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agilitás
[latin] serénység, ügyesség, élelmesség, életrevalóság, gyorsaság, mozgékonyság(*)

• Alapvetés

Minden és mindenki agilissá vált vagy épp azzá válik – ha pedig nem, 
akkor jobb esetben elveszti versenyelőnyét de minimum poklok 
tüzén fog elégni. 

• Kommunikáció

„Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok 
elégedve.” (II. Ferenc József császár)

(*) Forrás: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára



“A nagy találkozás”
/Presser Gábor, Katona Klári, Demjén Ferenc/

• Agilis szervezetek és agilis projektek találkoznak egymással, mert 
bizony-bizony együtt kell(ene) dolgozni

• Elkezdődik a modern kori dodzsem, amelynek során menedzserek,  
projektmenedzserek, product owner-ek és scrum-masterek 
„határokon átnyúlva” próbálnak meg rendet vágni egymás 
(projekt)szervezetében

• „Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam“ (II. Ferenc József 
császár - 1914. évi hadüzenet)

“Még vár a nagy találkozás.

Vár egy szép összetartozás. (…)

És még vár a nagy találkozás.

Vár egy új rácsodálkozás.”



“Irány a Sereg!”
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People – Process – Organization – (Technology)

• Csapat
Elmélet: kereszt-funkcionális, teljes szerepköri lefedettség, dedikált

Gyakorlat:

− Pool-ból dolgozunk (korlátozott lehetőségek)

− Alultervezett létszám

− Tapasztalat vagy szakértelem hiánya

− Nem illik össze a csapat (emberileg)

• Agilis megközelítés: 
− képzés

− eszkalálás “a.s.a.p.”



People – Process – Organization – (Technology)

• Transzparens információk
− Hiányos és/vagy elaprózott infók

○ “specifikáció hiánya”  “elkészült dokumentumok részletezettsége/mélysége”

○ Nem megfelelő ember (kompetencia vagy információ hatalom)  alultervezett csapata 
(termékmenedzser!)

• Agilis megközelítés: 
− üzleti és technológia oldal együtt

− pl. Confluence

− Szinkronizációs megbeszélések



People – Process – Organization – (Technology)

• Sok szerepkör – számos döntéshez sok emberre van szükség
− A döntés felelősség => eszkaláció, backlog prioritás 

− A döntéshez kompetensnek kell lenni => ha területen átnyúlik, már “nem a 
mi kompetenciánk”

• Agilis megközelítés: 
− A (keresztfunkcionális) csapatban  a szerepkörök együtt képviselnek értéket!



“Szavak” a.k.a. Kommunikáció

• Érthető, látható és gyakran ismételt 
(stratégiai) célok
• mindenki csak a saját, következő feladatát látta 

maga előtt, csak azzal foglalkozott 

• Agilis megközelítés: 
• Szinkronizációs megbeszélések

Szavak, csodálatos szavak,
Békítenek, lázítanak.

Eldöntenek egy életet.
Följárnak, mint a kísértetek.

Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.

Világokat jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.

Dalolnak és dadognak ők.
Gügyögnek, mint a szeretők.

Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, csodálatos szavak.

Juhász Gyula: Szavak



Szervezet – Agilitás        Reziliencia(*)

• Összpontosítás (Fókusz)

− A (jelentős) változások során az emberek aggódnak, hogy mi történik most és mi történhet ezután. Ha ez 
folyamatos, akkor kontraproduktív megküzdési magatartást és a rossz döntéseket látunk (kockázatok alábecslése, 
pánik, stb.) => Kommunikáció! => Áttekinthetőség

• A csapatmunka újragondolása

− Megfelelő emberek a megfelelő időben (“Simplify!”)

− Ellentmondásnak tűnik (bevonás, tisztelet (szakértő!), odafigyelés) ám ha kimondjuk és tiszteletben tartjuk és jól 
szelektálunk (sok project, túlterhelés, COVID-19!) akkor működik => Kommunikáció! => Áttekinthetőség

• “Fail quickly and fail safely” – Folyamatos korrekció

− A hiba/ a kudarc egy lehetőség a tanulásra – Nincs hibáztatás, nincs bűnbak-keresés!

− Mérőszámok és (klasszikus) gyökérok-feltárás és kezelés (“Slow down!”)

− A tanulságokat dokumentálni kell => Kommunikáció! => Áttekinthetőség

• “A leader is a dealer in hope.” Napoleon Bonaparte

− Ne tegyünk betarthatatlan ígéreteket!

(*) A reziliencia általános értelemben rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy 
anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjék. (Wikipédia)
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Megközelítés

• Külső szemlélőként

• Nem agilis szakértőként

• Kritikusan

• „Mindenki agilis”



Klasszikus működés

• Alapos tervezés
• Mindent gyűjtsünk össze

• Elég részletes lesz?

• Munka közben
• Dokumentumok, dokumentumok…

• Sok a duma

• Mikor dolgoztok már?

• Nem tudunk többet fizetni

• Végeredmény
• Én nem erre gondoltam…

• De abban a leírásban ez IS benne volt



Klasszikus működés – verzió 2

Forrás: Pascal BORNET / linkedIn



Az ember természetszerűleg „agilis”

• Véges kapacitás a tervezésre

• Előre nem látható át minden

• Vizuális típusok

• Kényelmesebb „agilisnak” lenni



Az ember természetszerűleg „agilis” - Vagy mégsem?

• Bizonytalanság

• Eredménykövetelmény

• Költségvetés korlát

• Személyes vagy kollektív felelősség vállalása

• Elkötelezettség

Forrás: promanconsulting



Veszélyek

• Módszerek keveredése

• Vezetői példamutatás hiánya

• Szervezet felkészületlensége

• Fegyelmezetlenség



Agilis vállalat / szervezet

• Agilis szervezeti struktúra

• Agilis változás:  cél, szervezet, keretek

• Agilis vezetőség



Házi „olvasmány” 

„A következő mese kitalált történeten alapul. A történet szereplői 
kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen 

műve.”

https://www.youtube.com/watch?v=o5sI6eGQWqQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=o5sI6eGQWqQ&feature=emb_logo

