Máskülönben 
a felesleget digitalizálja valaki, 
és ezáltal meg is sokszorozza. Ha 
csapnivaló gyakorlatot digitali-
zált, abból lesz nagyon sok.

 
Agilitás – ez az új meghatáro-
zó fogalom, de miként kell efe-
lé terelni a kollégákat és magát 
a szervezetet?
Egyrészt nem „kell”, hanem „ér-
demes”, és ez a szóhasználat nem 

kialakultak piaci sztenderdek, 
az adminisztratív vezető megírta 
az ISO-t. Azaz leírta, hogy szerin-
te miként zajlanak a folyamatok. 
Ha szerencséje volt – és egyezte-
tett az értéktermelő kollégákkal 
–, akkor ez a papír többé-kevésbé 
fedte is a valóságot. Plecsnit biz-
tosan kapott rá, és ez kifelé azt 
mutatta, hogy az ő cégvezetésük 
tényleg profi. 

 
Mit kéne most lépnie egy veze-
tőnek?
Felejtse el ezt az ISO-t, és emlé-
kezzen vissza arra, ahogy haj-
danán az üzletet kezdte. Ez egy 
fogyasztói igény – vagy korsze-
rű nevén egy-egy ügyfélérték – 
felismerésével indult, majd an-

Visszaadni a HATALMAT  
  A VEVOKNEK

Kisvállalati digitalizáció I. 

54 Haszon 2018/9  n  www.haszon.hu

˝



55www.haszon.hu  n  Haszon 2018/9

A gépi tanulás esetén – mestersé-
ges intelligencia és társai – ma-
gától értetődő a ciklusonkénti 
fejlődés. Ezért is könnyű kivál-
tani az ipari forradalom munka-
helyeinek jó részét algoritmu-
sokkal. A „ha–akkor” típusú fel-
adatokat a szoftverek pontosab-
ban végzik. Így veszik át a prog-
ramozók a főnökök szerepét, az 
algoritmusok pedig a beosztotta-
két. A tanuláshoz azonban part-
nerek kellenek. És nagybetűs 
VEZETŐK, akiknek letisztult a 
szándékuk – és erős a motiváció-
juk, hogy jobbak legyenek. Akik 
nemcsak akarnak, hanem mer-
nek is fejlődni, változni. Nálunk, 
a Kürt Akadémián például négy-
havonta új helyre ülnek a kollé-
gák. Így eddzük a „ változáske-
zelő izmaikat”. Amikor egy vá-
ratlan fordulat jön, tudják, hova 
nyúljanak, mert van élményük a 
nem általuk indított jelentős vál-
tozásról. Ahogy a mondás tartja: 
az ülésponttal az álláspont és a 
nézőpont is változik.

 
Miként dolgozik közösen az X, Y 
és Z generáció egy ilyen cégnél? 
Tehát hogyan tudnak együttmű-
ködni a digitális bennszülöttek 
és a tapasztalt, „öreg” szakembe-
rek?
A generációs együttműködés té-
májáról legalább annyi a bullshit 
a közgondolkodásban, mint a 
digitalizáció vagy az agilitás ér-
telmezése kapcsán. A nagyívű 
„mennyire mások ezek”, „milyen 
világban élnek ezek” dumák he-
lyett nem ártana visszaemlékez-
ni, hogy valójában csak az élet-
szakaszok közti különbségek-
ről beszélünk! Nem csoda, hogy 
az Y generációs kutatások közül 
a legtöbbet az mondja, amelyik 
megvizsgálja ezt a korosztályt, 
amikor a gyerekük megszületik. 
Jé, a működési módjuk vissza-
vált az előző generációéra. 
Ezért a sebesség az igazi kér-
dés. Olyan gyorsan változik a vi-
lág, hogy egyre kevesebb techni-
kai ismeretet tanulhatunk meg 
az előző generációtól, és ettől 
azt hisszük, az ő tudásuk, élet-
tapasztalatuk az emberi dolgok 
terén sem mérvadó. A tanulás 

csak fogalmi játék. A „kell” a fő-
nök–beosztott viszony része. Én 
tudom, hogyan kell, te pedig 
megcsinálod. Micsoda összhang! 
Az agilitás – legyen az módszer-
tan, attitűd, vagy stratégia – az 
első vezetőnél kezdődik. Az ő 
motivációjánál és képességeinél. 
Egy nagy banknál az első számú 
vezető tavaly azt mondta: „Mos-
tantól agilisak leszünk.” Annyit 
értett meg, hogy még gyorsab-
ban tesszük, amit teszünk. Olyan 
ez, mintha padlógázt nyomnánk 
a kocsinak, amikor amúgy is a 
piros zónában pörög a fordulat-
szám. Persze értem én, hogy az 
elektromos autóba nem kell vál-

tó, de előbb szükség van hozzá 
magára a korszerű járműre. Ez 
is váltás, sőt ez igazán az. Ahhoz 
először újra el kell menni szemé-
lyesen a vevőinkhez és megkér-
dezni, számukra mi az érték. Az-
tán szó szerint tolmácsolni ezt a 
munkatársaknak. Nem „lefordí-
tani” főnökként, hogy szerintem 
mit jelent – mert az haszontalan 
információ. Csak az számít, hogy 
a vásárló szerint mi jelent érté-
ket, és ezt hogyan tudjuk haté-
konyan kiszolgálni. Minden más 
szemetet teremt, vagyis fölösle-
get, amiért pedig nem fizet a ve-
vő. Őt az érdekli, ami neki hasz-
nos – és ráadásul olcsóbb annál, 
mint amennyire hasznos a szá-
mára. Mindehhez persze megfe-
lelő vállalati kultúra szükséges.

 
És milyen az a céges kultúra, 
amely igazán be tudja fogadni a 
technológiai innovációt?
Az éhes meg a következetes. E 
kettőnek egyszerre szükséges 
igaznak lennie. Kedvenc példám 
a mobiltelefónia elterjedése Ma-
gyarországon. A vonalasra 1990-
ben még négy évet kellett várni. 
E hiányra a Sugár András vezet-
te csapat kiépítette a technológi-
ai és menedzsmentrendszert az 
újdonságra, de stabil működés-
re éhes kollégáival. Annak ide-
jén Magyarországon terjedt el a 
mobil a leggyorsabban. Az Egye-
sült Államokban még rézdró-
ton telefonáltak, amikor nálunk 
már mindenki kezébe került egy 
bunkofon – amit az akkori mére-
téről neveztek el, de egyébként 
is találó volt, hiszen használati 
kultúra nélkül kezelték. 

 
Nyilván folyamatos tanulásra is 
szükség van egy ilyen szellemű 
cégben. De hogy tartsuk ezt fent?
Folyamatosan, illetve rendsze-
resen. A sok tevékenység mellett 
időt szakítva az eredmények és 
a létrehozásukhoz vezető folya-
mat megbeszélésére. Jó, ha ez 
utána bekerül a következő ter-
vekbe és a kollégák cselekedete-
ibe is. És itt vissza a céges kultú-
rához. A főnök először „lecsesz”. 
A vezető viszont észrevesz, át-
gondol és segít a változtatásban. 
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fókusza tehát megváltozott: a hason
szőrűektől átvenni hatékonynak tű
nik, az öregektől viszont nem. En
nek kialakult a módszertana is, ami 
a poroszos oktatás helyett a tapasz
talati tanulást és a tapasztalatcse
rét részesíti előnyben. És itt vissza 
is jutottunk az agilitáshoz és a cikli
kus tanuláshoz. Ha együtt átbeszél
jük, mit fogunk tenni és hogyan, de 
főleg miért, majd utána az eredmé
nyeket is megtárgyaljuk, akkor mi, 
akik különböző generációkhoz tar
tozunk, csodákra lelhetünk. Persze 
nem a csoda, hanem a megértés és 
a hatékonyság a végeredmény – egy 
csomó felesleges idegeskedés és fél
reértés helyett.

 
A digitalizáció kapcsán emlegetik az 
exponencialitást, mit értsünk ezen?
Emberi aggyal felfoghatatlan gyor
sulást, amelynek számunkra az üz
leti hasznosíthatósága a fontos. Azt 
érzékeljük, hogy a mobilunk ma töb
bet tud, mint gyermekkorunkban a 
számítógépünk. De a biznisz szem
pontjából az az érdekes, ahogy az 
USA nyugati partjának tőzsdéjén 
jegyzett cégek legyorsulják a keleti 
parton lévőket. Ez szintén a techno
lógia hasznosításán alapszik. A szo
kásos példa az Airbnb versus Hilton. 
Az előbbinek szerverei vannak, az 
utóbbinak szállodai szobái. Az előb
binek négy év kellett a piacra lépés

Melyek a legjelentősebb technológi
ai trendek, amikről fontos tájéko
zódnunk?
A legfontosabb, hogy nem érdemes 
saját rendszereket fejlesztenünk, mi
vel ezek birtoklásával nem leszünk 
jobbak. Sőt, kulturális értelemben 
rosszabbak. Csak az egónkat növeli 
a piac megértése helyett. Ma már a 
legnagyobb technológiai szolgáltatók 
sokkal jobban előkészített és testre 
szabható rendszereket fejlesztenek, 
mint korábban bármikor. 
Ha kiismerjük és letisztítjuk a vál
lalkozásunk értékteremtését, úgy hó
napok alatt használatba vehetjük új 
rendszerünket. Ám amire megismer
jük és lefejtjük róla a fölösleget, az le
het, hogy sok időt vesz igénybe. Külö
nösen akkor, ha kötjük az ebet – azaz 
saját megszokásainkat – a karóhoz. 
A hirdetéseknél kezdünk beletanul
ni, hogy a lapeladás alapján átgon
dolt reklámstratégia helyett a szoci
ális média felületeinek mesterséges 
intelligenciáit paraméterezzük fel. 
Tehát megmondjuk: kiknek, mikor 
és hogyan akarjuk tálalni portékán
kat. Észre sem vettük, és mestersé
ges intelligenciát alkalmazunk. Nem 
a miénket, de a mi céljaink érdeké
ben. És lám, a marketingkiadások fe
le már nem ablakon kidobott költség, 
hanem minden centje célba ér. 

Mit tudunk még digitálisan „okosíta
ni” az üzleti életben?
Ugyanígy az ipari tevékenységek, a 
gyártás, a szállítmányozás is okosít
ható mesterséges intelligenciával, 
köztük megvásárolható megoldá
sokkal is. Ipar 4.0 és IoT (internet 
of things, a dolgok/tárgyak netje) fe
dőnéven ezek megtalálhatók. Persze 
mindehhez rendezett adatok és „okos” 
szenzorok is kellenek. Itt érdemes 
visszatérni az exponencialitáshoz. 
Egy évtizede még kétévente duplá
zódott a technológiai kapacitás, ma 
már ennél is gyorsabb. Ezzel párhu
zamos az ilyen megoldások áresése, 
ami növeli a technológiát alkalma
zók kapitalizációját, profitabilitá
sát. Ezért érdemes tanulni adattu
dományokat, a mesterséges intelli
gencia alkalmazását, vagy a vezetés 
új módszertanait. Mert így legalább 
majd azokat tudjuk majd irányíta
ni, akik a maga mélységében értik a 
technológiát.

től számítva, hogy kiadott szobáinak 
száma és cégértéke meghaladja a 
több mint 120 éves Hiltonét. 

 
Mit jelent ez tanulási és alkalmazko
dási szempontból?
Hiába csináljuk gyakrabban és gyor
sabban, amit eddig tettünk. Ugyan
is amit sokszor elvégeztünk már, az 
sztenderdizálható és a legtöbb eset
ben gépesíthető is. Ez a kettő mint 
képesség az új csodafegyver. Csak 
itt nem átgondolatlan folyamatról és 
ISO-ról van szó, hanem letisztított 
értékáramról – amit a vevő számá
ra teremtett értékből fejtettünk visz
sza, a lean-menedzsment elvei alap
ján. A legfontosabb tudás, hogy a fő
nök most már a vásárló – az új vezető 
pedig az, aki egyrészt a vevői érték
teremtést támogatja, másrészt azo
kat, akik ezt létrehozzák. 
Nos, itt térjünk vissza a kultúrá
hoz. A legnehezebb és legfélelmete
sebb azt megérteni, hogy a klasszi
kus főnök a vevőtől veszi el a hatal
mat és felelősséget, csak nem fizet 
érte. Tessék mindezeket a „jogkörö
ket” visszaadni neki. De nem egy
szerre, mert akkor minden munka
társ megőrül, hanem lépésről lépés
re. Számolva közben a visszaesések
kel, amik a munkatársi, partneri fe
lelősség felvállalásának nehézségei
ből fakadnak – mivel sajnos nem er
re lettünk kiképezve. De lehetünk.

KÜRTI TAMÁS: A FŐNÖK ELŐSZÖR „LECSESZ”.  
A VEZETŐ VISZONT ÉSZREVESZ, ÁTGONDOL ÉS SEGÍT



57www.haszon.hu  n  Haszon 2018/9

Speciális szoftverünk egy intelligens kasszafel
ügyeleti rendszer, amellyel megelőzhető a túl- és 
alulszámlázás meg az egyéb pénztári trükkök 
és tévedések. Még 2006-ban merült föl nálunk 

a POSeidon nevű rendszer alapötlete. Egyik biztonsági 
őrünk visszaélést gyanított a kasszánál, de nem tudta lefü
lelni az elkövetőt. A pénztáros a blokknyomtatóval trükkö
zött: megszakította a műveletet, de igazinak tűnő nyugtát 
adott a vevőnek, míg a pénzt eltette. Mi a kiskereskedelem
mel foglalkozó multiktól gyűjtöttünk be további eseteket, 
és mindezt lefordítottuk a matematika nyelvére. Az ered
mény lényegében egy videorendszerrel integrált kockázat-
elemző szoftver, amely megmutatja a veszteség potenciá
lis, külső és belső forrásait, és segít 
lezárni őket, átláthatóvá téve a fo
lyamatokat. A rendszer hozzáadott 
értéke még, hogy a kulcsadatok ele
mezhetők kereskedelmi és marke
tingszempontból. Mi pedig mind
eközben a kiskereskedelem bizton
sági specialistái lettünk. 
Láttuk, hogy jó úton járunk és jó 
ez a termék, amelybe – ha mindent 
összeszámolunk – több száz évnyi 
szakmai tapasztalatunk sűrűsödik 
össze. De tovább akartunk lépni, és 
kapcsolatba léptünk a Kürt Akadé
miával. Az általuk is javasolt szer-
vezetfejlesztés eleinte egyszerű
nek tűnt, de igazából egy év után 
szembesültünk az átalakulás ne
hézségeivel. És közben komoly meg

lepetések is értek, például amikor megvizsgáltuk, hogy 
minden termékünk, szolgáltatásunk jövedelmező-e. Meg
hökkentő volt, mennyi pénzt égettünk el miattuk. Szoftve
res üzletágunkat szintén átalakítottuk, most már külsős 
és belsős fejlesztőink is vannak. Az eredmény nem maradt 
el: bár a szokatlan kihívások miatt ezt az üzleti évet veszte
ségesre terveztük, már az első félév nyereséges lett. Ahogy 
a szervezet fejlesztése, úgy a digitalizáció sem állhat meg 
nálunk, például a belső intelligens szolgálatszervező rend
szerünk nemcsak számunkra hasznos, hanem az ügyfelek
nek is. Ezzel a szolgálatot a valóban kockázatos időszakok
ra tudjuk sűríteni, ami nemcsak költségoptimalizáció, ha
nem egyúttal a munkaerőgondokon is segít. A megrendelő 
pedig jobban látja, hogy értékes védelmet kap a pénzéért. 
Munkánk megköveteli az agilitást, mert a védelem és 
az elkövetés módszerei, eszközei folyton versengenek egy
mással. Egyébként nemzetközi statisztikák szerint az „is
meretlen eredetű” leltárhiány 70 százalékát az adott ke
reskedőcég belső problémája okozza. Ez persze nem mind 
lopás, lehet szervezési, nyilvántartási hiba is. Mi viszont 
meg tudjuk mondani, miből tevődik össze, hol, mivel vagy 
kivel van gond. A dolgozókat is érdekeltté téve az adott bolt 
kedvezően alacsony hiányt érhet el. A kockázatok folyama
tos elemzésével kiderülhet például, miért fogy az olcsó ter
mékekből hirtelen sokkal több, miközben a raktáron mégis 
túl sok van belőlük, a drága műszaki cikkekből viszont hi
ány. E mögött ugyanis az átcímkézés trükkje áll. 
Kasszafelügyeleti szoftverünkkel a hannoveri Cebiten is 
ott voltunk júniusban (ez Európa legnagyobb digitalizációs 
és innovációs kiállítása – a szerk.), mivel a Magyar Nem
zeti Kereskedőház meghívott minket a nemzeti pavilonba. 
Hasznos volt látni a fő trendeket, például a videoképek fel

dolgozásában. A GDPR-meg fe le lő-
ség hez ezeket mi is felhasználjuk a 
POSeidon rendszer legújabb verzi
ójában. Az új trendekhez igazodva 
kifejlesztjük az öntanuló termék
felismerő modult is.
Úgy foglalnám össze, hogy a mi 
szakmánkban – mint a kkv-szek
tor sikeres szereplőinél általában – 
a tanulás, a szervezetfejlesztés ál
landó és el nem odázható felada
tok. Stratégiai célunk, hogy termé
keink, szolgáltatásaink igénybevé
telével a kereskedelem biztonsá
gossá és átláthatóvá váljon a ha
zai és a nemzetközi piacon. Ennek 
érdekében nekünk is folyamatosan 
„öntanulóknak” kell lennünk, nem 
csak a szoftvereinknek.  n A.A.

Igen ritka párosítás a vagyonvédelem és 

a szoftverfejlesztés, márpedig ez a Justice 

Security Kft. két fő profilja. A 17 éve alakult cég 

ügyfelei kkv-k és multik – főleg a kereskedelmi 

szektorban –, idehaza és külföldön. A kft. ügy-

vezető tulajdonosa, Kovács György mondja 

el tapasztalatait a kisvállalati digitalizációról, 

szervezetfejlesztésről, agilitásról – és a kiske-

reskedelem „titokzatos” leltárhiányairól.

BIZTONSÁG  
a raktártól a kasszáig

KOVÁCS GYÖRGY: 
ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS 
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