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Tisztelt Olvasó! 
 
Az utóbbi esztendőkben nagyon sokat halljuk, 
hogy egy szervezet vagy vállalkozás agilis mó-
don működik. Maga a szó, hogy „agilis” eléggé 
elterjedt, és köznapi értelemben azokra a sze-
mélyekre értjük, akik a tettrekészek, szorgal-
masak, tevékenyek. Elővéve az Idegen szavak 
szótárát többet is megtudhatunk erről a latin 
eredetű szóról, többek között azt, hogy az agi-
litás pozitív emberi tulajdonság. További jelen-
téseit is felsoroljuk: serény, vállalkozó szel-
lemű, élelmes, életrevaló, dolgos, igyekvő, ele-
ven, ügyes, hatékony, mozgékony.  

Amennyiben az előbb felsorolt pozitív jellem-
zőket egy vállalkozásra értjük, kissé meglepő-
dünk, mert úgy gondoljuk, hogy a mai rendkí-
vül gyorsan változó üzleti környezetben csak 
azok a cégek élnek meg, amelyek a felsorolt 
tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Meghallgatva egy agilitásról szóló előadást, 
vagy elolvasva egy erről szóló cikket, azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a felét sem értjük annak, 
amit e szakma képviselői beszélnek. Olyan, 
mintha IT-nyelven beszélnének, sokunk szá-
mára ez a nyelv egy felfedezetlen dél-amerikai 
indián törzs beszédjére emlékeztet. 

Miről is van szó? Az agilitás manapság egy új 
filozófia, egy a XXI. századhoz (a digitális for-
radalomhoz) kapcsolódó új filozófia, amely 
egyben vállaltirányítási módszertanná is vált. 
Az IT szektorból indult el, de ma már nagyon 
sok helyen alkalmazzák ezen új megközelí-
tést. Az agilis módszereket a vállalkozás piaci 
érzékenységének javítása, a termékek ponto-
sabb testreszabása, és a környezeti kihívá-
sokra adott minél gyorsabb válaszadás erősí-
tése érdekében alkalmazzák:  

Az agilis módszerek az innováció menedzse-
lésének egyfajta szervezett rugalmas módja. 
A káosz és a merevműködés közötti aranyút 
megtalálásának a művészete.  

A 30 éves Magyar Minőség Társaság célkitű-
zése, hogy tagjait, folyóiratának, a Magyar Mi-
nőségnek az olvasóit, tájékoztassa a legújabb 
trendekről. Az évforduló kapcsán a Magyar Mi-
nőség különszámokat tervez megjelentetni, 
2021 és 2022-ben, amelyek nem csak a tagok, 
hanem mindenki számára hozzáférhetőek. Az 
agilitásról sokat beszélünk, de keveset olva-
sunk, ezért gondoltuk, hogy a folyóiratban ko-
rábban megjelent (2019/12, 2020/6 és 2021/5) 
írásokat egyszerre bocsájtjuk újra a Tisztelt 
Olvasó rendelkezésére.  

A különszám összeállításakor vezető szer-
zőnk egy újabb dolgozattal gazdagította ezt a 
cikkgyűjteményt. 

A szakmai szöveg megértéséről kiváló szerző-
ink gondoskodnak. 

Kellemes időtöltést és agilis hozzáállást kívá-
nunk! 

Tóth Csaba László  

főszerkesztő 

 

 
 

Kép: https://agilisinc.com/ 

https://agilisinc.com/
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Megjelent a Magyar Minőség 2019/12 számában 

„Azt gondolom, hogy az agilitás egyrészről a gyors válaszadás képessége, valamint képesnek kell 
lenni előre meglátni, hogy mikor fognak a játékszabályok megváltozni, vagy ami még fontosabb, 
mikor változhatnak? Gyakran azt mondják azokra a vállalatokra, amelyek erre képesek, szerencsé-
sek. Jó időben, jó helyen! Bizonyára némelyikük igen, míg némelyikük megteremtette a változások 
kiaknázásához szükséges környezetet, infrastruktúrát.” (Robert Charette) 

Agilis módszerek a vállalatoknál: 
designgondolkodás 
Dr. Kurucz Attila 
 

Bevezetés 
Az agilitás jelentős teret hódít magának a ma-
gyarországi vállalatoknál, ezért fontosnak 
gondolom, hogy ismertek legyenek azok az 
agilis módszerek, amelyek az agilis átállás 
után használhatók (Klimkó, 2014). A 2000-es 
évek elején már érezhető volt a globális ver-
seny piac-átrendező ereje, és a változó kör-
nyezetben a sikert az dönti el, hogy milyen 
gyorsan tudunk reagálni a felmerülő kihívá-
sokra, a versenytársakhoz képest. A verseny-
előnyt biztosító képesség nem csak a gyorsa-
ságot jelenti, hiszen ezek a képességek válla-
latonként eltérőek, abból adódóan, hogy min-
den vállalatnak más a célkitűzése és más a pi-
aca. A vevői értékteremtő folyamat is eltérő a 
vállalatoknál, így más és más stratégiákat dol-
goznak ki a versenyben való túlélésért. A stra-
tégia eltérő lehet, de abban megegyezhetünk, 
hogy az idővel versenyezni, minden vállalat 
számára fontos. Így a gyorsaság és a környe-
zet változásához való alkalmazkodás lévén a 
rugalmasság kiemelkedő versenyelőnyt bizto-
sító képességek. Ebből fakad az agilitás jelen-
kori intenzív terjedése. A változás életben tar-
tása és hatékony menedzselése minden válla-
lat számára kulcsfontosságú. 

Ridderstrale és Nordstrom (2003) fogalmazták 
meg, hogy minden piacon lévő gazdasági sze-
replőnek azon múlik a sikere, hogy képes-e 
olyan embereket magához csábítani, akik vál-
tozást tudnak generálni. Varga (2014) hivatko-
zik egy Flexpaths  tanulmányra, amely kiemeli, 
hogy a rugalmasság jótékony hatással van a 
vállalatra. A The impact of flexibility on organi-
zational performance c. fejezetben hangsú-
lyozza, hogy a rugalmasság kitűnő üzleti té-
nyező a mai gazdaságban, amely előnyöket 
kovácsol a vállalatok számára. Ilyen előny az 
alacsony költségvetés, a magasabb teljesít-
mény, a magasabb profit, amivel együtt a rész-
vényesi érték is nő. Ezzel a vállalat megfelel a 
kettős értékteremtés követelményének, hogy 
a vevői és tulajdonosai (osztalék) számára is 
értéket teremtsen. 

Az agilis kiáltvány a szoftverfejlesztő iparágban 
született meg 2001-ben (Beck et al., 2001), de 
már korábban 1987-ben Peter Rowe a Harvard 
Várostervező szak vezetőjeként megírja Design 
Thinking című könyvét. Ebben felhívja a figyel-
met arra, hogy a tervezői gondolkodás egy 
egyedi kognitív folyamat, amely szükséges ah-

http://www.itabhi.com/bio.htm
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hoz, hogy a várostervezők megfelelő – az embe-
rek igényeit a legmagasabb szinten kielégítő – 
épületeket és tereket tervezzenek. Az ember, 
mint központi szereplő és az emberi szükségle-
tek mély megismerése, mint központi tudatos fo-
lyamat jelenik meg munkájában. A szélesebb kö-
zönség 1990-es években ismerhette meg a mód-
szert, amikor Tim Brown az IDEO alapítója és a 
Stanford Design School elkezdte közös munká-
val „mainstream” innovációs technológiává 
emelni. Az emberközeli fejlesztések nagy figyel-
met kaptak a világban, és persze nagy siker volt 
Tim Brown TED előadása is 2009 júliusában. 

Az agilis módszerek mentén történő vezetés, 
az agilis menedzsment így már közel 30 éve 

fejlődik a világon. Az agilis vezetés eszköztára 
széles, és sok esetben kapcsolódik a lean esz-
közrendszeréhez. Amire felhívnám a figyel-
met, hogy az agilis néhány elvében merőben 
szemben megy a lean gondolkodásával, ame-
lyeket most nem részleteznék, de talán egy 
példát mégis érdemes ide hozni. Amíg a lean 
egyik fő szabálya az „elsőre a legjobbat”, ami 
a hiba teljes kizárása irányába mutat, addig az 
agilis azt vallja: „hibázz minél többször, hogy 
gyorsabban rátalálj a helyesre”. Mégis azt lát-
juk, hogy több lean elem is lehet agilis mód-
szer, illetve nagyon jól alkalmazhatók egymást 
kiegészítve. 

 

Agilis módszerek röviden 
 
Mely módszerek lehetnek a legkézenfekvőb-
bek egy agilis átállás esetén:  

• Scrum: középpontjában komplex problé-
mák megoldására alkalmas kreatív és 
adaptív csapat-módszerek állnak 

• Lean development: lényege a pazarlás fo-
lyamatos csökkentése. 

• Kanban: lényege az átfutási idő és a befe-
jezetlen munkák csökkentése. 

• Designgondolkodás: ez egy az előzőkből, 
egy interdiszciplináris eljárás. Kreatív és 
csapatra építő megoldásokat tesz lehetővé 
a jövőbeni felhasználó szükségleteinek ki-
elégítésére. (Greßer – Freisler, 2018) 

Az agilis gyártás átvette a lean eszköztárából 
ismert kanban-t illetve a lean development-et. 

A kanban a vizuális menedzsment része. 
Célja, hogy egyszerűen koordináljuk a terme-
lést, az információ áramlás biztosítása mellett. 
Jelentése: kártya, jel. A kanban rendszerrel 
megvalósíthatjuk a just-in-time szellemében a 

húzó elvű gyártást. Általában a pótlások igé-
nyét fejezi ki, hordozva magával a hely, meny-
nyiség információját. Léteznek zászlós és kár-
tyás megoldások. A lényeg az információ, 
hogy mit mikorra, hova és mennyit kell vinni. 
(Kosztolányi et, al., 2012). 

A kanban a kártyát, amikor az igény felmerül, 
akkor egy tárolóba helyezik, egy munkatárs el-
viszi és a továbbított anyagokkal együtt juttatja 
el az igénylőnek. 

A kártyáknak több típusa van:  

• rendelési 
• gyártási 
• átadás-átvétel vagy 

• hibajelölési kanban.  

Az agilis szemléletű vezetés rugalmasan kö-
veti az állandóan változó körülményeket, fo-
lyamatosan újraértékel, feltárja a problémákat 
és cselekszik. Az ilyen vállalatokra jellemző, 
hogy erős vállalati kultúrával, illetve érékrend-
del rendelkeznek. Az agilis vállalatoknál a csa-
pat van középpontban, ami minden esetben 
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kreatív, gyors és felelősségteljes. A bürokrácia 
és az egyszemélyű vezetés nem része ezen 
cégek életének. 

A kollektív intelligenciát oly módon tudják 
hasznosítani a vállalatok, hogy a menedzs-
ment egyre nagyobb teret biztosít a vezetésből 

a dolgozóknak is, ezáltal létrehozva egy olyan 
inspiráló környezetet, ami nagyfokú komplex 
tudást egységesít. 

 

Designgondolkodás a szervezetben
Nézzük részletesen, hogy mit is adhat a de-
signgondolkodás a vállalatnak, hogyan támo-
gatja ez a filozófia a vállalatok, szervezetek 
agilitását. Hangsúlyozni kell, hogy bár az 
1950-1960-as években kapott először figyel-
met a design-tevékenység. Napjainkban már a 
menedzsmenttel foglalkozó kutatók is nagy fi-
gyelmet szentelnek a designgondolkodásnak. 
Nagy népszerűségnek örvend az üzleti élet-
ben. Ma már mindenütt tetten érhető a szerve-
zeti kultúrában, része a vezetői eszköztárnak. 
Így mutatjuk be, mint az agilitást támogató ve-
zetői eszköztárat.  

A designgondolkodás egy elegáns gondolatra 
épít, miszerint egy cég legyen nyitott az embe-
rek hangjára, és az ő valós igényeikből, problé-
máikból kiindulva fejlessze termékeit. A design 
thinking a kreatív gondolkodás, személyiség-
központú és az agilitás új korszaka. Hatékony 
módszer a problémák jó megközelítésére. 

Az ontológiai coaching irányzat például a de-
signgondolkodás egyik speciális terepe, való-
jában azonban design alapú tanácsadás. A 
tervezői szemlélet a gondolkodás és meta-
kommunikáció olyan lehetőségét tárja fel, 
amely új megoldások felé vezetik az egyént. 
Cél mindenképpen a szavak teremtő ereje, 
azok tervező erejének a meg-tapasztalása. A 
gyakorlati ember ismeri, hogy mit kell tennie, 
és azt megteszi. Ezzel a tudással sablonos 
lesz – állandóan ugyanazokat a kliséket hasz-
nálja. A designgondolkodás a teljes terv és a 

teljes terv elérését jelentő út megtapasztalásá-
ról szól, egy olyan tanulási forma, amely kö-
zéppontjában a fejlődés, az innováció áll. 

A tervezői gondolkodás számos irányzatot – 
módszertant és gyakorlatot tartalmaz. Mind-
ezek közül azok a sikeresebbek, amelyek rá-
ébresztik ügyfeleiket és környezetüket arra, 
hogy megoldásokat ne a problématérben, ha-
nem a megoldástérben keressék. A tervezői 
gondolkodásra épülő vezetés és tanácsadás 
(tehát a designgondolkodás) egyedisége az új 
tervek felfedezésének módszertanában rejlik.  

Jól látszik, hogy egy ilyen módszer bevezetése 
előtt illik felkészülni annak alkalmazására. Ez 
legfőképpen a helyzet értékelését jelenti, 
amelyben megismerjük, hogy szükségünk van-
e agilitásra, szükségünk van-e a designgondol-
kodásra. A Dr. Kollár Coaching egyedüli hazai 
oktatója az üzleti tervezői gondolkodásnak, 
akik 15 pontban összeszedték, hogy mikor is 
van szükség a designgondolkodásra. 

1. Ha a probléma okát keresve nem jutunk to-
vább. (A hibakeresés önmagában jó dolog.) 

2. Ha a problémában dagonyázunk ahelyett, 
hogy a megoldás irányába mozdulnánk. 
(Mindössze odáig jutunk a gondolkodás-
ban, hogy mit nem szeretnénk, de lövé-
sünk sincs arról, hogy "mit igen".) 

3. Ha a problémát nem sikerült jól meghatá-
rozni. (Mi itt a probléma?) 

4. Ha a tévesen meghatározott problémához 
rossz megoldásokat illesztünk. (Álmegol-
dások, placebók vagy üres körök.) 
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5. Ha a problémának objektíven nem létezik 
megoldása. (Nincs megoldás a halál ellen.) 

6. Ha a problémamegoldás érdekében már 
minden korábban ismert megoldást kipró-
báltunk (azokat is, amik elsőre nem feltét-
lenül jutottak eszünkbe, sőt, a környeze-
tünkben másoknak sem). 

7. Ha egyszerűen nem is voltak ismert meg-
oldások. 

8. Ha voltak ismert megoldások, amik azonban 
jelenleg már nem állnak rendelkezésünkre. 

9. Ha megszokásokká merevedett megoldása-
ink az új tervek felfedezésének gátjaivá válnak. 

10. Ha a megoldás nem jelent valódi kitörési 
lehetőséget. Fennáll annak a valószínű-
sége, hogy előbb vagy utóbb újra szembe 
kell néznünk a problémával. (Ha egy esz-
köz nem működik.) 

11. Ha a problémák megoldásával szinte azon-
nal egy új problémával kell megbirkóznunk. 

12. Ha a rendelkezésre álló megoldások 
ugyan jónak és hasznosnak tűnnek, de 
nem motiválnak minket és az érintetteket, 
vagy  

13. ha valaha motiváltak, de mára megkoptak. 
14. Ha a megoldások izgalmasak és vonzóak, 

de nem elég megbízhatóak (kockázatosak 
vagy egészen kis hatékonyságúak). 

15. Ha a megoldás megtalálása után is úgy 
érezzük, hogy kényszerpályán mozgunk, 
nem elégít ki egyetlen válasz, alternatívá-
kat szeretnénk, valódi választási lehetősé-
geket igénylünk. 

Valóban úgy látszik, hogy szinte mindig alkal-
mazható ez a technika, de azért észrevehetjük, 

hogy mindig adódnia kell valami problematiká-
nak, ügynek, amely kapcsán megoldásokat ke-
resünk. Ezzel persze nem szokott gond lenni, 
mert az üzleti környezet kihívásai, a piaci tren-
dek változásai vagy éppen a belső folyamatok 
elévülése mindig jó terepet adnak az agilitásnak 
és a tervezői gondolkodásnak egyaránt. 

A fentiekből az is jól látszik, hogy ez a technika 
egy eredményorientált tervezői gondolkodás. 
A designgondolkodók fő célja tehát, hogy nö-
veljék a tervezői és vezetői kompetenciáikat. A 
tudás birtokában segít újra tervezni az elavult 
szervezeti struktúrákat, termékeket, folyama-
tokat. Ezzel ad megoldást a mindennapokban.  

Talán az is megfigyelhető volt az eddigi leírás-
ból, hogy az agilis módszerek nem csupán a 
szoftverfejlesztés területén alkalmazhatók. 
Egy sokkal átfogóbb, és más területeken is si-
keresen bevethető módszer. Projektmenedzs-
ment, HR fejlesztés, irányítás és szervezési 
területek (menedzsment), továbbá marketing 
és folyamatfejlesztés is otthont adhat design-
gondolkodásnak. 

A helyzetértékelés kapcsán úgy látjuk, hogy 
megfelelő szervezeti és kulturális normákkal 
hatékony üzleti eszköz a designgondolkodás 
szervezeti szinten, részlegek szintjén és 
egyéni fejlődés esetén is. Az agilitás filozófiai 
hátterét a szervezeten belül a vezetők elköte-
leződése és a szervezeti és működési szabá-
lyok (SZMSZ) hagyományok alól történő fella-
zítása jelentheti. A konkrét alkalmazást pedig 
már kipróbált módszerek, folyamatok segítik.

 

Designgondolkodás módszerei és napi alkalmazásuk
A szakirodalmakban nincs egyetértés abban a 
tekintetben, hogy milyen lépésekből épül fel a 

design thinking. A legelterjedtebb az IDEO kon-
cepciója, amely a következő lépésekből áll: 
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1. megismerés 
2. definiálás 
3. ötletelés 
4. prototípus elkészítése 
5. prototípus tesztelése 

A designgondolkodás alapvető tulajdonsága a 
kíváncsiság, amely révén állandóan keresi a 
megoldásra váró rejtélyeket és nyitott az em-
berek problémáira. Ezeket a helyzeteket ku-
tatja és figyeli. Ha rábukkan egy-egy ilyen 
esetre, akkor igyekszik minél pontosabban kö-
rül írni azt, definiálni – egyértelműsíteni, hogy 
világos célok körvonalazódjanak. A célok 
megismerése után egy intenzív ötletelési sza-
kasz következik, amelyben az ötlet és cél fo-
lyamatos iterációja révén tisztázódik a végső 
elvárt eredmény és a megvalósítás módja. Az 
agilis működés a gyors eredményekre (ez nem 
jelenti azt, hogy nem minőségre) összpontosít, 
ezért teszteli a koncepciót és lényeges elem-
nek tartja a prototípus készítését. Egy próbát 
kell tenni, hogy az elképzelés működik-e. A 
prototípus nem egy teljesen működő, minden-
ben megfelelő válaszokat tartalmazó végered-
mény, hanem egy tanulási folyamat, amely ré-
vén bemutathatók a megoldásban kigondolt 
funkciók, és kialakítható a megoldás kivitele-
zésének legjobb gyakorlata. A prototípus tesz-
telése a használati érték mérésére szolgál, 
vagyis ezen a ponton mindig érdemes a vevő-
ket, a végső felhasználókat bevonni, hiszen az 
ő értékítéletük alapján válik a megoldás elfo-
gadható, érvényes megoldássá.  

Szeretnénk kitekintést tenni a designgondol-
kodás más folyamatelképzeléseire az, 1. ábra 
segít összefoglalni a lehetséges modelleket. 

 
1. ábra: A designgondolkodás lehetséges folyamat modelljei 
Forrás: Fehér és társai ( 2016,8) 

Jól látszik, hogy a designgondolkodás a folya-
matos felfedezésről szól, az ügyek felderítése, 
pontos megismerése és definiálása, majd öt-
letek leszállítása. Ha szervezeti oldalról vizs-
gáljuk ezt, akkor hasznos modell Martin (2010) 
tudástölcsér koncepciója. A tudástölcsér azt 
jelenti, hogy a vállalat mindig keresi a rejtélye-
ket, amelyek megoldására magyarázatokat 
(heurisztikákat) gyárt. Lehetséges magyará-
zatok között rendszerez, újakat alkot, kombi-
nálja azokat, amig fel nem bukkan a lehetsé-
ges magyarázatok közül a legvonzóbb, legva-
lószínűbb magyarázat. Ennek ismeretében 
körvonalazódik, hogy mit kell tenni a rejtély 
megoldásának irányába, azaz konkrét akció-
kat (algoritmust) alkotunk.  

 
2. ábra: Tudástölcsér 
Forrás: saját szerk. Martin (2010) nyomán 

A tudástölcsér koncepciója feltételezi az ab-
duktív gondolkodást, vagyis hogy nem egyes 
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esetekből (algoritmusok próbálgatásával) jö-
vünk rá a megfelelő megoldásra, illetve nem is 
példákat és tankönyvi szabályokat adaptálva 
igyekszünk bizonyított végeredményeket elő-
állítani. Azaz nem az általánosból következik 
az egyedi eset. Az elvárt eredményt igyek-
szünk visszafejteni, feltételeket fogalmazunk 
meg (heurisztikák) majd a legjobb magyará-
zatra irányuló következtetésünk feltárja előt-
tünk a rejtélyre adható legjobb választ.  

A vállalati gyakorlatban az agilitás teret enged 
a rejtély felfedezésére. Felteheti a cégvezetés 
az alábbi kérdéseket:  

• Hagy-e lehetőséget az új rejtélyek felkuta-
tására? 

• Van-e idő ötletek és magyarázatok kigon-
dolására és rendezgetésére? 

• Létezik olyan platform, ahol a lehetséges 
következtetéseinket ütköztethetjük? 

• Szoktunk magyarázatainkból algoritmuso-
kat (folyamatokat, akciókat) alkotni? 

• Támogatja a személyes tudásfejlődését? 
• Én a vezető, designgondolkodó vagyok? 

Bármelyik kérdésre bizonytalan a válasz, vagy 
egyértelműen nem, akkor biztosan érdemes 
változtatni, és nem tekinthetjük agilisnek a vál-
lalatot. Ilyen esetben a kérdéseket újra kell ter-
vezni (új design-t adni neki): „Hogyan” kérdés-
ként kell újrafogalmazni. Például: Hogyan tu-
dok teret adni a rejtélyek felkutatásának? Ho-
gyan lehetek designgondolkodó? Stb. 

A designgondolkodás folyamatos tapasztalat-
szerzésre épít, amely meghatározza az egyé-

nek világnézetét. Érdemes a világnézet-esz-
közök-tapasztalat hármasára fókuszálni. A de-
signgondolkodó vezető céltudatos, tisztában 
van saját helyzetével és egységes, értékazo-
nos világképpel bír. Fontos, hogy tudatos le-
gyen a gondolkodását szervező módszerek-
ben és tapasztalatait használja fel készségei 
fejlesztéséhez. Ezt a tudásrendszert mutatja 
be a 3. ábra. 

 
3. ábra: A designgondolkodó tudásrendszere 
Forrás: Saját szerk. Martin (2010) nyomán  

A designgondolkodás vállalati meghonosítása 
a designgondolkodó vezetőkön és munkatár-
saikon múlik. Az agilis vállalatban a megfigye-
lés – képzelet – alakítás mindennapi jelenléte 
szükséges. Ezek facilitálása meghatározott 
események és tevékenységek mellett elen-
gedhetetlen. A kritikai megközelítés fontossá-
gát kell támogatni, amely révén a már ismert 
rutin mindennap megújulhat. A meglévő tudás 
folyamatos finomítását támogatjuk. Az optimá-
lis és maximális fogalmak helyét átveszik a 
megbízható és érvényes, azaz a piac és vevő 
szempontjából működőképesnek értékelt 
megoldások.

Felhasznált irodalom
Beck, Kent – Beedle, Mike – van Bennekum, Arie – 
Cockburn, Alistair – Cunningham, Ward – Fowler, Martin 
– Grenning, James – Highsmith, Jim – Hunt, Andrew – 
Jeffries, Ron – Kern, Jon – Marick, Brian – Martin, Ro-
bert C. – Mellor, Steve – Schwaber, Ken – Sutherland, 

Jeff – Thomaset, Dave (2001): Kiáltvány az agilis szoft-
verfejlesztésért. Agile Alliance, Snowbird Utah, http://agi-
lemanifesto.org/ (Letöltve: 2019. 10. 23.) 



Magyar Minőség 2022.   Magyar Minőség Társaság 

10. 

Fehér Borbála – Lődi Virág – Pais Panni (2016): 
Nemzetközi és hazai jógyakorlatok a designgon-
dolkodás integrálására az oktatásban. Előtanul-
mány, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Buda-
pest. https://designakozoktatasban.mome.hu/wp-
content/uploads/designgondolkodas%20integ-
ralasa-elotanulmany_efop%203.2.62016.pdf  (le-
töltve: 2019.10.22) 
Ketrin Greßer, Renate Freisler (2017): Agilis és si-
keres vezetés. Z-Press Kiadó, Miskolc 
Klimkó, Gábor (2014) Az agilis szemlélet első két 
évtizede (First two decades of agility). Vezetéstu-
domány / Budapest Management Review, 45 (7-
8). pp. 86-96. 
Kosztolányi J. – Schwahofer G. (2012): Zsebed-
ben a lean, KAIZEN PRO Kft., Budapest 
Martin, Roger (2010): Designgondolkodás. A ga-
rantált versenyelőny. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
Ridderstrale, Jonas – Nordstrom, Kjell A. (2003): 
Karaoke Capitalism - Management for mankind. 
Bookhouse Publishing Sweden AB 
Rowe, Peter G. (1987): Design Thinking. The Mas-
sachusetts Institute of Technology Press, London 
England. 
Varga, János (2014): Üzleti agilitás és versenyké-
pesség a XXI. század vállalkozásainál. In: Dr. Csi-
szárik-Kocsis Ágnes (szerk.): Vállalkozásfejlesz-
tés a XXI. században, IV. Óbudai Egyetem, Buda-
pest. 189-204. 
Varga Krisztián (2017): A digitális átalakulás lehe-
tőségeinek vizsgálata a magyar bankszektorban, 
Előadás a FinTech és banki digitalizáció workshop 
(BCE Gazdálkodástudományi Kar Kutatási Hét / 
Corvinus FinTech Center). May 31, 2017 
https://www.slideshare.net/informatikaiintezet/fin-
tech-workshop-02-varga-krisztian-a-digitlis-tala-
kuls-lehetsgeinek-vizsglata-a-magyar-bankszek-
torban (letöltve:2019.10.27.) 

 
 

Érdeklik a minőségügy fejleményei? 
Találkozni szeretne a legismertebb szak-

emberekkel? 
Fejleszteni szeretné minőségügyi ismere-

teit? 
Kérjük legyen tagja a 

Magyar Minőség Társaságnak! 

Lépjen be itt! 
 

 

SZJA 1% 
A Magyar Minőség Társaság hosszú évek 
óta a Magyar Minőség folyóirata kiadására 
fordítja az éves személyi jövedelem adó 
1%-kokból befolyó támogatásokat. 

Az idei évben is jogosultak vagyunk az 
SZJA 1%-ok gyűjtésére. 

Ebben az évben a kisgyermekes családok 
SZJA visszatérítést kapnak, ez nem befo-
lyásolja a SZJA 1% felajánlásokat, mivel 
azokat az adóvisszatérítés előtt kiszámolt 
összeg figyelembevételével állapítják meg. 

Március 15-től, van lehetősége mindenki-
nek az adóbevallása jóváhagyására. Ez-
zel egyidőben lehetősége van az SZJA 1% 
felajánlására. 

Kérjük az MMT adószámát adja meg: 

19668174-2-42 

https://designakozoktatasban.mome.hu/wp-content/uploads/designgondolkodas%20integralasa-elotanulmany_efop%203.2.62016.pdf
https://designakozoktatasban.mome.hu/wp-content/uploads/designgondolkodas%20integralasa-elotanulmany_efop%203.2.62016.pdf
https://designakozoktatasban.mome.hu/wp-content/uploads/designgondolkodas%20integralasa-elotanulmany_efop%203.2.62016.pdf
https://www.slideshare.net/informatikaiintezet/fintech-workshop-02-varga-krisztian-a-digitlis-talakuls-lehetsgeinek-vizsglata-a-magyar-bankszektorban
https://www.slideshare.net/informatikaiintezet/fintech-workshop-02-varga-krisztian-a-digitlis-talakuls-lehetsgeinek-vizsglata-a-magyar-bankszektorban
https://www.slideshare.net/informatikaiintezet/fintech-workshop-02-varga-krisztian-a-digitlis-talakuls-lehetsgeinek-vizsglata-a-magyar-bankszektorban
https://www.slideshare.net/informatikaiintezet/fintech-workshop-02-varga-krisztian-a-digitlis-talakuls-lehetsgeinek-vizsglata-a-magyar-bankszektorban
http://www.quality-mmt.hu/index.php?oldal=oldal&o=tagfelvetel
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Megjelent a Magyar Minőség 2020/05 számában 

Agilis módszerek a vállalatoknál: 
Scrum 
Dr. Kurucz Attila 
 

Bevezetés 
Az agilis módszerek legelterjedtebb keretrend-
szere a Scrum. Bár a Magyar Minőségben 
nem ezzel a témával kezdtem, az mégsem 
kérdéses, hogy ezzel kell folytatni. Ebben a 
cikkben olyan módon szeretném bemutatni az 
agilis módszerek zászlóshajóját, hogy az nem 
csak a szoftvercégek számára, de a projekt-
központú szervezetek bármelyikének haté-
kony és eredményes eszköze lehet. A téma 
sokszínűsége miatt most a keretrendszer fel-
építését és néhány alkalmazási elvét mutatom 
be. Később érdemes lesz egy külön tanul-
mányban az agilis transzformációk is írni. 

A Scrum a világ legnagyobb agilis közössége 
a Scrumalliance.org szerint értékek, projekt-
szabályok és gyakorlatok könnyed, de annál 

hatásosabb elegye. A titok a keresztfunkcio-
nális csapatok gyors iterációiban rejlik, amely 
végső célja a termék vagy szolgáltatás leszál-
lítása. Ebben a folyamatban biztosított a gyors 
visszajelzés (feedback), a folyamatos fejlesz-
tések (Continuous improvement), a gyors vál-
toztatások adaptációja, és a minél gyorsabb 
teljesítés. Bár úgy tűnhet az olvasónak, hogy 
a gyorsaság a lényeg, amiről tudjuk, hogy „rit-
kán jó” – ez nem feltétlenül igaz. A scrum ke-
retrendszerének bemutatása után világossá 
fog válni, hogy az interakció, az eredmény-fó-
kusz, és a minél pontosabb vevői igénykielé-
gítés sokkal hangsúlyosabbak, persze mind 
ezt minél hamarabb szeretné elérni a Scrum.

Az agilis zászlós hajója a scrum
Az agilis működés digitalizáció erősödésével 
vált szükségessé. A KPMG (2017) rendszere-
sen végez kérdőíves kutatásokat a globális 
szoftveres vállalatoknál. Különösen erős az 
európai régióban, ahol nem csak az egyes 
módszerek elterjedését, de az agilis csoportok 
minőségfaktorait is kutatták. A 2017-ben vég-
zett kutatásuk alapján a fejlesztő vállalatok 
85%-a végzett automatizált teszt-vezérelt fej-
lesztést, vagyis gyors eredmény orientált iterá-
ciókra építették munkájukat. Ez az arány 
2013-ban csupán 20% volt. A felmérésben 

résztvevő vállalatok 66%-a Scrum keretrend-
szerét használta.  

Azt is meg kell említeni, hogy nem minden agi-
lis vállalkozás sikeres és nem minden projekt 
lesz üzleti kánaán, az adatok alapján az agilis 
projektek 28%-a volt bukás 2017-ben. Az okok 
a költségek magas szórása volt és a fenntart-
hatóság. Ezek többnyire valamilyen funkcioná-
lis hibára, elégtelen szervezésre vezethető 
vissza. Így nem mindegy, hogy milyen módon 
és milyen agilis módszerrel kezdünk. Az empi-
rikus adatok pedig azt mutatják nekünk, hogy a 
scrum jó és alkalmazható agilis keretrendszer. 
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2019-ben a legfrissebb kutatás alapján 17 or-
szágból 120 vállalatvezető véleménye alapján 
azt látjuk, hogy a Scrum 78%-uknál létező 
módszer illetve sokan kombinálják a scrum és 
kanban módszereket. A megkérdezett vállala-
tok közül persze nem mindenki agilis, viszont 

a nem agilis válaszadók 70%-a úgy nyilatko-
zott, hogy 3 éven belül agilisak lesznek. Miért 
választja egy vállalkozás az agilitást? A mene-
dzserek magyarázatai között olyan indokok 
szerepelnek, mint a rugalmas költségek, digi-
tális átállás ösztönzése, kimagasló minőség-
igények (Koning – Koot, 2019).

A scrum agilis alapelvei
A Scrum kézikönyve (Ken-Sutherland, 2013) 
magyarul online is elérhető, így nem feltétlenül 
újdonság a módszer bemutatása, ezért szeret-
ném egy kicsit tanácsadói személetben, az 
elemek és elvek folyamatszempontból történő 
értékelését is megfogalmazni. A rugby „össze-
kapaszkodós-lökdösődés”-t kifejező scrum jött 
át az agilis fogalomkörbe. Ez arra utal, hogy a 
megoldást egy közös (csapatjáték) tevékeny-
ség eredményezi, amelyben jellemző az 
„adok-kapok”, még ha nem is pontosan úgy, 
ahogy a sportban láthatjuk.  

A Scrum legtöbbször a klasszikus projektmo-
dell, a vízesés modelltől különbözteti meg ma-
gát. Arra rámutatva, hogy az elemzés-terve-
zés alapos elvégzése után egy hierarchikus 
struktúra határozza meg a teendőket és a fo-
lyamat legvégén ebből jön ki az eredmény. A 
vízesés modell természetesen működik, nem 
úgy kell tekinteni az agilisre, hogy minden pro-
jektszervezet cserélje le saját gyakorlatát a 
Scrum-ra, hiszen nagyon jól működő folyama-
tokat lehet a meglévő modellek alapján mene-
dzselni. A különböző projektfelfogások értéke-
lését és fejlődését méri a GAPPS (Global Alli-
ance for the Project Professions), amely alap-
ján egy tavalyi konferencia írásunkban ma-
gunk is elemeztük a PCM (Project Cycle Ma-
nagement) módszerét, amely az EU ajánlása. 
Jól szerepelt, és hasznosnak találjuk az okta-
tási célokra is (Kurucz-Gajzágó, 2019). 

A Scrum más, mert nem támogatja a tevé-
kenységek merev hierarchiáját, ellenben na-
gyon pontosan definiálja a folyamat minden ré-
szét és elemét. Ezeket a következő részben 
tárgyalom. A folyamat minden részét átlátha-
tóvá teszi (Transparency), az információt meg-
osztja, és igyekszik egy közös ontológiát kiala-
kítani. A tevékenység elemeit és a kész ered-
mény (Definition of Done) megfogalmazásá-
ban egységesítésre törekszik. Az ellenőrzést 
(Inspection) is tartalmazza a Scrum keretrend-
szere, hiszen az eredmény felé vezető útról 
nem térhet le a folyamat, ezért állandó 
elemző-értékelő tevékenységeket tartalmaz, 
amely biztosítja a végső minőséget. Harmadik 
fontos pillérként pedig a beavatkozás, korrek-
ciók (Adaption) jelenik meg, mert ha érzékel-
jük, hogy veszélyben van az eredmény, akkor 
módosítani kell a folyamaton. Itt érezhetjük, 
hogy nagyon hasonlít a lean-re, hiszen az ite-
ráció megjelenése lényegében egy PDCA cik-
lus gyors ismétlésével ér fel. 

A Scrum a változékonyság és bizonytalanság 
módszere. Abban a zavaros környezetben al-
kalmazható, amikor a rutin tevékenységek 
vagy a pontos eredmény nem ismert. Ilyenkor 
az innovációt úgy támogatja, hogy felgyorsítja 
a variációk megszületését, és így egyedi utat 
talál a végtermék előállításához. Tehát nem 
tervek és definiált folyamatok vannak, hanem 
iterált „kísérlet” sorozat, amelyben először 
rosszul csináljuk ahhoz, hogy később jobban 
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csináljuk. A fejlesztések egymást gyorsan kö-
vető apróbb javítások mentén alakulnak ki, 
inkrementális változások révén. Az inkremen-
tális fejlesztés arra az alapelvre épül, hogy 
„építsd meg egy részét, mielőtt megépíted az 
egészet”. Ezzel elkerüljük azt, hogy a fejlesz-
tés végén egy váratlan és gigantikus esemény 
keletkezzen, amikor minden rész összeér, és 
a teljes termék elkészül. Ehelyett a terméket 
több kisebb részre bontjuk, annak érdekében, 
hogy megépítsük annak egy részét. Az inkre-
mentális fejlesztés többször ad lényeges infor-
mációt arról, hogy miként változtassunk a fej-
lesztésen, továbbá lehetőséget is arra, hogy 
hogyan érdemes továbbmenni. 

Dimenzió 

Terv-vezé-
relt mód-
szer, (víz-

esés modell) 

Scrum keret-
rendszer 

A folyamat 
meghatá-

rozása 

Jól meghatá-
rozott, egy-
mást követő 

lépések 

Komplex folya-
mat, amely da-

col az előírások-
kal 

Eredmény 
véletlen-

szerűsége 

Állandó ered-
mény vagy 
kevés válto-

zat 

Elvárt változa-
tosság, más és 
más terméket 

készítünk 

Visszacsa-
tolás 

mennyi-
sége, jel-

lege 

Kevés és ké-
sőn 

Gyakori és idő-
ben (megelőző 

módon) 

1. táblázat: A terv-vezérelt és Scrum folyamatok összevetése 
Forrás: Rubin (2013) Essential Scrum: A Practical Guide to 
the Most Popular Agile Process 35. oldal alapján saját 
fordítás 

Ha összevetjük a hagyományos terv-vezérelt 
módszereket és a Scrum keretrendszerét (1. 
táblázat) jól láthatjuk, hogy a Scrum korábban 
említett alapelvei (átláthatóság, ellenőrzés, 
beavatkozás) mind a változó üzleti környezet-
ben való megfeleléshez nyújt empírián alapuló 
folyamatellenőrzést, vagyis nem csak azt néz-

zük, hogy mit állítunk elő, hanem, hogy ho-
gyan tesszük ezt. Így a termék és a folyamat-
minősége is biztosított a folyamat végére. 
Összefoglalva a Scrum folyamatok egyszerre 
dolgoznak a végterméket és eredményt körül 
övező bizonytalanság csökkentésén és a fo-
lyamatot és technológiát átölelő bizonytalan-
ság legyűrésén.  

A Scrum nyitva hagyja a lehetőségek tárházát 
a termelési és projekt folyamatok közben. Be-
fogadó az új ötletek és tevékenységek terén. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy néha addig-
addig halasztunk egy döntést, amíg csak le-
het. Persze nem szeretnénk kárt okozni, tehát 
a legvégső pillanat akkor jön el, mikor a döntés 
elhalasztásának költsége nagyobb lesz, mint a 
döntés következtében elsüllyedt költség nagy-
sága. Ezt a Végső Felelősség Pillanata (Last 
responsible moment, LRM).  

A Scrum tehát a kisebb eredmények módszere, 
amely egyben azt is eredményezi, hogy elfo-
gadjuk a saját projektünk tehetetlenségét, 
azaz, hogy nem tudunk mindent előre elter-
vezni. Azonban a tevékenységek, események 
és kellékek az szolgálják, hogy minél hama-
rabb elérjük a végső célt. Ha Scrumról gondol-
kodunk, azt Rubin (2013) is kiemeli, hogy töre-
kedni kell az előre tervezhető és hirtelen, just-
in-time történő beavatkozások egyensúlyára. 
Amennyiben csak előre nem tervezhető, ad 
hoc, azonnali tevékenységek lennének, akkor 
az egyenlő lenne a káosszal. Ezt úgy kerüljük 
el, hogy a Scrum (ahogy az agilis módszerek 
általában) folyamatok a lehet leggyorsabb ta-
nulási folyamatokat tartalmazzák. A megszer-
zett tudás gyors rögzítése és terjesztése mel-
lett, a workflow teljes ciklusa alatt biztosítja a 
visszajelzések (feedback) hatékony rendsze-
rét. A tanulási folyamat minden képcsője meg-
valósul, nem csak 1 vagy 2 hurok jelenik meg, 
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de a tevékenységgel és tapasztalatokkal együtt 
egy hatékony deutero tanulásról beszélhetünk. 

Végül még egy területet kell kiemelnünk a 
Work in process-t (WIP). A WIP azok a felada-
tok, amelyeket már elkezdtek, de még nem fe-
jeztek be. A termékfejlesztés során fel kell is-
merni, és megfelelően kell kezelni a folyamat-
ban lévő feladatokat.  

Hogyan dolgozik a Scurm? A scrum szemben a 
kanbannal iterációkkal operál, a csapat, azaz mi 
magunk döntünk arról, hogy mikor tervezünk, ja-
vítunk és adjuk át a termék verziókat (prototípu-
sokat) a megrendelő számára. A scrum minden 
esetben iterációnként korlátozza a work in prog-

ress (WIP)-et, míg a kanban, munkafolyamat-lé-
pésekben korlátozza a WIP-et. Azt jelenti, hogy 
egy adott fázisban csak előre meghatározott 
mennyiségű feladat lehet kanban esetében. A 
Scrum csapatnál pedig annyi, amennyit a csa-
pat magának bevállal. 

Hagyományosan az egymásra épülő műveleti 
sorokban, végig kell várni, hogy az előző tevé-
kenységek befejeződjenek, és úgy kezdjük el 
a következő szakaszt. Több előnye van a fej-
lesztésben annak, hogy kisebb szakaszokban 
– sprintekben – dolgoznak a fejesztőcsapatok. 
Az ütemméret kérdését a 2. táblázatban mu-
tatjuk be.

 

Előnyök Leírás 

Rövidebb ciklusidők A kisebb batch méret kevesebb elvégzendő feladatot eredmé-
nyez, sőt kevesebb ideig kell várni a munka befejezésére. Szóval, 
hamarabb készülnek el a dolgaink. 

Kevesebb változtatás az 
áramlásban 

Gondoljunk egy étteremre, ahol kisebb rendezvények (kis üte-
mek) jönnek és mennek (ezek szépen átszűrődnek az étterem fo-
lyamatain). Most képzeljünk el egy nagyobb busznyi turistát (nagy 
batch) érkezik meg, és ennek milyen hatása lesz az étterem fo-
lyamatok áramlására. 

Gyorsabb visszajelzés A kis ütemek és batch gyorsítja a visszajelzéseket, így a hibák 
száma és következményei is kisebbek lesznek. 

Alacsonyabb kockázat A kisebb batch méret kisebb készletet jelent, amely csökkentése 
is cél. A kisebb batch és kisebb ütemek valószínűleg kevesebb 
hibalehetőséget takar (nagyobb a kockázat mértéke, ha tíz darab-
bal dolgozunk, mintha öttel). 

Alacsonyabb önköltség A nagy batch esetén magasabb az önköltség – pl. 3000 feladat 
listáját kezelni sokkal többe kerül (ráfordítás, költség), mint 30-ét. 

Magasabb motiváció és 
ösztönzés (urgency) 

A kis ütemek nagyobb fókuszt és tisztább felelősséget teremte-
nek. Sokkal könnyebb megérteni a késedelem és a hibák hatását 
kis batch esetén, mint nagyobbnál. 

Alacsonyabb költségek 
és kisebb ütemidő 

Ha tévedünk egy nagy batch kezelésénél, akkor nagyot tévedünk a 
költségek és az ütemterv tekintetében is. Ha a tévedés alacsonyabb 
batch szinten következik be, akkor az egy kisebb tévedés lesz. 

2. táblázat: Sprintek, iterációk előnyei 
Forrás: Rubin (2013) 49. oldal alapján saját fordítás
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A Scrum minőséget szeretne előállítani, de 
nem a belső szabályzatokra, hanem a vevői 
elfogadásra támaszkodik. A gyorsaság itt nem 
a dolgok elkapkodása és összecsapott felada-
tok tömegét jelenti, hanem minél előbb meg-
szerezni és megérteni a vevő véleményét, 
majd annak megfelelően továbblépni.  

Ezt szolgálják szerepek és az események, va-
lamint beépített dokumentáció és információ-
menedzsment. 

A lényeg mégis fejekben dől el, mint minden 
folyamatmenedzsment modell szoros kapcso-
latban kell, hogy legyen a kultúrával, annak in-
tegrált részévé kell, hogy váljon.

A scrum elemei és kelléktára
A Scrum egy jól felépített folyamat, amelyben 
dokumentumok és események meghatározott 
sorrendjét ismétlik újra és újra. A Scrum az el-
vállalt projektet részekre bontja és kisebb üte-
mekben (Sprint) végzi el a szükséges felada-
tokat. Ennek eseményeit és résztvevőit mu-
tatja az 1. ábra.  

Második pontként a Scrum szerepeket érde-
mes tisztázni. A Scrum szerepek nemzetközi 
viszonylatban és a hazai gyakorlatban is az 
angol kifejezésekkel illetik, így én is ezeket 
használom a továbbiakban. Három szerepet 
különböztetünk meg a Scrum keretrendszeré-
ben: Product Owner (Termékmenedzser/tulaj-
donos), Scrum Master (Scrum mester) és 
Scrum Team Member (Scrum csapattag, fej-
lesztői csapattag). Az agilis működéshez vi-
szont még két fontos szerep hozzátartozik az 
agilis tréner és agilis coach, amelyeket szintén 
ismerni kell. 

A Product Owner (PO) egy személy, aki több-
nyire hidat képez az üzlet és a technikai fejlesztő 
csapat között. Ő felel a termék minőségért (érték-
maximalizálásért) és a Scrum Team munkájáért 
is. Nagyon hasonlít a projektmenedzserhez, de 
mégis találunk különbségeket, mert munkáját 
nagyban segíti a Scrum Master jelenléte. 

A PO legfontosabb feladata a Backlog karban-
tartása, az igények tisztázása és a kapcsolattar-
tása a vevőkkel. Az eredmény vevői validálását 
készíti elő, és koordinálja. A projekt kapacitások 
tervezése, és a kockázatok egy részének mene-
dzselése átkerül a Scrum csapathoz. 

A Scrum Master (SM) nem technikai szakem-
ber. A csapat hatékonyságáért felel, az a célja, 
hogy a felmerülő akadályokat elhárítsa, támo-
gassa az eseményeket és a teljesítmény maxi-
malizálását. A fejlesztő csapatok kötelező ad-
minisztrációs munkájának egy részét átveheti, 
de nem ebben áll a jelentősége. Az emberi ol-
dal irracionalitásából fakadó elakadások, konf-
liktusok és nézeteltérések gyors megoldását 
segíti. Védi a csapattagokat az extra feladatok-
tól és támogatja őket a vállalat feladatok meg-
oldásában. Sokszor használ coach eszközö-
ket, de nem agilis coach. Az agilis coach kül-
sősként támogat, a SM belső tagja a csoport-
nak. Az elfogadás és rendelkezésre állás jelen-
tős különbséget ad. A SM lehet, hogy nem egy 
teljes állás, de ne akarjuk, hogy egy SM 3-nál 
több csoportot támogasson.  

A Scrum csapat legfőbb jellemzője, hogy ön-
szerveződő. Saját szabályokkal, saját elhatá-
rozásból, maguk vállalják az egyes ütemek-
ben elvégzendő feladatokat. A Hogyan-ért fe-
lelnek. A meghatározott Sprintek célját és si-
kerét hozzák, technikai részletekért felelnek a 
tervezéstől a megvalósításig. Ezek kereszt-
funkcionális csoportok, ahol a vállalat bármely 
osztályáról, részlegéről érkezhet tag. 

A szerepeket úgy alakítjuk, hogy a gyors és 
hatékony iteráció biztosított legyen. Az iteráció 
elemeinek rövid felsorolása a következő: 

• Product backlog: a meghatározott user 
story-k stratégiai gyűjteménye, amely a ter-
mék elkészítéséhez szükséges. Tartalma 
egy adott sprint alatt nem változhat, de két 
sprint között finomhangolás alá esik.  
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• User Story: A vevők által meghatározott 
funkciók és előnyök, amelyeket a terméke-
ben viszont szeretnének látni. 

• Sprint: a fejlesztés meghatározott ütemegy-
sége, amely jellemzően 1-4 hét. Az iteráció 
alapegysége. 

• Sprint planning: Az a meeting, amely során 
a Scrum csapat kiválasztja, hogy a product 
backlog mely feladatait vállalják be a követ-
kező sprintre, illetve, értékelik, hogy azokat 
milyen nehézségűnek érzik. Ez a rövidebb 
lista lesz a Sprint backlog. 

• Daily Scrum: napi 15 perces találkozó, 
amelyen az elért eredményeket és felme-
rülő akadályokat gyűjtik csokorba. Ebből 

lesz muníciója a PO-nak és a SM-nek a kö-
vetkező napok munkájához. 

• Sprint review: a print lezárása, amikor érté-
kelik és átadják az elkészült terméket, pro-
totípust a PO-nak vagy/és a vevőnek. 

• Sprint Retrospektív: A Sprint részletesebb 
értékelése, amely a csapat számára leszűr-
hető tanulságokat gyűjti össze, hogy a kö-
vetkező sprintben sokkal jobbak, eredmé-
nyesebbek legyenek. 

Ezt a folyamatot követi a Scrum, amelyben vi-
szont szigorú szabályokat fogalmaz meg. Ha-
bár több szabály is él egy-egy sprint vagy pro-
jekt alatt, azokat tisztán és világosan kommuni-
kálni és tartani kell. Ha eltérünk ettől, biztosan 
extra kockázatot vállalunk a projektek során.

Összefoglaló gondolatok – the big picture
Nem érdemes és nem ajánlott csak úgy 
Scrum-ra átállni. Először a vállalkozást fel kell 
készíteni az agilis működésre. Olyan kulturális 
normákat kell bevezetni, amelyek alapjaiban 
határozzák meg a vezetők és dolgozók visel-
kedését. Az új magatartás minták nélkülözhe-
tetlenek. Teljesítménymenedzsmentet transz-
parenssé és gyorssá kell tenni, a vezetőknek 
pedig decentralizálni kell a szervezetet. Ez 
eredményezi az önszerveződő csoportok lét-
rejöttét. Ebben a helyzetben a fokozatosság 
és folyamatos képzés kiemelten fontos. Habár 

nem egyszerű folyamat, érdemes belevágni, 
kicsiben kezdeni és projekt alapon közelíteni. 

A scrum keretrendszer, meghatározott tevé-
kenységek ismétlődő rendszere, amelyben 
mindenkinek jól definiált szerepe van, vagy leg-
alább is saját magának jól definiálhatja. Ettől 
lesz egyedi és izgalmas, ettől válik saját célunk 
és tevékenységünk saját motivációnkká. Az 1 
ábrán látható a teljes sprint és projekt folyamat 
a szereplőkkel együtt. Az elvek és tevékenysé-
gek kapcsolatának jól strukturált rendszere. 

 
1. ábra: Scrum folyamat – big picture     Forrás: saját szerk. Mohylova (2018) nyomán
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Végül a scrum sikere, többek között, abban 
rejlik, hogy: 

- nyitva hagyja a lehetőségeket 
- elfogadja, hogy elsőre nem fog sikerülni  
- előnyben részesíti az adaptív megközelí-

tést  
- elfogadja a változást, mindezt gazdasági-

lag ésszerű módon  
- egyensúlyba hozza a prediktív és az adap-

tív munkát.  
- a fontos visszajelzéseket gyorsan vissza 

kell igazolni  
- többszörös-konkurens tanuló hurkot kell 

kialakítani  
- olyan munkafolyamatokat kell szervezni, 

amelyek gyors visszajelzést biztosítanak 

- használjunk gazdaságilag érzékeny sza-
kasz méreteket 

- ismerjük fel a rendelkezésre álló erőforrá-
sokat és kezeljük úgy, hogy megfelelő fo-
lyamatosságot érjünk el.  

- figyeljünk az elvégzésre váró feladatokra, 
ne a tevékenység nélküli dolgozókra  

- vegyük figyelembe a késedelem költségét 

Mikor kell felelőségteljes döntés hozni? Az 
utolsó pillanatban! Addig pedig folyamatosan 
működtetni kell a Scrum folyamatokat, gyorsí-
tani a tevékenységet, rendbe tartani a backlo-
got, és minden pozícióban folyamatosan ké-
pezni az embereket. Ez nehéz lenne? – Ugyan 
már, csupán szokatlanul agilis!
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Megjelent a Magyar Minőség 2021/05 számában 

Agilis módszerek a vállalatoknál: SAFe – 
fókuszban az agilis portfólió  
menedzsment 
Németh György Valentin és Dr. Kurucz Attila 
 

Bevezetés
Korábbi írásunkban két neves és elterjedt 
rendszert mutattunk be, amelyek egy-egy ki-
sebb egység vagy szervezet számára adhat-
nak megoldást. Egyszerű és meglepően haté-
kony a Scrum, amit Nexon modellnek is hív-
nak, vagy a szintén gyorsan integrálható de-
signgondolkodás módszerek. Nagyobb szer-
vezetekben viszont szükség adódik az agilis 
csapatok működésének összehangolására. 
Erre megoldás a Spotify által fémjelzett fej-
lesztőcsapat struktúra, illetve a LeSS, amely 
Scrum csapatok működésének összehangolá-
sát célozza. Egységesen megállapíthatjuk, 
hogy az Agilis keretrendszer a gyorsan változó 
igényekre és piaci körülményekre, illetve az 
ezek által kikényszerített innovációra adott vá-
lasz egy fajtája. Ezen innovációs kényszerre 
adható válaszokról Clayton M. Christensen 
(1997) The Innovators Dilemma című munká-
ját érdemes böngészni. 

Talán kérdés lehet az olvasókban, hogy miért 
pont a SAFe? Messzemenően a legkomple-
xebb, mindazonáltal nagyvállalati környezetben 

a legelfogadottabb működési keret rendszer a 
SAFe (ScaledAgileFramework rövidítése), 
amely a fenti elemeket kivétel nélkül tartal-
mazza, illetve megoldásokat javasol projekt 
portfóliókezelésre, stratégiai célok szervezetbe 
integrálására, ezekből megfelelő projektek, 
programok, szállítási sorozatok, értékláncok de-
finiálására. Miért is kezdenénk kisebbel… 

A rendszer kedveltségét pontosan az adja, 
hogy valamennyi működési szintre, hierarchia 
fokra tartalmaz hatékonyságnövelő megoldá-
sokat. Mindazonáltal a strukturált formalizált 
működésű nagy vállalatokban biztos támpont-
ként jelenik meg a bizonytalanság kerülő ve-
zetők szemében, mivel a vállalati hierarchia 
szintek és az azokon elhelyezkedő pozíciók jól 
azonosíthatóak benne. Vagyis nem keletkezik 
az az érzet, hogy az új működés káoszt hoz, 
amiben számos vezető elveszítheti korábbi 
hatáskörét, pozícióját, befolyását. Így elkerül-
hető, hogy a vállalat „félelemből” veszítse el az 
új működés által elérhető eredményeket.

1. A SAFe 5.0 keretrendszere
Ha áttekintjük a komplett rendszert, akkor a 
különböző szinteken megjelenő folyamatok-
ban láthatjuk a tulajdonosok/felsővezetés 

szintjén megjelenő stratégiát, az üzlet-
ágak/programok szintjén megjelenő agilis 
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megvalósítási/szállítási folyamatokat, lánco-
kat, egészen az alsó szintekig, ahol az egyes 
sprintek futnak a teamek napi működése so-
rán. Ahhoz, hogy összeálljon a kép, minden 
relevánsnak ítélt elemet működtetni kell és 
azok összekapcsolásáról gondoskodni a kü-
lönböző menedzsment szinteken. Ez nem je-
lenti azt, hogy a bonyolult ábra, valamennyi 
elemét be kell vezetni, csak azt, hogy amit a 
szervezet önmaga számára célszerűnek ítél, 
azt működtetni szükséges. 

A vállalati rendszerek működésében a követ-
kező 3 elv megvalósulását célozza a SAFe 
koncepciója: 

- A versenyben felmerülő kihívásokra (ve-
szélyek) gyors válaszokat és adaptált 
megoldásokat nyújt. 

- Hatékonyan azonosítja és kielégíti a vál-
tozó vevői igényeket – értéket terem. 

- Fenntartja a minőséget a termék és tevé-
kenység portfólióban. 

Óvva intenénk mindenkit attól, hogy vízválasztó 
célokhoz kösse egy agilis átalakulás sikerét. 
Nagyvállalati környezetben a portfóliókezelés 
agilis transzformációja tapasztalati alapon 30-
60%-os gyorsulást eredményez. A SAFe Fehér 
könyv ennél részletesebb számadatokat tartal-
maz, melyeket azonban nem szabad sarkos, el-
érendő célként kezelni. Mindenki saját lehetősé-
geihez mérten tud eredményt felmutatni az agi-
lis átalakulása során. Tegyük fel, hogy a hazai 
vállalkozói réteg számára mondjuk 5-10%-os 
hatékonyságnövekedés realizálódik a válság-
ban (megfordítva a visszaesés tendenciáját), 
akkor mindenképpen egy nélkülözhetetlen mód-
szerként kell értékelnünk.

 
1. ábra: SAFe vállalati operációs rendszer   Forrás: https://www.scaledagileframework.com 
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A strukturális ábrát (1. ábra) vizsgálva annak 
komplexitása tűnik fel legelőször. Tudnillik tartal-
maz operatív működési, portfóliókezelési, mun-
kaszervezési, értéklánc alapú, összvállalat-irá-
nyítási, stratégiai gondolkodásbeli, módszertani, 
szerepekre vonatkozó, technikai eszközöket be-
mutató és kompetencia jellegű elemeket. 

Alulról felfelé nézve első körben a SCRUM jel-
legű (vegyes csapatokban, priorizált feladat-
lista mentén, rövid idő távokon végrehajtott) 
projektek fejlesztési munkák működési módjai 
jelennek meg, ideértve azok eszközeit, mód-
szertani és ügyfélközpontúságot biztosító ele-
meit. Gyakran felmerülő kérdés, hogy miért 
pont a SCRUM működés jelenik meg ebben a 
keretrendszerben, mikor számos más, rugal-
mas, ügyfél igény fókuszú, együttműködést ja-
vító módszer létezik. A válasz csupán annyi, 
hogy a SCRUM egy kiváló iskolapélda azon 
szervezetek számára, akik működésében ezek 
az értékek, ez a típusú csapatműködés még 
nem jelent meg. Az értékvezérelt gyors csapat-
építés és agilis innováció szerepéről és létjogo-
sultságáról a modellben Eric Ries (2011) Lean 
Startup című könyvéből érdemes informálódni. 

Az ábra alját a Lean portfólió menedzsment 
módszertan grafikája tölti ki (a három sárga 
oszlop) amely által általában negyedéves, de 
mindenképpen évesnél sűrűbb rendszeresség-
gel kerülnek felülvizsgálatra a fejlesztési/pro-
jekt portfólió elemei, melyek módszertani meg-
kötés nélkül (vagyis SCRUMban és vízesés 
módszerrel is) működhetnek. Ezen működés fő 
eredménye, hogy összvállalati szinten, ügyfél 
érték szempontjából priorizálja a végrehajtandó 
feladatokat és azokhoz konkrét emberi és tech-
nológiai erőforrásokat rendel.  

Ez egy nagyon fontos összhangteremtő tulaj-
donság, mivel az egyes üzletágak, termékkö-
rök nemcsak saját berkeiken belül határozzák 

meg az akciók fontossági sorrendjét, de egy-
más között is kialakul a rangsor, melynek alap-
ját az összvállalati stratégiai illeszkedés, a 
megteremtendő ügyfélérték és a megvalósít-
hatóság mesterhármasa képezi. 

A megnövelt gyakoriság hatása, hogy erőfor-
rás tervezés tárgya csak olyan fejlesztés vagy 
más akció lehet, melyről konkrétan tudjuk, 
hogy micsoda, és negyedévente vagy válasz-
tott gyakorisággal vizsgálhatjuk felül az irá-
nyok és a büdzsé allokáció megfelelőségét 
(lean budgeting). Érzékelhető, hogy a stratégi-
ával együtt kell kezelni ezt a kérdést is. Ahogy 
a dinamikus stratégiai változtatásokra rá-
szánja magát a tulajdonos, úgy lehetőséget 
kell adni az erőforrások újra tervezésére is. 
Ezzel a megfogalmazással szinte új témát 
nyithatunk: az agilis vállalatkormányzás és irá-
nyítás témakörét. Ezt most nem fejtjük ki, de 
két könyvet is érdemes lehet felütni azoknak, 
akiket érint vagy érdekel ez a terület: Jochen 
Krebs: Agile Portfolio Management, és Kevin 
Thompson Ph.D.: Solutions for Agile Gover-
nance in the Enterprise (SAGE) munkáit. 

Az ábra középső részén a korábban értéklánc-
nak nevezett szállítási vonulatokat (Agile Rele-
ase Train=ART) látjuk, amelyek egy ügyfél-
igényt, vagy igény csoportot kielégítő projektek 
programok harmonikus egységét jelentik. Agili-
tás szempontjából itt a tevékenységek időzí-
tése tartalmi harmonizálása a kulcs, az ehhez 
szükséges egyeztetési fórumok és folytonos 
együttműködés biztosításával. Ehhez külön 
szerepet is rendel a SAFe. Ez a RTE (Release 
Train Engineer), aki a korábbi működésben 
program vagy rész-portfolio manager lehetett. 

Ezzel eljutottunk a SAFe által „alap”nak tekin-
tett működés tartalmi határáig. Itt a válasz az 
agilis szállítás megoldására. Módszertanilag 
itt backlogokat, vagyis priorizált feladatlistákat, 
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SCRUM működést, Kanban fázis-jelző táblá-
kat, folyamatos visszamérést és az üzemelte-
tési szempontok fejlesztésbe ágyazását bizto-
sító DEVOPS szemléletet találjuk. (A 
DEVOPS a development és operation, azaz a 
fejlesztés és működés kifejezésekből jön – ez 
magyarázza a két terület integritását, egy-
másba kapaszkodását.) Külön kiemelendő, 
hogy ez a működés a priorizálás szempontjá-
ból nem különbözteti meg az üzleti értéket elő-
állító és az üzleti értéket megteremtését lehe-
tővé tevő, vagy keretező tevékenységeket, 
azok ugyanúgy bekerülnek a feladatlistákba. 
Külön kiemelt kategória a design thinking 
(Martin, 2009), ami az Agilitás rugalmasságát 
hivatott beépíteni (arról szól, hogy az üzleti, 
vagy ügyféligény és annak változásai milyen 
módon milyen tudatossággal kerülnek lekeze-
lésre). A DT azzal foglalkozik, hogy az igényt 

minél teljesebben értsék az igénylők és a meg-
valósítók egyaránt, illetve azok változásait mi-
lyen módon építsék be folyamatosan a szállí-
tási tevékenységbe. 

Az értékteremtés középpontjába az ember, a 
csapat kerül. A funkciók oldaláról nézve színes 
a paletta, amivel szembesülünk, ezért a csa-
patok kialakítása és működésük feltételeinek 
biztosítása is fontos tényezővé válik. A teljes 
értéklánc végig keresztfunkcionális csapattok-
kal tud sikeres lenni. A szervezési feladatok és 
irányítási feladatok közül az agilis rendszer-
ben a szervezés erősebb, hiszen az önirányí-
tás decentralizálja a másik feladatkört. A ke-
resztfunkcionális csapatok működési keretét 
mutatja be a 2. ábra. 

 

2. ábra: Kereszt-funkcionális csapatok keretfeltételei   Forrás: scaledagile.com alapján saját szerkesztés 

A magasabb szintű skálázott Agilitást a portfó-
lió működtetés mellett a szállítási vonulatok, ér-
tékláncok összehangolása (Duggan, 2013) és 
ezek vállalati stratégiákhoz való illeszkedése 
adja. A legfontosabb kulturális változás, hogy 
valamennyi futó vagy tervezett projekt létjogo-
sultságát a stratégiai illeszkedés alapján álla-

pítjuk meg, vagyis a tulajdonosoknak és a fel-
sővezetésnek kötelessége teljes és átfogó ké-
pet adni a vállalat stratégiai irányairól annak ér-
dekében, hogy ne az egyéni érdekek és az ad 
hoc ötletek irányítsák az erőforrás felhaszná-
lást. Csak így tehető egyértelművé az adott 
projekt vagy akció által képviselt és ígért üzleti 
és ügyfél érték és összvállalati illeszkedés.
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2. Kompetenciák és vállalati kultúra
A SAFe keretrendszer legújabb ötödik verziójá-
nak legnagyobb újdonsága a hét kompetencia 
területet felvonultató kulturális és ügyfél-fókusz 
tematikájú ábrázolás (3. ábra). Ebben a struk-
túra mellett a vállalati működés soft oldalát is át-
tekinti a rendszer és felhívja a figyelmet azokra 
az aspektusokra melyek az Agilis működés 
meghonosításának nélkülözhetetlen elemei. 

Amelyek biztosítják a projekt csapatműködéstől, 
a portfólión keresztül, egészen a felsővezetésig, 
az ügyfél érdekeinek, kívánságainak és implicit 
vágyainak való megfelelési törekvést. Máskép-
pen fogalmazva a vevőcentrikusság a teljes 
szervezet minden szintjét és tagját azok tevé-
kenységét szükségszerűen áthatja 

 

3. ábra: Üzleti agilitás kompetencia területek   Forrás: scaledagile.com alapján saját szerkesztés 

 

Az ábra értelmezése a legalsó mezőből, a Lean 
Agilis vezetéstől indul, mivel mint tudjuk „a hal is 
a fejétől…” Itt olyan értékek kerülnek kieme-
lésre, mint a példamutató vezetés, a tettek és a 
szavak összehangolása a vállalat értékeivel, és 
az új működés aktív meghonosítása. Arról van 
szó, hogy a vezetők szóban és cselekedeteik-
ben is követik az agilis irányelveket és mint egy 
beépült szerszámos doboz a változásmenedzs-
ment és vezetés során ezeket alkalmazzák. A 

változások „aktív vezetése” arra utal, hogy tuda-
tosság és döntések vannak a változtatások mö-
gött, nem „elszenvedői” annak. 

Az óramutató járását követve, hírtelen lecsöp-
penünk a korábban bemutatott strukturális ábra 
legalsó szintjére, ahol a projektekben résztvevő 
kereszt-funkcionális Agilis megvalósító csapa-
tokat, az üzleti és technológiai csapatokat, és a 
folyamatos magas szállítási minőségre törek-
vést találjuk, mint kompetenciák és értékek. Így 
a vegyes agilis csapatok proaktívan és határo-
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zott szakmai kompetenciák mentén saját meg-
oldásaikat dolgozzák ki. Ezek a minőségi meg-
oldások tartalmazzák az igényekre adott vá-
laszt, a vevői érték magját és a csapatból belé-
jük épített egyediséget. Ez a lényeges különb-
ség még magasabb minőséget hoz. 

Az ezt követő szint a termékszállítás, ahol az 
egyes csapatok munkáinak összterméke jele-
nik meg és itt már a kulcsérték az ügyfélközpon-
túság, a szállítási tevékenységek harmonizá-
lása összehangolása, és a vevői igényeknek 
megfelelő ütemezett átadás, illetve működé-
sünk folyamatos fejlesztése.  

Ezen termékek egységesen értelmes tömbje a 
technológiai értelemben vett „megoldások” 
(rendszerek, alkalmazások; nem IT-s környe-
zetben az ügyfél által kapott termék funkciona-
litásainak összessége) és itt olyan kompeten-
ciák kerülnek kiemelésre, mint a rendszer 
szintű tervezés a nagy rendszerek kiépítésé-
ben, a teljes értéklánc koordinálása és össze-
hangolása, illetve a már leszállított termékek, 
rendszerek folyamatos fejlesztése.  

Ezzel végig értünk a termékek (mit?) aggregá-
ciós láncolatán. Azt is láthatóvá vált, hogy az 
egyes területek összekapcsolása új szintre lép 
a SAFe keretében. A BCG (2015) marketinges 
tanulmányában mutat rá, hogy a marketing me-
nedzserek és IT menedzserek munkaköre ösz-
szekapcsolódik, vagy ahogy fogalmaznak, ho-
mályosodnak a határok. Sokszor mondjuk, 
hogy silókból kitekintés a hatékonyságnövelés 
egyik fontos faktora. Így integrált funkcióként ja-
vasolja a cég is a piackutatás, az analízis, kor-
mányzás és applikáció fejlesztés területeket. 
Ez az új helyzet termeti meg az új szerepek 
számára a teret. Itt születnek az adatmene-
dzserek, ügyféltapasztalat részlegek munkakö-
rei, vagy a marketing-technológiai szakember 
(marketing-technology officer). 

Ha tevékenységeket aggregálunk (hogyan?), 
akkor a projektek és programok fölött megjele-
nik a portfóliókezelés igénye, ami az Agilis mű-
ködés egyik kulcs fejezete. Itt olyan kompeten-
ciákat kell erősíteni, mint a struktúra, vagy mint 
a stratégiai illeszkedés, a finanszírozás és a 
végrehajtás összhangja, a teljes portfólióra vo-
natkozó erőforrás harmonizáció, és egy vi-
szonylag könnyed rugalmas Governance (vál-
lalat-kormányázás) rendszer, ami a decentrali-
zált döntéshozatalt támogatja. Tehát a vezetési 
stíluson túl a menedzsment-folyamatok lean 
alapú átalakítására van szükség, hogy a meg-
felelő stratégiát megvalósító iteráció a teljesít-
mények és stratégiai célok között biztosított le-
gyen.  

A Lean-Agilis vezetés mellett további két kimon-
dottan vállalati kultúra elemet tartalmaz a hét té-
teles kompetenciamodell. Az egyik a szervezeti 
Agilitás, ami a gondolkodásmód teljes vállalatra 
történő kiterjesztését jelenti. Ebből érezhetjük, 
hogy a tudásmenedzsment eszközök és tanu-
lási folyamatok fenntartható kialakítása elenged-
hetetlen. Továbbá a működési hatékonyság fej-
lesztését és a lehetőségekre és fenyegetésekre 
adandó gyors válaszokat célozza. 

Az előző pontból logikusan következik az utolsó-
ként említett kulturális terület a folyamatosan ta-
nuló szervezet, aminek kulcs értékei a közös 
együttes tanulás, a kutatás - az ismeretlen új dol-
gok behozatala - a kreativitás ösztönzése, il-
letve, hogy a működés, a termékek-szolgáltatá-
sok és folyamatok folytonos fejlesztése a vállalat 
valamennyi tagjának közös felelőssége. Kicsit 
másképpen fogalmazva az agilis keretrendszer 
közös üggyé teszi a folyamatos fejlesztés (lean-
kaizen) szükségességét és ha úgy tetszik intéz-
ményesíti az innovációt. 
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Összegzés
Talán ezzel az utolsó gondolattal sikerül meg-
fogalmazni az Agilis transzformációk legfonto-
sabb kritériumát, méghozzá azt, hogy ez a tí-
pusú átalakulás csak abban az esetben lehet 
sikeres, ha „nincs megállás” – egy élethosszig 
tartó tanulási útnak tekintjük. Ha csupán próbál-
kozásként, egyszeri újra gondolásként kezel-
jük, úgy sikertelen lesz az agilis átalakulás. A 
SAFe 5.0 minden elemében azt hangsúlyozza, 
hogy az agilitás nem egy dátumtól-dátumig 
tartó, végrehajtandó program, amiért utána ok-
levelet kapunk és elfelejtjük. 

Zárógondolatként egy rövid szcenárió arra vo-
natkozóan, hogy miként érdemes a SAFe 5.0 
bevezetéséhez hozzá látni. Habár ez egy külön 
cikket is megérne, most közzé tennénk itt is a 
Scaled Agile. Inc. (2019) ajánlását, azzal a sa-
ját kiegészítéssel, hogy egy célirányos, előze-
tes felméréssel állapítsuk meg a számunkra re-
leváns megoldások körét, majd: 

• Alapozás: először a keretrendszer minden 
eleméhez szükséges kiindulási feltételeket 
kell megteremteni. A Lean-Agilis le-
adership, a csapat és technológiai agilitás 
és agilis termék szállítás kompetenciáját 
kell kiépíteni. 

• SAFe megoldások szélesítése: A szervezeti 
szintű agilis megoldások elterjesztése a cél, 
azaz a komplett ART kiépítése a csapatokkal 
és a működési standardokkal együtt. 

• Portfólió kialakítása: A lean portfólió me-
nedzsment kompetencia megteremtése, 
amely a szervezet egésze számára bizto-
sítja a stratégia és végrehajtás közötti il-
leszkedést végig vonulva a teljes értéklán-
con. Ezzel a lépéssel érheti el a szervezet 
az üzleti agilitást. 

• Teljes SAFe szervezet: már az összes 
kompetencia integrálódott a szervezeti mű-
ködésben, amelyek minden tevékenységet 
egy nagy portfólió részeként kezel és így 
komplex megoldások szállítását teszi lehe-
tővé. 

A SAFe agilis keretrendszer komplexitásában 
és megoldásaiban hatékony és tartós verseny-
előnyt képes biztosítani a nagyvállalatok szá-
mára. Nem titkolhatjuk, hogy bevezetése erő-
forrásigényes és fenntartása lényeges kultúra-
változáshoz vezet. Az agilis lehetőségek közül 
mégis az egyik legtöbbször ajánlott forma. Stay 
SAFe! ;-) 
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A szerzők jelen dolgozatukat a Magyar Minőség jelen különszámának részére készítették 

Agilis módszerek a vállalatoknál: agilis 
transzformáció fókuszpontjai 

Dr. Kurucz Attila és Tóth Zsuzsanna 

 
Bevezetés
Az agilis témakör széles és szerteágazó terüle-
teinek teljeskörű bemutatására egy ilyen tema-
tikus különszám sem törekedhet, de a bemuta-
tott módszerek mellett fontos, hogy az agilissá 
válás útjára lépő szervezetek számára is adjon 
valamit. Így talán teljesebb lehet a kép, hogy a 
bemutatott agilis módszerek miként válhatnak a 
mindennapok részévé. Nem feltétlenül arról 
lesz szó, hogy a bevezetés lépésről-lépésre mi-
ként folyhat, hiszen ezeket a projekteket mindig 
a szervezetre szabjuk, figyelembe véve az 
egyedi adottságokat. Sok megközelítés közül 
most szervezetfejlesztési programként tekin-
tünk az agilitásra, és ennek megfelelően emel-
jük ki annak legfontosabb pontjait. 

A korábbi írásokban a SAFe 5.0 esetében már egy 
rövid receptet kaphatott az olvasó. Jelenleg egy 
másik szemüvegen keresztül, egy átfogóbb szem-
léletben olvashat az agilis transzformáció kulcs-
momentumairól. Direkt módon nem a hibákat sze-
retném felsorolni, hanem a „mit nem” helyett a „mit 
igen”-eket kiemelni és ezzel támogatni a me-
nedzsmentet. Persze ezek a pontok tudományo-
san és empirikus módon is megerősíthetők.  

Szervezetfejlesztés módszertani háttere után 
az agilis szemlélet megerősítésének fontosabb 
hangsúlyai, illetve a szervezeti átalakulás során 
fókuszba kerülő erős kérdésekre tér ki az írás. 

Szervezetfejlesztés tudományos módszertani háttere
A szervezetfejlesztés a tartós szervezeti változá-
sok beindítását majd megvalósítását és megtar-
tását helyezi fókuszba. A magatartástudomány 
erősödésével a ’70-es évekre nyúlik vissza e kér-
déskör tudományos megalapozása. A legismer-
tebb definíciók összefoglalását tartalmazza az 1. 
táblázat, bemutatva, hogy egy komplex és sok té-
nyezős módszertanról van szó. 

A definíciók áttekintése után megfogalmazha-
tunk néhány alapelvet, amely a szervezetfej-
lesztésre általában, így az agilis transzformáci-
óra is igaznak mondhatunk: 

- A fejlesztés során a szervezet felső vezeté-
sének kiemelt szerepe van. 

- A folyamat során a fokozatosság elve érvé-
nyesül a lépések, akciók megtervezésekor. 
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- A helyzetelemzéshez a lehetőségekhez ké-
pest minél szélesebb körben kell informáci-
ókat gyűjteni.  

- A fejlesztés során a tünetek mögötti, valós 
okok feltárása és tartós változások elérése 
a cél.   

- A szervezeti problémák megoldásának 
szervezetfejlesztési folyamatai a szervezeti 
tagok és külső tanácsadók együttműködé-
séből alakulnak ki.  

- A szervezeti problémát nem a tanácsadó 
oldja meg.  

Szervezetfejlesztés nem időszerűséghez kötött 
tevékenység, szinte bármikor van rá lehetőség. 
Amikor problémák adódnak és az elégedetlen-
ség jelenik meg, akkor ez a megoldás a tartós 
javítás és fejlődés elérésére. Amikor minden jól 
megy a szervezet életében, akkor adódik a le-
hetőség a következő fejlődési fok elérésére. Ez 
a második lehetőség sokkal „kíméletesebb”, hi-
szen a változás erőforrásigénye adott és nem 
ütközik a napi problémák által generált erőfor-
ráspazarlással.  

Továbbá az is a „jó időszakban” történő szerve-
zetfejlesztés mellett szól, hogy az ilyen program 
célját és folyamatát tekintve egyszerű lehet, ám 
a bevezetés és megvalósítás biztosan több hó-
napos időszakban tud realizálódni. A szerve-
zetfejlesztés általános modellje alapján 1) prob-
léma felismerésével és diganosztizálásval kez-
dődik, amit 2) a cél meghatározása és az oda-
vezető 3) akcióterv elkészítése következik. 
Majd végül a 4) megvalósítás jön, amit 5) a le-
zárás és értékelés után tekintünk befejezettnek. 
Ebben a folyamatban jelentős többleterőforrást 
(idő, pénz, tudás, információ, néha fizikai anya-
gok) használ fel egy szervezet, ezért érdemes 
a fejlesztéshez tanácsadói kapacitást is 

igénybe venni. Ezzel nem csak kevesebb idő-
ben kell a dolgozóknak a fejlesztéssel foglal-
kozni, hanem olyan tudást lehet pótolni, amely 
nem áll rendelkezésre a szervezeten belül, 
ezért akadályozója lehet a sikeres szervezetfej-
lesztésnek. A folyamat 1) és 4) pontján minden-
képpen előnyös, de a többi lépésnél is sokban 
segítheti a transzformációs folyamatot egy 
külső támogató. 

Bennis 
(1969) 

Olyan komplex képzésfejlesztési 
stratégia, amelynek célja, hogy 
megváltoztassa a szervezetek ko-
rábbi attitűdjét, értékét azért, hogy a 
szervezetek jobban tudjanak alkal-
mazkodni az új technológiai és piaci 
kihívásokhoz.  

Beck-
hard 
(1974) 

A szervezetfejlesztés:  
1. Tervszerű beavatkozás 
2. Szervezet egészére kiterjed 
3. Felülről szervezett törekvés  
4. Célja a szervezet életképes-

ségének és hatékonyságá-
nak növelése  

5. A szervezeti folyamatok 
megtervezett változtatása 
magatartástudományi isme-
retek felhasználásával  

Beer 
(1980) 

A szervezeti struktúra, folyamatok, 
stratégia, emberek és kultúra kö-
zötti illeszkedés fejlesztése, új, kre-
atív szervezeti megoldások létreho-
zása.  

Argyris 
(1993) 

A szervezetfejlesztés lényege a 
szervezetek életre keltése, energi-
ákkal való feltöltése, mozgásba ho-
zása.  

Harvey 
és 
Brown 
(1996) 

Hosszútávú fejlesztő beavatkozás-
ként definiálták, melynek célja, hogy 
a szervezeti kultúra alakításával nö-
veljék a szervezet probléma megol-
dási képességét.  

1. táblázat: szervezetfejlesztés legismertebb definíciói 
(Karácsony, 2016, 82-84.)

 



Magyar Minőség 2022.   Magyar Minőség Társaság 

27. 

Agilis szemléletmód bemutatása
Abban az esetben, amikor egy gyorsan változó 
piacon működő cég szervezetfejlesztéséről be-
szélünk, akkor nem szerencsés a hagyomá-
nyos modelleket és szervezeti berendezkedést 
választani. Inkább a rugalmasságot és a minél 
laposabb szervezeti megoldást támogató meg-
közelítést javasoljuk. Ez az agilis szervezeti 
megközelítés.  

Természtesen nem elég egy agilis keretrend-
szert (annak minden elemét és szerepkörét) ki-
alakítani és elindítani. A teljes szervezetnek 
olyan új értékeket kell magába integrálni, amely 
összhangba kerül a történetével, tulajdonsága-
ival és támogatja a cég profilját, értékteremtő 
tevékenységét is (Gyenge-Kozma, 2018). 

Nem véletlenül a hadi technológia, űrtechnoló-
gia és szofverfejlesztésben – egyedi igények 
alapján egy tudásalapú technológiával előállí-
tandó termék iparágában – találjuk meg a gyö-
kereket. Az agilis elgondolás alapelveit a 
www.agilemanifesto.org  oldalon 68 nyelven ol-
vashatjuk. 

Az agilis szemléletmód egy strukturális koordi-
náció. Miről szól ez? Arról, hogy a lehető leg-
jobb terméket vagy szolgáltatást szeretnénk a 
lehető leghamarabb leszállítani a vevőinknek. 
Ezt pedig úgy érjük el, hogy lehetőséget bizto-
sítunk a vevőnek a folyamat minden pontján 
közbe szólni, és ennek megfelelően tudjuk szál-
lítóként a terméket alakítani. Gyakorlatilag a 
szervezet ettől válik agilissá. Hiszen így ponto-
san a vevői igények mentén tudja alakítani a 
terméket/szolgáltatást. A struktúra és a koordi-
náció feszes, de ebben mindig van helye az 
eredmény módosításának, hiszen az ered-
mény, a végtermék az, ami igazán fontos.  

Ennek következtében a vezető projekt-szerve-
zetben gondolkodik. Azaz minden tevékenység 
egy megvalósítandó, jól meghatározott, újszerű 

cél érdekében történik – azaz projektmunka fo-
lyik minden feladat esetében. Ezt támogatjuk a 
koordinációs eszközökkel. Így például team-ek 
szerveződnek, amelyek jellemzően önirányítók, 
de létrejön mellettük állandó, és ha kell, ad hoc 
támogató szereplő vagy éppen több szakértő-
ből álló közösség is. 

Ezekkel a széles kompetenciákkal és komoly 
hatáskörrel felruházott team-ek fogják definiálni 
és működtetni a folyamatokat. A folyamatok fel-
állításával rendszert építünk ki a tevékenysé-
gekből és így kiismerhetővé, irányíthatóvá tesz-
szük cselekvéseinket. A folyamatok egyféle 
sablonok, amelyek megkönnyítik az életünket, 
élhetővé teszik azt. Ez igaz a gondolatokra, 
cselekedetekre, minden üzleti és privát tevé-
kenységünkre. Kiválogattunk néhány definíciót, 
amelyeken keresztül megismerhetjük a folya-
matok lényegét: 

„Egymással összefüggő tevékenységek sora, 
amely az ügyfél számára értéket hoz létre.” 
(Hammer-Champy, 1993) 

„Egy vagy több tevékenység, amely értéket nö-
vel úgy, hogy egy bemenetkészletet átalakít a 
kimenetek készletévé (javakká, szolgáltatá-
sokká) egy más személy (a vevő, ill. felhasz-
náló) számára, emberek, módszerek és eszkö-
zök kombinációjával.” (Tenner-DeToro, 1998) 

„…a folyamat, ami az inputokból outputokat állít 
elő. Feltéve, hogy a folyamat outputja kielégíti 
a vásárlónak a termékkel vagy a szolgáltatással 
szemben támasztott igényeit. …” (Kaplan-Coo-
per, 2001, 82) 

„Tevékenységek olyan sorozata, amely valami-
lyen külső vagy belső ügyfél szükségleteit elé-
gíti ki.” (Harrison-Pratt, 1993) 

Egy vagy több feladat, amely a bemenetek (in-
putok) egy csoportját átalakítja a kimenetek 

http://www.agilemanifesto.org/
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(outputok) egy csoportjává (termékekké és 
szolgáltatásokká) egy másik személy (a vevő) 
vagy folyamat számára emberek, eszközök és 
eljárások segítségével. (Wesner et al., 1994) 

„A tevékenységek összefoghatók magasabb 
szintet képviselő üzleti folyamatokban.” (Kap-
lan-Cooper, 2001, 143) 

Leszűrhetjük, hogy a folyamatokkal kapcsolatos 
definíciókban közös fogalmak a következők: in-
put, output, érték, vevő, rend(szer). Ezek a sza-
vak külön-külön is lényeges tartalommal bírnak. 

Az input a folyamat számára fontos erőforráso-
kat jelent, amelyet több szempont szerint cso-
portosíthatunk, így mikroökonómiai vagy válla-
latgazdaságtani megközelítésben is (Kurucz, 
2017) ez a lényegen nem változtat. Az input 
összetétele és minősége a folyamaton keresz-
tül meghatározza az outputot, annak minősé-
gét. Fontos, hogy lehetőleg időben, minőségi 
inputokkal lássuk el a folyamatot: ezek megha-
tározóak magában a folyamatban is, hiszen an-
nak első tevékenységei az input megszerzésé-
vel kapcsolatosak és ebből adódóan hatással 
vannak a folyamat hosszára, lefutására is.  

Az output a folyamat végső célja. Ennek létre-
hozásáért alakítottuk ki a folyamatokat. Az out-
puttal szembeni elvárások lényegesek, hiszen 
ezekhez kell megszerezni a megfelelő inputo-
kat. Output hiányában nincs folyamat, nem is 
lehet, hiszen értelmetlenné válik valamennyi te-
vékenység. 

Az érték sokszor említett fogalom az üzleti té-
mákban, hiszen az üzleti szervezetek alapvető 
célja az értékteremtés. Felmerülhet a kérdés, 
hogy ki határozza meg, mi jelenti az értéket. A 
folyamatok kapcsán érdekes paradigma adó-
dik, mert az érték megfogalmazását az üzleti 
szervezet végzi el, ez a minőségmenedzsment 
egyik központi eleme. A szervezet saját maga 
számára meghatározza, hogy mit is jelent egy 

minőségi termék, amely – reményeik szerint – 
értékes lesz a piacon is. Valójában az értéket 
mégis a vevők határozzák meg, ők mondanak 
értékítéletet. Ennek ellenére nehéz meggyőzni 
őket, hogy a folyamatok kialakításában részt 
vállaljanak. Így biztosan számíthatunk valam-
ennyi reakcióidőre, ha változik a vevői értéke-
lés. Egy termék vagy szolgáltatás több vevővel 
is találkozhat és mindegyikük értékelése fontos 
lesz a minőség megítélése és az értékteremtés 
szempontjából. 

A vevő személye is összetett kérdés, főként, 
hogy a digitális korban nem csak személyek, 
hanem robotok is integrált részesei egy-egy fo-
lyamatnak. A vevő az, aki a folyamat outputját 
felhasználja. Ez a vevő lehet a marketingben is-
mert végső felhasználó, aki megvásárolja a ter-
méket és elfogyasztja. A vevő továbbá lehet 
egy üzleti szereplő, aki az outputot beépíti saját 
termékébe vagy szolgáltatásába és ennek se-
gítségével szeretne még jobb lenni a verseny-
társainál. A vevő nem csak külső szereplő, ha-
nem a szervezet alkalmazottja vagy egy robotja 
is lehet. Számára a folyamatban létrejövő out-
put válik inputtá, így válik ő vevővé. Ő az, aki 
értékeli, hogy megfelelő értéket sikerült-e előál-
lítani az előtte lévő folyamatnak. Egy rövid pél-
daként nézzük meg egy alkatrész megmunká-
lását. Egy kisméretű fémdarabból egy tartóele-
met készítenek 5 tevékenységből álló folyamat 
során. Ez a kis tartóelem egy nagyobb gépre 
kerül, ahol egy kijelzőt fog tartani. Ha nem tartja 
meg a kijelzőt letörik, elhajlik, ebben az esetben 
nem lesz értékes a belső vevő számára, mert 
nem fog tudni dolgozni vele. Ilyenkor a belső 
vevő a külső vevőhöz hasonlóan kifogással fog 
élni, reklamálni fog és új elemet kér. Ha ez az 
elem nem jó szögben mutatja a kijelzőt, a hasz-
nálat során leesik, megsérül, akkor nem lesz ér-
tékes a külső vevő számára. Összességében 
valahány „vevővel” találkozik egy folyamat 
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eredményeként output, az annyiszor értéke-
lésre kerül és ítéletet mondanak felette. 

Rend(szer) is kell a folyamatokba, hiszen nem 
mindegy a folyamatokon belül elvégzett tevé-
kenységek sorrendisége. Az eredmény (érté-
kes output) szempontjából az olyan leghatéko-
nyabb sorrendet kell meghatározni, amely 
pénzügyi és nem pénzügyi ismérveket is figye-
lembe véve a legjobban eladható és profitábilis 
outputot eredményezi. A folyamatok rendszert 
is jelentenek: a folyamat egyes tevékenységeit 
mindig azonos sorrendben, azonos módon és 
azonos ideig kell elvégezni (standardizálva), 
hogy az egyszer már elért eredményeket újra 
és újra produkálni tudjuk. A folyamatokban a 
hatékonyságot és a rendet az idő, minőség, 
költség hármasa határozza meg. 

Ezek ismeretében megfogalmazhatjuk saját fo-
lyamat definíciónkat: A folyamat egy megha-
tározott output előállítása érdekében rend-
szerbe kapcsolt tevékenységek összes-
sége, amely az output tervezett és elvárható 
vevőiminőségének maximalizálásához 
szükséges inputokat használ fel. 

Most persze maradunk az agilitás témakörénél, 
de beláthatjuk, hogy a hatékonyabb folyamat-
szervezést célzó termelési rendszerek is ha-
sonló fogalmakra, alapelvekre épülnek, lásd 
például a lean termelési rendszert vagy a TQM 
egyes részeit (Koloszár – Pankotay, 2018). 

Amikor összecsap a hagyományos projekt-, 
vagy folyamatszemlélet és az agilis szemlélet, 
három alappillért kell vizsgálnunk: 

- a minőség 
- az idő és 
- a költség. 

A hagyományos szemléletben az idő és költség 
változtatásával szeretnénk a legjobb minőséget 
elérni és így a tevékenységet standardizálni. Az 
agilis elgondolásban az idő és költség lesz az 

adottság és a tevékenységet változtatjuk, hogy 
a vevői minőséget minél jobban teljesítsük 
(Lőre, 2019; Bartucz et al. 2021). 

Kiknek áll jól az agilis szemléletmód? A munkát 
kreatívan megélő embereknek, akik szeretné-
nek a munkájukban kiteljesedni: kreatívabban 
megoldani a feladatokat, a digitális változások 
haszonélvezői, és nem elszenvedői szeretné-
nek lenni. Kulcsszavaik: rugalmasság, dinamiz-
mus, gyorsaság, hatékonyság, emberközpon-
túság. Az agilis szemléletmód tehát olyan me-
nedzsment megközelítés, amely elősegíti a 
projektben résztvevő tagok együttműködését, 
valamint a kész termék/szolgáltatás jó minő-
ségben történő, gyors leszállítását helyezi fó-
kuszba úgy, hogy mindeközben az ügyfél elvá-
rásai is maradéktalanul teljesülnek (sza-
malk.hu). 

Az agilis szemlélet – szemben a klasszikus 
irányzattal – nem a módszertanra helyezi a 
hangsúlyt, hanem a termékre, amelyet megal-
kotunk. A terméknek működőképesnek kell len-
nie, hogy a vevő elfogadja, megvásárolja. Mind-
ezt a motivált, önszerveződő és kooperatív csa-
pattagokkal tudja elérni. Agilis szoftverfejlesz-
tésnek így nem sok ám tisztán érhető, 4 lép-
csős „folyamata” van:  

1) Minden feladatot össze kell szedni, amelyet 
a teljes projekt alatt elkészítünk / megvaló-
sítunk. Ez a feladat lista lesz a product 
backlog (lásd. korábbi Scrum cikk – Kurucz, 
2020.).  

2) A csapatok meghatározzák, hogy adott idő-
szakban (sprint) melyik feladatokat vállalják 
magukra, annak súlyával, hogy el kell vé-
gezni és a vevőnek be is kell mutatni.  

3) A product owner (PO) és a csapat megter-
vezi a következő időszak teendőit – elké-
szíti a sprint backlog-ot (1 sprint = 1 - 4 he-
tes időszakot ölel fel),  
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4) A sprintek végén pedig megtörténik a kiér-
tékelés (review). Ekkor kerül bemutatásra a 
demo. Majd a csapat leszűri a tanulságokat 
(retrospektív), hogy a következő időszak-
ban még hatékonyabb módon álljon a fel-
adatok elé.  

Agilis működés esetében a szervezetet fel kell 
osztani kisméretű, úgy nevezett keresztfunkcio-
nális (cross-functional) csapatokra. A csapatok-
nak pedig mindig önállóan meg kell szervezni a 
saját munkájukat, a hibákból tanulva egyre haté-
konyabb módon. Folyamatosan kell javítani a fo-
lyamatokat, mindaddig, amíg a termék átadásra 
nem kerül a megrendelő számára. 

A probléma ott jelentkezik, hogy a legtöbb ter-
mékfejlesztési feladat részletessége előre nem 
megjósolható. Fontos tapasztalat az ilyen szer-
vezetek megfigyelése során, hogy többnyire a 
fejlesztési szakemberek szerint egyedül a 
klasszikus vízesés modellnek van értelme, hi-
szen egyértelmű lépések vannak megfogal-
mazva, úgy mint:  

- értsd meg  
- tervezd meg 
- kódold le 
- teszteld le, és  
- vesd be.  

Mindezt persze egy jól behatárolt, preskriptív 
terv alapján. Egyszerűen meg vannak győ-
ződve a vízesés modell hívei, hogy az elkészült 
rendszer működni fog. A szemlélet mód különb-
ségéből vegyük észre, hogy a vízesés modell 
olyan meggyőződésre alapul, amely nem iga-
zodik a legtöbb termékfejlesztési erőfeszítéssel 
járó bizonytalansághoz. 

Ezzel szemben az agilis megközelítés más pe-
remfeltételeken alapul, olyanokra számít, me-
lyek jól igazodnak az olyan problémákhoz, 
amelyekben elegendő bizonytalanság van a 

magas szint előreláthatóság megnehezítésé-
hez. Az agilis szervezet kihasználja a változé-
konyságot és a bizonytalanságot a termékfej-
lesztésben, annak érdekében, hogy innovatív 
megoldások szülessenek. Ehhez mindössze 4 
elvre van szükség: 

- el kell fogadni a hasznos változékonyságot  
- alkalmazni kell az iteratív és inkrementális 

fejlesztést  
- ki kell használni a változékonyságot mind 

az analizáláson – adaptáción és az átlátha-
tóságon egyaránt.  

- csökkenteni kell a bizonytalanság minden 
formáját.  

Röviden érdemes összevetni az iteratív és az 
inkrementális fejlesztést, mint koncepciókat. Az 
iteratív fejlesztés elismeri, hogy valószínűleg hi-
bázni fogunk, mielőtt megtaláljuk a jó megol-
dást, és hogy rosszul fogjuk csinálni, mielőtt jól 
csináljuk (Goldberg és Rubin 1995). Ezen mód-
szer kitűnő arra, hogy javítsunk a terméken an-
nak fejlesztése közben. Hátránya ugyanakkor, 
hogy a bizonytalanság jelenlétében nehéz 
meghatározni, hogy mennyi javítási lehető-
ségre lesz szükség.  

Ezzel szemben az inkrementális fejlesztés arra 
az ősrégi elvre épül, hogy „építsd meg egy ré-
szét, mielőtt megépíted az egészet”. Ezzel ke-
rüljük el azt, hogy a fejlesztés végén egy ősrob-
banásszerű esemény keletkezzen, akkor, ami-
kor minden rész összeér, és a teljes termék el-
készül. Ehelyett a terméket több kisebb részre 
osztjuk, annak érdekében, hogy megépítsük 
egy részét. Az inkrementális fejlesztés fontos 
információt ad, amely lehetővé teszi azt, hogy 
változtassunk a fejlesztésen, valamint választ 
ad arra, hogy hogyan érdemes tovább menni. 
Tény, hogy ezen fejlesztés legnagyobb hátrá-
nya pont ez, hogy részenként építkezik, s ezál-
tal szem elől lehet téveszteni az összképet 
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(ilyenkor helytálló a mondás, miszerint nem lát-
juk a fától az erdőt).  

Tehát összegezve, az agilis szemlélet integrálja 
az iteratív és az inkrementális fejlesztési elő-
nyöket, miközben képes ellensúlyozni a hátrá-
nyokat az individuális használatukkal.   

Az agilis megközelítés alkalmazásával ugyan-
akkor nem korlátozzuk magunkat azzal, hogy 
kizárólag egy típusú bizonytalanságot keze-
lünk. Holisztikus megközelítéssel egyszerre fó-
kuszálunk a bizonytalanság összes típusának 
csökkentésére. 

A scrum (legnépszerűbb agilis keretrendszer) 
sikere abban rejlik többek között, hogy: 

- nyitva hagyja a lehetőségeket 

- elfogadja, hogy elsőre nem fog sikerülni  

- előnyben részesíti az adaptív megközelí-
tést  

- elfogadja a változást, mindezt gazdasági-
lag ésszerű módon  

- egyensúlyba hozza a prediktív és az adap-
tív munkát.  

Ennek okán felmerül a kérdés, hogy mikor kell 
felelősségteljes döntést meghozni? Egyszerű: 
az utolsó pillanatban! Amikor a halasztásból fa-
kadó gazdasági és üzleti áldozat mértéke már 
a következő pillanatban meghaladná a döntés-
hozatalból fakadó merevség gazdasági és üz-
leti áldozatának mértékét. 

 

1. ábra: Az utolsó felelősségteljes pillanat (Rubin, 2013, 
37.) 

Az agilis szervezet számára különösen fontos a 
teljesítmény. Pontosabban megfogalmazva a 
vevők által magasra minősített és elfogadott tel-
jesítmény. Ennek kapcsán is megfogalmazha-
tunk alapelveket, Így:  
- Haladj gyorsan, de ne rohanj, ne siess! 

- Építs minőséget! 

- Minimálisan elégséges formalitásokkal dol-

gozz! 

Talán felötlik a szkeptikusokban, hogy biztos jó 
ez, hiszen „hamar munka ritkán jó”?  Pedig fon-
tos a gyorsaság, ha nem is az őrült falnak fu-
tásra kell gondolni. Főként, mert az agilis meg-
közelítésben cél, hogy ötletesek és gyorsak le-
gyünk. Ha kellő sebességgel haladunk, akkor 
gyorsabban szállítunk és még hamarabb ka-
punk visszajelzést a vevőtől, ami alapján lehet-
séges a szükséges módosításokat, korrekció-
kat végrehajtani. Ennek a felgyorsított folyamat-
nak lesz az eredménye, hogy hamarabb adunk 
értéket a megrendelőnek. Ne felejtsük el, hogy 
ezzel pedig mielőbb bevételt generálhatunk. 

A formalitások kapcsán kiemelhetjük, hogy pél-
dául a scrum nem dokumentáció ellenes. In-
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kább igaz az az állítás, hogy a scrum gazdasá-
gos perspektívát alkalmaz, és gondosan átnézi, 
hogy milyen dokumentációt hoz létre.  

 
Alacsony dokumentáltság Dokumentáció-vezérelt 
Alacsony formalitás Teljes nyomon követés 
Könnyebb folyamatok Magas formalitás 
 Súlyos folyamatok 
 
Alacsony Magas 
formalitás formalitás 
-----------------│----------------------------------│------------> 
 Scrum Scrum Hagyományos 
 szabályozott dokumentáció-vezérelt 
 iparágban fejlesztés 

2. ábra: alacsony formalitás vs. magas formalitás 
(Rubin, 2013 alapján) 

Így ezeket az elveket megvalósítandó kell előre 
mutató változtatásokat menedzselni a szerve-

zetben. Azért emeljük ki, hogy ez is egy szerve-
zetfejlesztés, mert nem bármikor és nem bár-
melyik szervezetnek lesz megoldás az agilis 
transzformáció. Meg kell érni rá, készen kell 
állni rá. Ez indul a megfelelős stratégiai előké-
szítéstől, a felsővezetés támogatásán és a 
megfelelő kompetenciákkal bíró munkavállaló-
kon keresztül a jól igazított folyamatokon át a 
fejlett koordinációs mechanizmusokig. Igen be 
kell fogadni az új eseményeket, új munkakörö-
ket, szerepeket és befogadónak kell lenni az új 
irányok, működési elvek felé. Kérdés, hogy mi-
lyen kritikus pontjai lesznek az ilyen szervezet-
fejlesztésnek, az agilis transzformációnak. Ki-
emelten a belső kommunikáció, tudásme-
nedzsment, képzések, csapatépítés, új teljesít-
ményértékelés.

Cégen belüli kommunikáció biztosítása
Az agilitás egyik legtartósabb előnye, hogy 
szinte azonnal reagálni tud a szervezet a vevői 
igények változására. Ehhez pedig arra van 
szükség, hogy a kommunikáció folyamatos és 
kétirányú legyen a vevő és a leszállító szerve-
zeti egység között (Nagy et al., 2019). Ennek 
keretét megadja bármelyik agilis keretrendszer, 
de legfontosabb, hogy maguk a szereplők is lé-
nyegesnek és értékesnek tartsák ezt. Így bizto-
san fognak időt és energiát szánni arra, hogy 
megtörténjen az információcsere.  

A külső szereplőkkel történő kommunikáció 
csak úgy éri el célját, ha ezt a szervezeten belül 
is agilissá tesszük. Így az első kihívás már az 
agilis módszerek és keretek kialakításának ha-
tékony kommunikálása. Ehhez pedig semmi 
más nem kell, mint hogy a transzparencia jegy-
ében, már az első pillanattól kezdve, az átszer-
vezés (agilis transzformáció/tranzíció) irányát 
és módját minden érintett felé kommunikálni 

kell. Ennek a kommunikációnak folyamatosnak 
és következetesnek, továbbá célirányosnak 
kell lennie. Új szerepek és munkakörök fognak 
életre kelni, ami önmagában sok bizonytalansá-
got és kihívást jelent. Kell, hogy az új szereplők, 
a vezetők és a vevők között folyamatosan ára-
moljon az információt. Nem fog működni az 
„egyszer már mondtam”, vagy a „múltkor már 
ment róla e-mail” elgondolás. Ezek ismétlődé-
séről, illetve megerősítéséről is gondoskodni 
kell a transzformációs projekt vezetőjének, 
vagy az agilis coachnak az első időszakban, 
majd a scrum masternek később. 

Állandó platformok és fórumok kellenel, lehető-
ség szerint nagyon hatékony (idő, helyszín, tar-
talom) kritérium rendszer mellett megszer-
vezve. Itt gondolhatunk a dokumentálás stan-
dardizált és egységes módjára (ahogy pl. a 
kanban tudja), vagy a rövid meetingek egysé-
ges rendszerére. 
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Tudásmegosztás szervezése/újraszervezése valamint egy belső oktatási rend-
szer kialakítása
Az agilis szervezetek erősek a tanulás terén, 
ami a tudásmenedzsment rendszerének fejlett 
meglétét takarja. Amikor a változás elkezdődik, 
akkor világos stratégiai célok mentén indulunk, 
amely meghatározza az operatív területek mű-
ködési irányait. Ezt korábban a célok lebontá-
sával bármelyik stratégiamenedzsment könyv 
megoldotta. Az agilis szervezetben viszont min-
denképpen dinamikus már maga a stratégia is, 
tehát arra kell készülni, hogy a meglévő célok 
közül néhány okafogyottá válik, máskor másik 
célok menetközben bekerülnek a stratégiába. 
Ezért a konkrét stratégiai célok és akciók mel-
lett már a változtatás módjáról és gyakoriságá-
ról is tudni kell az agilis csoportoknak, hogy 
megfelelő minőséget a lehető leggyorsabban 
előállítsák és leszállítsák. Így a tudásmenedzs-
ment rendszer már a változtatás módjáról is 
szól. Olyan belső oktatási rendszert épít ki az 
agilis szervezet, amely a tananyag mellett már 
a tanulás folyamtát és a tanulás módszerét is 
tanítja és az induló tudáselemek gyűjtésével, 

tárolásával és elosztásával is foglalkozik, majd 
a transzformáció közben keletkező új ismere-
tekkel is hasonlóképpen képes lesz egy erős tu-
dásbázist felépíteni, ami használható formájá-
ban a napi sikerek kulcstényezője lesz. 

Konkrét elképzelés lehet egy tehetségme-
nedzsment rendszer/talent management szisz-
téma és adatbázis kialakítása. Ezzel támogat-
ható lehet az on-the-job tanulás mellett a trénin-
geken és mentoringon keresztül folytatott for-
mális tudásszerzés, továbbá ezeket össze 
tudja a cég kapcsolni a célokkal, követve az 
egyes személyek fejlődését. Ma már általános 
gyakorlat, hogy mentort jelölünk ki egy-egy új 
belépő vagy új munkakörbe most induló 
„kezdő” mellé. Viszont itt most nem csak a hard 
skillek (Scrum technikák, JIRA, esetleg SAP 
kurzus) fejlesztése, hanem a soft skillek (Kom-
munikáció, EQ, Motiváció, Szervezőkészség, 
Prezentációs technikák) párhuzamos fejleszté-
sére is szükség van. 

Folyamatos oktatás, képzés – mindig kell egy újabb alkalom
A hatékony tudásmenedzsment és agilis trasz-
formáció, mint változás projekt megköveteli a 
képzések és oktatás jelenlétét. Egyetlen kulcs-
szó lesz: folyamatosan, vagy ha szlogen kell: 
„Ne hagyd abba!”  

Ezzel talán le is zárhatnánk ezt az alfejezetet, 
mégis szeretnék pár gondolattal érvelni és talán 
irányokat is mutatni a megvalósítás felé. 

Egy tréning bemutatja az új elemeket, de nem 
ad lehetőséget a tapasztalati tanulásra. Kell 
még egy. Ha van egy újabb tréning, akkor már 
a bemutatást követheti a megértés, de még 
nem érjük el az alkalmazás szintjét. Ezért fon-
tos, hogy legyen még egy alkalom, amikor már 

valamennyi felismerést tudunk kapni arról, hogy 
az egyes agilis elemek milyen formán működ-
hetnek a napokban. Azonban a puding próbája 
az evés.  

Ahogy az első kérdés megérkezik a csapattól, 
vezetőtől, vevőtől azt fogjuk érezni, hogy ismét 
kell egy újabb tréning alkalom. Ez így van rend-
jén. Bármennyire professzionális egy szerve-
zet, az új/testidegen változások nem lesznek 
készségszinten elérhető és a folyamatok is csu-
pán pár éves gyakorlat után „állnak be”.  

Ezért is fontos, hogy a transzformációkban az 
agilis szereplők (Scrum master, Product Owner, 
Agilis coach, Agilis projektmenedzser, Agilis 
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csapattag), ne „mellékállásban” végezzék mun-
kájukat, hanem ők arra a pozícióra képzett teljes 
kapacitással (ésszel és szívvel) a munkájukat 
végző munkatársakká váljanak. Ehhez maga-
biztos tudásra és folyamatos támogatásra van 
szükségük. Ezt segítik az agilis coachok. 

Ha a nemzetközi agilis weboldalakon és cikkek 
között keresünk, akkor olyan kulcsszavak jön-
nek elő, mint például: edzés, facilitálás, tudás, 
tanítás, kollaborálás, tanít, szervez, cél, ered-
mény, szleng, kocsi, választások. Ezek a sza-
vak többnyire önmagukért beszélnek, ami az 
alapelveket felidézve értelmet is nyernek. Külön 
csak a cél, eredmény, szleng, választás szava-
kat magyaráznánk. A cél-eszköz-eredmény-kö-
vetkeztetés struktúra meglétére utal az első 
kettő szó, tehát nem szabad elfelejteni, hogy mi 

az a jól mérhető és kimutatható specifikált cél, 
amit majd a coaching végén el szeretne érni a 
szervezet. Sajnos gyakran használják a kifeje-
zést a világon mindenféle tréningre rámondva, 
hogy coaching, ezáltal szlengesedett a kifeje-
zés, amire az Oxfordi Coach definíció is utalt 
már a múltban. Ugyanakkor nem szabad elfe-
lejteni a coach definíciójából, hogy ő nem kész 
megoldásokat ad át a tanulóinak, hanem ráve-
zeti őket egy módszertannal, hogy hogyan so-
rakoztassanak fel maguk számára döntési le-
hetőségeket (Adventures with Agile, 2019), 
(Agile66, 2019), (VYTAS BUTKUS, 2020), (Sa-
rah K. White, 2018), (Manoel Pimentel, 2018), 
(Ryan Key, 2016), (agilealliance.org, 2020), 
(etymonline.com, 2020), (agilepeoplemani-
festo.org, 2019).

Csapaton belüli feszültségek kezelése
A változások általában terhet és feszültséget 
hoznak a szervezet dolgozóinak, amit ők legfő-
képpen ellenállásukkal szoktak viszonozni 
(Farkas, 2013). Így számíthatunk arra, hogy a 
csapatok összeállítását követően az agilis csa-
patokon belül (néha több csapat között is elő-
fordulhat – főleg squad-ok esetében) konfliktus 
és feszültség keletkezik. Erre készülni kell és 
komoly szerepet kapnak a scrum masterek 
(SM). Talán a helyzetből látszik, hogy nem éri 
meg hirtelen meglévő kollégákat kinevezni SM 
pozícióba, hiszen egy korábbi remek szakem-
berünk nem lesz egy kinevezéssel a csapatépí-
tés és csapatdinamika szakértője. Persze a fel-
készülési időszakban a képzésükkel elérhetünk 
odáig, hogy lesznek saját profi SM-eink. 

Yukl (2020) több más modell összeillesztésével 
fontos tanácsokat ad a változások ilyen dimen-
ziójának kezeléséhez: 

• Határozzuk meg, hogy kiknek a támoga-
tása szükséges a változások véghezvitelé-
hez, és kiknek a részéről várható ellenállás  

• Építsünk széleskörű koalíciót a változások 
támogatására  

• Alkalmazzunk munkacsoportokat a válto-
zások irányításához  

• A kulcspozíciókat kompetens változásve-
zetőkkel (change agents) töltessük be  

• Hatalmazzuk fel (empower) a hozzáértő, 
kompetens embereket, hogy segítsenek a 
változások tervezésében és megvalósítá-
sában  

• Hozzunk létre drámai, szimbolikus változá-
sokat, amelyeknek közvetlen hatása van a 
munkára  

• Készítsük fel az embereket a változásokra 
azáltal, hogy megmagyarázzuk, hogyan 
fogja érinteni őket  

• Segítsük az embereket a stressz és a ne-
hézségek kezelésében, amelyet a jelentős 
változások okozhatnak –  
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• Adjunk lehetőséget önbizalom növelő kez-
deti sikerekre  

• Informáljuk az embereket az előrehaladás-
ról   

• Mutassunk optimizmust és folyamatos el-
kötelezettséget a változások iránt 

A csapatokat öntevékeny, önálló döntéshoza-
talra és önirányításra alkalmas módon kell ösz-
szeállítani. Így bátoríthatjuk a tagokat arra, 
hogy véleményük fontos és támogatásra fog ta-

lálni. Ennek okán a viták valójában nem a ne-
gatív konfliktusok, hanem a sokszínű nézőpon-
tok és új ötletek ütköztetésének tere, ami min-
dig valami újabb, jobb megoldást eredményez 
a vevők és a csapat közös elégedettségére. 

Kulcskérdés lesz az információk szétosztása, a 
tájékoztatás, valamint az első sikerek minél ko-
rábbi elérése és díjazása. Az eredményeknek 
nagy hírverés és magas erkölcsi elismerés (ün-
nepelje meg a csapat) valamint anyagi támoga-
tása is lehet, bár utóbbi esetében nem feltétle-
nül a pénzre kell gondolni. 

A HR hatékonyabb beillesztése a teljesítményértékelésbe
Összességében teljesítményt várunk vezetőtől, 
beosztottaktól, folyamatoktól az egész szerve-
zettől. Ez egy agilis szervezet esetében sincs 
máshogy. Inkább annak módját és folyamatos 
működtetését kell komolyan venni. Mivel koráb-
ban hivatkoztuk, hogy az agilis módszerek sze-
retnék a termékek leszállítási idejét csökken-
teni, ezzel egy-egy projekt korábban fog elérni 
adott mérföldköveket. Ebből következik, hogy 
teljesítmények hamarabb keletkeznek, amely 
teljesítményekről „tudomást kell venni”. Mit is 
jelent ez? Azt jelenti, hogy tisztában kell lenni a 
célokkal, ezt mindig visszaigazolni az elért 
eredményekben és mielőtt tovább megyünk, ki 
kell mondani, hogy teljesítettünk, és ennek mi 
lett a díja. Ezekre adnak lehetőséget az agilis 
keretrendszerek bizonyos eseményei (Sprint 
planning, Retrospektív – lásd Scrum cikk). 

A HR terület agilis működése nem kérdés egy 
agilis transzformációnál, nem is ritkán ezen a 
területen kezdik a szervezetek. Így saját ta-
pasztalatok mentén tudják már célzottan segí-
teni a többi részegység agilis átalakulását.  

Az agilis teljesítményeknél humánus megközelí-
tésben alakítjuk ki a transzformáció alatt a telje-
sítményértékelést, mivel az ember a legfonto-
sabb központi eleme ennek a gondolkodásnak. 

Így a teljesítmények megítélése és mérése (KPI-
ok kialakítása) során a jelmondat így hangzik: 
„Fókuszálj a csapatra és ne az egyénekre!” 

Az MIT kutatói (Rigby és társai, 2016) munká-
jukban rávilágítanak arra, hogy bár az egyéni 
tudás, kompetenciák és ebből fakadó teljesít-
mények hatással vannak a csapat egészének 
teljesítményére, mégis a kollektív tudás sokkal 
fontosabb lesz, mert rugalmasabban változtat-
ható. Az agilis csapatokban éppen ezért van-
nak SM-rek és mellettük agilis coachok, mint fa-
cilitátorok, hogy támogassák a folyamatos javu-
lás folyamatát és tisztázzák a szerepeket. Ezzel 
támogatják a csapatot, hogy a tagok egyformán 
hozzájáruljanak a teljesítményhez. A csapatok 
mellett működő HR által szervezett coaching 
segíti a konfliktuskezelést és a motiváció meg-
tartását is. 

Visszatérve a mutatókhoz, azt javasoljuk, hogy 
ne a konkrét emberenkénti output vagy éppen 
az utilizáció legyen a teljesítmény mutatója, ha-
nem igyekezzünk az üzleti eredményeket (sze-
mélytelenítve) illetve a csapat boldogság szint-
jét mérni. A csapatnál kifejlődött értékek és az 
elkötelezettség sokkal lényegesebb lesz és 
ezekhez is kapcsolhatunk javadalmazási és 
kompenzációs rendszert. 
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Természtesen ez a máshogy gondolkodás nem 
váltja ki, hogy rendszeres értékeléseket és visz-
szajelzéseket kapjon a csapat és a vezető fo-
lyamatosan kövesse a teljesítménymutatókat 

(SM támogatásával) illetve beavatkozzon, ha 
annak szükségét érzi. 

Felhasznált irodalom
Adventures with Agile (2019) Becoming an Agile 
Coach: Sharing Lessons from a Personal Journey - 
Shane Hastie. Letöltve: https://www.yo-
utube.com/watch?v=cEB0jcPxvtw, Utolsó letöltés 
ideje: (2020.04.06.) 
Agile66 (2019) [#ATB2019] Keynote: The Edge of 
Agility - Shane Hastie. Letöltve: https://www.yo-
utube.com/watch?v=waj_gklgihI, Utolsó letöltés ideje: 
(2020.04.06.) 
Agilealliance (2020) 12 Principles Behind the Agile 
Manifesto. Letöltve: https://www.agileal-
liance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-
manifesto/, Utolsó letöltés ideje: (2020.04.06.) 
Agilealliance (2020) Extreme Programming. Letöltve: 
https://www.agilealliance.org/glossary/xp/, Utolsó le-
töltés ideje: (2020.04.06.) 
Agilepeoplemanifesto (2019) Agilepeoplemanifesto. 
Letöltve: https://agilepeoplemanifesto.org/english/, 
Utolsó letöltés ideje: (2020.04.06.) 
Bartucz, Cs.- Buics, L.,- Horváth, A. - Süle, E. (2021). 
Process based approach of adaptive transportation 
services - identification of time gaps., 12th IEEE In-
ternational Conference on Cognitive Infocommunica-
tions Proceedings, pp. 683-688. 
Butkus, V. (2020) What Does an Agile Coach Do and 
How Can You Become One?. Letöltve: 
https://www.toptal.com/project-managers/agile/what-
is-an-agile-coach, Utolsó letöltés ideje: (2020.04.06.) 
Etymonline (2020) Coach. Letöltve: https://www.ety-
monline.com/word/coach, Utolsó letöltés ideje: 
(2020.04.06.) 
Farkas, F. (2013) A változásmenedzsment elmélete 
és gyakorlata. Budapest, Akadémia kiadó 
Gyenge, B. - Kozma, T. (2018): Szolgáltatásérték nö-
velése értékdimenziók mentén; In: Egri, Zoltán; Bod-
nár, Károly (szerk.) Logisztika a Dél-Alföldön 
Szarvas, Magyarország : Szent István Egyetem Ag-
rár- és Gazdaságtudományi Kar (2018) 98 p. pp. 18-
32. , 15 p. 
Hammer M, Champy J (1993) Reengineering the cor-
poration: A manifesto for business revolution. Harper 
Collins Publishers 
Kaplan, R. S. – Cooper, R. (2001) Költség & hatás. 
Panem Kiadó, Budapest 
Karácsony P. (2016): Szervezeti ismeretek, Selye Já-
nos Egyetem, Komárno 
Koloszár L. - Pankotay F. M. (2018) Lean eszközök a 
kkv-k fejlesztésében. Gazdaság és Társadalom, 9 (3-
4). pp. 67-98. 

Kurucz, A. - Magyar-Stifter, V. - Platz, P. - Rácz, I. 
(2017): Vállalat-gazdaságtani alapok Győr, Magyar-
ország : Universitas-Győr Nonprofit Kft.  
Kurucz, A. (Agilis módszerek a vállalatoknál: Scrum, 
MAGYAR MINŐSÉG 29 : 5 pp. 4-10. , 7 p. (2020) 
Lőre, V. (2019): Üzleti szimulációs tréningek fejlesz-
tése agilis szemléletben, In: Reisinger, A. – Kecskés, 
P. – Buics, L. (szerk.) "Kreatív ipar, digitális gazda-
ság", A Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus 
formában megjelenő kötete. Széchenyi István Egye-
tem, Győr 
Manoel Pimentel (2018) So what does an Agile 
Coach actually do. Letöltve: https://me-
dium.com/@Elabor8/so-what-does-an-agile-coach-
actually-do-17060bcc2d34, Utolsó letöltés ideje: 
(2020.04.06.) 
Nagy, V. Á. - Kozma, T. - Gyenge, B. (2019) Informá-
ció áramlási folyamat jelentősége egy logisztikai szol-
gáltató esetében, LOGISZTIKAI TRENDEK ÉS LEG-
JOBB GYAKORLATOK 5 : 1 pp. 4-11. , 8 p. (2019) 
Rigby, D. K.- Sutherland, J.- Takeuchi, H. (2016): 
Embracing Agile, Harvard Business Review. 
May2016, 94 (5), pp. 40-50. 
Rubin, K. S. (2013): Essential Scrum: A Practical Gu-
ide to the Most Popular Agile Process, Addison-Wes-
ley Signature Series (Cohn) Pearson Education, New 
Jersey 
Ryan Key (2016) 8 Ways Agile Coaching can Help 
Your Team. Letöltve: https://everydayagile.com/8-
ways-agile-coaching-can-help-your-team-
c0963730c33, Utolsó letöltés ideje: (2020.04.06.) 
Sarah K. White (2018) What is an agile coach? A va-
luable role for organizational change Letöltve: 
https://www.cio.com/article/3294700/agile-coach-role-
defined.html, Utolsó letöltés ideje: (2020.04.06.) 
Slack, N. – Brandon-Jones, A. (2018) Operations and 
Process Management. Principles and Practice for 
Strategic Impact. Fith Edition, Pearson, Harlow, UK 
Tenner, A. R. – DeToro, I. J. (1998) BPR vállalati 
folymatok újraformálálsa. Műszaki Könyvkiadó, Buda-
pest 
Wesner j. W. -Hiatt, J. M. – Trimble, D.C. (1994): 
Winning with Quality: Applaying Quality Principles to 
Produkct Development. Addison-Wesley, London. 
https://szamalk.hu/agilis-projektmenedzsment-vagy-
klasszikus-modszertan- 
Yukl, G. (2010) Leadership in Organizations. Seventh 
Edition. New Jersey, Prentice Hall 

https://szamalk.hu/agilis-projektmenedzsment-vagy-klasszikus-modszertan-
https://szamalk.hu/agilis-projektmenedzsment-vagy-klasszikus-modszertan-


Magyar Minőség 2022.   Magyar Minőség Társaság 

37. 

  

 

 

 

 

Dr. Kurucz Attila folyamatmenedzsment szakértő és agilis 
coach. Az elmúlt 18 évben többszáz millió Ft megtakarítást 
ért el partnereinél. Jelenlegi tanácsadó munkáiban agilis és 
hatékonyságnövelő projektekkel foglalkozik. A Széchenyi 
Egyetem docense, a Marketing és Menedzsment Tanszék 
vezetője. Oktatóként a vállalatgazdaságtan és folyamatme-
nedzsment tárgyak felelőse. Kutatási területe a digitalizáció 
hatásai a vállalati működésre. Tudományos és üzleti ren-
dezvényeken is tart előadásokat, rendszeresen publikál. 

 

Németh György Valentin reorganizációs tanácsadó, üzleti 
Agilitás szakértő, a PROgile.eu vezetője. Korábban a Fő-
városi Vízművek vezérigazgatói tanácsadója volt, majd a 
BIG4 tanácsadócégeknél üzleti folyamatszervezési, szer-
vezet átvilágítási és cégkultúra projekteken dolgozott. 
2011-tól az E.ON nál vállalatcsoport szintű szervezet átala-
kításokért felelős program menedzsere Düsseldorf és Es-
sen székhellyel, majd magyar IT szervezeti vezetője volt a 
nemzetközi Agilis transzformációs programban. 

 

Tóth Zsuzsanna okleveles közgazdász, okleveles logiszti-
kai menedzser. Az elmúlt 16 évben nagy multinacionális 
vállalatoknál dolgozott. Tavalyi évben egy 500 fős informa-
tikai vállalkozás agilis transzformációját kísérte végig. A 
Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment 
Tanszékének külsős oktatója, ahol vállalatgazdaságtan va-
lamint termelésmenedzsment gyakorlatokat tart. Fő szakte-
rülete a folyamatmenedzsment nagy vállalati környezetben. 
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