
AGILIS MÓDSZERTAN

AZ AGILIS MÓDSZERTAN báRMILyEN öSSZETETT pRobLéMA 
MEGoLDáSáRA ALkALMAS, AMIkoR:

SpRINT ITERáCIÓ

AGILIS SZEREpköRök

A megoldás részletei előre nem ismertek

Az eredményekkel kapcsolatos elvárások  
várhatóan változnak

A munkát részekre lehet bontani

Az egymásra épülő részeredmények 
értéket képviselnek

Lehetőségünk van szorosan  
együttműködni az ügyféllel

Egységnyi munkaciklusok, általában 5, 10 naposak,  
de egy hónapnál nem hosszabb időszakok, amelyeknek 
a végére az ügyfél számára értéket képviselő, kipró-
bálható prototípust, termékbővítményt állítunk elő.

TERMékGAZDA – A termékgazda azért felel, hogy 
az ügyféligények alapján megfogalmazza a célokat, 
amelyeknek az eléréséért a csapat dolgozik. Listában 
vezeti a feladatokat, azokat sorba rendezi és biztosít-
ja, hogy a lista minden csapattag számára elérhető 
legyen. 

CSApATTAGok– Az ideális létszám 5 -7 fő körül van, 
tapasztalatok szerint 9 fő felett a munka már nem 
szervezhető meg hatékonyan. 

AGILIS CoACh – Az agilis coach azért felel, hogy 
mindenki megértse, elfogadja és betartsa az együtt-
működés szabályait. Segíti a csapatot az önmene-
dzselésben és önfejlesztésében, végső soron abban, 
hogy még jobb csapattá váljanak.

1-4 hét

https://vezetofejlesztes.hu/agilis-projektmenedzsment/
https://vezetofejlesztes.hu/agilis-coach/


MUNkAMEGbESZéLéSEk

SpRINTTERvEZéS: – A sprinttervezés közös munka, 
minden csapattag részt vesz benne. A lényeg, hogy 
mindenki legyen képben azzal kapcsolatban, hogy  
milyen célokat szeretnének elérni és azt hogyan teszik. 
Max. 8 óra, ha egy hónapos időtávokban gondolkodunk, 
és arányosan kevesebbel rövidebb ciklusok esetén. 

NApI áLLÓ GyoRSMEGbESZéLéS: – 15-20 per-
ces un. daily standup naponta, vagy hetente néhány 
alkalommal. Célja, hogy a csapattagok összehangolják 
a munkájukat annak érdekében, hogy a sprint végére 
elérjék a kitűzött célokat.

KérdéSEK, AMit A CSApAttAgoK EgyEnKént  
váLASzoLnAK MEg:

1. Mit csináltam az előző napi gyorsmegbeszélés 
óta, ami hozzájárult ahhoz, hogy a csapat elérje a 
sprint céljait?
2. Mit fogok tenni a következő megbeszélésig, ami 
előreviszi a projektet?
3. Látok-e bármilyen akadályt, ami veszélyezteti 
vagy megakadályozza azt, hogy a csapat elérje a 
sprint célját?

SpRINTfELüLvIZSGáLAT: – Célja, hogy megvizsgál-
ják, elérték-e a sprint céljait. Kötetlen beszélgetés 
minden sprint végén a termékgazda vezetésével.  

A csapat együtt végignézi a feladatlistát, és ellenőrzi, 
hogy mi az, ami elkészült. végül aktualizálják a listát, 
ami kiindulópontját képezi a következő sprintnek. 

SpRINTvISSZATEkINTéS: – Más néven retrospektív, 
ahol az agilis coach vezetésével a csapat felidézi az 
elmúlt egy-két hét együttműködésének emlékeit, és 
elgondolkozik azon, mi ment szemmel láthatóan jól, 
és mit tenne legközelebb másként. Utána megegyez-
nek, mi az a néhány dolog, amelyre figyelni fognak a 
következő időszakban.

4 óra / hó

3 óra / hó

pRIoRIZáLáS: – Listában vezetik a csapat összes 
feladatát. A listát folyamatosan rendezik oly módon, 
hogy mindig a legfontosabb feladat kerüljön a lista 
élére. Ha a sprint elkezdődött, akkor új feladatot már 
nem vesznek fel a feladatlistára. vizualizációra gyak-
ran KAnBAn-táblát használnak.

fELADAT véGREhAjTáSI IDEjE: – Ha meghaladja 
a 6-8-12 órát, akkor kisebb feladatokra bontják szét. 
Lényeg, hogy a feladatok egy munkanapon belül elvé-
gezhetők legyenek. Ha túl sok az 1-2 óránál rövidebb 
feladat, akkor azokat csoportosítják.

fELADATfELváLLALáS: – A csapattagok a felada-
tokat a kompetenciájuknak megfelelően önkéntesen 
vállalják fel (ideális esetben, vagy kapják). 

fELADATLISTA

https://vezetofejlesztes.hu/napi-stand-up/
https://vezetofejlesztes.hu/retrospektiv/


vEZETofEjLESZTES.hU

kANbAN-TábLA: – Arra szolgál, hogy a munkafolya-
matot láthatóvá tegyük. Minden feladatot felírnak egy 
kártyára és elhelyezik a tábla valamelyik oszlopában 
aszerint, hogy hol tartanak a folyamatban. Meghatá-
rozzák, hogy egy oszlopba maximum hány kártya 
kerülhet. oszlopok lehetséges elnevezése: 

vIZUáLIS ESZköZök

AGILIS kERETRENDSZER

Ügyféligény, más néven felhasználói történet
teendők, vagy elkezdett feladatok
Folymatben lévők
tesztelés alatt, vagy ellenőrizendő
Kész, vagy más néven elvégzett

1004

1-4
hét

24
óra

KANBAN-tábla

Napi gyorsmegbeszélés
 Mit csináltam?
 Mit fogok csinálni? 
 Látok-e bármilyen akadályt?

Termékgazda

Agilis coach

Sprint-
tervezés

Termék 
teendőlista

Sprintfelülvizsgálat

Retrospektív

Munkahátralék 

Ügyfél

Csapat

Munkahátralék grafikon: Azt mutatja meg, 
hogy a feladatokból mennyit végeztek el, és
még mennyi ráfordításra van szükség 
a sprint végéig.

https://vezetofejlesztes.hu/

