




Backlog

1. Agilis transzformációk Magyarországon

2. Miért és mikor használjuk az Agilis szemléletet?

3. PM szerep változásai agilis környezetben



REFERENCIÁK

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK



KÉPZETTSÉGEK
• Business coach, Team és Group Coach – Business Coach Kft.

• Tréner és párkapcsolati coach – Dr. Mészáros Ádám

• Global DISC Accredited Partner & GROWTH 2.0 Licensed Partner of ICQ Global

• ICAgile Coaching Agile Transformations (ICP-CAT) – The Agile Company

• ICAgile Agility in the Enterprise (ICP-ENT) – The Agile Company

• Scaled Agile Framework (SAFe) Program Consultant (2018) – Scaled Agile Inc.

• Professional Scrum Master – Scrum.org

• Product (UX) Designer – UX Studio, Theory U – MITx u.lab

• Information Management MSc - University of Tilburg (Hollandia)

Küldetésem, hogy bátorsággal 

rávilágítsak azokra az 

együttműködésben és az ezt 

támogató rendszerekben rejlő 

adottságokra, amikkel 

emberek, csapatok és 

szervezetek jobbá válhatnak, s 

kibontakoztathatják a bennük 

rejlő lehetőségeket és 

értékteremtő képességet.

REFERENCIÁK
• Agilis coacholás, tréning, szervezetfejlesztés – Nokia, MSCI, Erste Bank, Magyar Telekom, 

Enterprise Group, Aegon Global Technology Services, Enterprise Group

• Nokia Open Leadership Guild vezetői közösségfejlesztés, Budapest Technology Center 

Innovációs keretrendszer megújítása

• Társadalmi együttműködést támogató közösségi rendszer tervezése Design gondolkodás 

módszertannal – Jövőképzők közösség

• SpeechAngel startup alapító, virtuális Scrum Master és IT Architect

• SiLA szabványosító testület együttműködési folyamatainak és rendszereinek továbbfejlesztése 

– Wega Informatik AG

10+ év közösségépítő tevékenység // 9 év IT tapasztalat agilis környezetben 

6 év szervezetfejlesztés // 4 év agilis coacholás

BEMUTATKOZÁS



Mi az agilitás?



Agilis kiáltvány (2001)

A szoftverfejlesztés hatékonyabb módját tárjuk fel saját tevékenységünk és a másoknak nyújtott segítség útján. E 

munka eredményeképpen megtanultuk értékelni:

Az egyéneket és a személyes kommunikációt a folyamatokkal és eszközökkel szemben

A működő szoftvert az átfogó dokumentációval szemben

A megrendelővel történő együttműködést a szerződéses egyeztetéssel szemben

A változásra való reagálást a tervek követésével szemben

Amellett, hogy a jobb oldalon szereplő tételek is értékkel bírnak, mi többre tartjuk a bal oldalon feltüntetetteket. 

https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/principles.html

https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/principles.html






1. rész
Agilis transzformációk 
Magyarországon



KPMG: „Agilis vagy irreleváns”

. A kutatás szerint a CEO-k 84 százaléka ugyan hisz az 
agilitás elvében, a hibák gyors felismerésére és a tervek 
újragondolására építő céges kultúrában, de ez a szemlélet 
csak a vállalatok 56 százalékának működésében jelenik 
meg. 

KPMG globális vezérigazgatói felmérése: „Agilis vagy irreleváns” (2019)

56%

84%





Budapest, 2019



Csapatszint









Tanulságok

- vezetői példamutatás
- több coacholás a kulcsszereplőknek, minél előbb
- agilis transzformációt csak agilisan
- az új kultúra meghonosítása hosszú folyamat
- átláthatóság és mérőszámok nélkül nem megy
- néhány nap képzés nem tesz csodát
- önmagában az átnevezés nem hoz változást
- sablonok helyett testreszabás - félreértelmezés és felhigítás nélkül
- a sikerek mellett a hibákat is tegyük láthatóvá
- költséghatékony tanulni másoktól (is)



2. rész
Miért és mikor használjuk az 
agilis szemléletet?













Mikor használjunk agilis szemléletet?

Főleg itt!
Itt is 
hasznos

Modell: Dave Snowden





Mikor kevéssé hasznos?













https://hbr.org/2022/02/agile-doesnt-work-without-psychological-safety

https://hbr.org/2022/02/agile-doesnt-work-without-psychological-safety




3. rész
PM szerep változásai 
agilis környezetben







Trendek

● vezetői, kommunikációs, együttműködési képességek 
egyre fontosabbak - távolról is

● a külvilág felé egyre egyszerűbb képet kell mutatni
● az agilis szemlélet növekvő népszerűsége 
● egyre inkább kiválasztási szempont a magas érzelmi 

intelligencia
● egyes középvezetői felelősségek átvétele
● design gondolkodás szerepe nő

Forrás: Pavel Kukhnavets, Project Management Trends in 2021, Hygger Blog, 2020 November



Nálunk hogyan tudjuk alkalmazni… ?

● Ügyfélelégedettség mérése
● Rugalmasabb változáskezelés
● Gyakoribb szállítás
● Rendszeres együttműködés
● Üzleti érték meghatározása
● Technikai és kulturális 

dimenziók
● Egyszerűsítés
● Függőségek csökkentése
● Visszatekintés (retró) nemcsak 

csapatszinten (projekt, 
szervezet)













Kanban tábla







Értéklánc feltérképezés





Útravaló







Köszönöm a figyelmet!

+36 70 402 1688
hello@inczegaspar.hu
www.inczegaspar.hu

mailto:hello@inczegaspar.hu
http://www.inczegaspar.hu


Agilis képzések



Tudat

- értékek

- világnézet

- cél

- tudás

Viselkedés

- szokások

- készségek

- kommunikáció

Kultúra

- közös értékek

- közös normák

- küldetés

- történelem

Rendszerek

- folyamatok

- megállapodások

- mérőszámok

- infrastruktúra

BELSŐ KÜLSŐ

EGYÉNI

KÖZÖSSÉGI



Agilitás ma

https://standishgroup.com/sample_research_files/

CHAOSReport2015-Final.pdf

https://stateofagile.com/

https://standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf
https://stateofagile.com/home

