
 

A HSZOSZ budapesti Klub 2019. 06. 24-i ülésének összefoglalója 

 

2019. 06. 24-én délután a Lechner Tudásközpontban – 23 fő jelenlétével – megrendezésre került a Humán 

Szakemberek Országos Szövetségének budapesti klub foglalkozása 17.00 órai kezdettel. A vezetője Kovács 

Tamás, aki a klub működéséért felelős vezető. A klub foglalkozások célja a Hr tudás és tapasztalat megosztás 

hr szakembereknek és minden Hr-t érdeklő embereknek. Ennek a foglakozásnak a címe az „Agilis módszertan 

és a Hr kapcsolódása” volt.  

A Lechner részéről Keresztúti Judit (scrum master) saját történetein keresztül bemutatta a 

szervezetükben 2 éve bevezetett agilis keretrendszer, a Scrum főbb alapelveit (átláthatóság, vizsgálódás, 

adaptáció), a képviselt értékeket (tisztelet, nyitottság, bátorság, elköteleződés, fókusz), valamint azon 

módszertani csokrot, amelyekkel hatékonyabbá tették a csapat működését. A Scrumra történő átállás egy 

agilis coach bevonásával indult és már fél év elegendő volt, hogy a sok kihívás mellett nyilvánvalóvá váljanak 

az eredmények. Ezek hatásait végső soron a felhasználók érzik, hiszen az ő igényeiknek megfelelően 

folyamatosan fejlődik az alkalmazás. Az előadás HR szempontjából érdekes része a Scrum csapatra és a 

munkavállalókra gyakorolt hatása volt. Az átállás óta a csapattagok közötti bizalom növekedett, 

felértékelődött a személyes kommunikáció, támogató légkör alakult ki, melyben kibontakozhatnak, 

fejlődhetnek és kreatívak lehetnek. Mindezek pedig magasabb szintre emelték a csapat feladat- és 

problémamegoldó képességét, mely alapja a folyamatos sikerélményeknek és elégedettségnek. A cég 

szempontjából legfontosabb előnye, hogy mindez nemcsak megtartóerőt képvisel, hanem hívogató a 

fiatalabb generációk számára, ami napjaink IT világában kiemelten kezelendő.  

A Scrum csapatokban dolgozók számára idén tavasszal lehetőség nyílt, hogy eljussanak az AgiCon 

nevű agilis módszertanokkal foglalkozó konferenciára. Hülber Attila az elektronikus építési napló alkalmazás 

termékfelelőse (product owner) az előző előadásához csatlakozva saját szemléletes példáin keresztül 

összefoglalta a konferencián* hallottakat, különös hangsúlyt adva a HR vonatkozású érdekességeknek. A 

Scrummal kapcsolatos negatív és pozitív tapasztalatokkal indult az előadás, ahol nem csupán a Lechner 

elmúlt két évének agilis sztorijai kerülhettek elő, hanem más, a konferencián bemutatkozott nagyobb 

szervezetek beszámolóiból is elhangzottak vonatkozó részletek. Ezután az agilitás középpontjában álló 

ember és csapat fogalmak kerültek terítékre. E nézőpont szerint elsősorban nem a lefejlesztett termékek 

adják egy vállalat értékét, hanem az azt fejleszteni képes csapat, az ember. Ennek a szemléletnek 

legmagasabb szintű képviselője a HR és arra kell törekednie, hogy a vállalati kultúra szerves része legyen e 

gondolat.  A konferencián arra is kitértek, hogy a HR legnagyobb kihívása a munkaerő megtartása és 

motiválása. Érdekes tapasztalat, hogy a Lechnerben működő Scrum csapattagok számára maga a módszer, a 

világosabb cél éppen a legfontosabb motivációk között szerepelnek és nem csupán a Z generációs fejlesztők 

között.  

Az előadások után az agilis szemléletre alapuló szervezetfejlesztésről, vállalati kultúra kialakításának 

lehetőségeiről alakult ki beszélgetés. A résztvevők abban egyetértettek, hogy bármely szervezetfejlesztés 

első lépése a közös vízió, értékek és célok meghatározása, ezután következik minden más. Emellett az is 

szóba került, hogy az agilis módszereknek is vannak olyan elemei, melyeket egy nem termékfejlesztéssel 

foglalkozó cég vagy részleg átvehet. Nyilván az alapelvek mentén minden rugalmasan alakítható, 

mindenfajta kivételesnek tűnő élethelyzetre léteznek technikák, áthidaló módszerek. A lényeg az 

átláthatóság és a folyamatos fejlődésre való törekvés, az emberközpontúság. A beszélgetés azzal zárult, hogy 

valódi céges sikereket párbeszéddel, egymás segítése és folyamatos visszacsatolások révén érhetők el.  

A kérdés ezek után az, hogy te milyen cégnél szeretnél dolgozni? Ha tudod a választ, akkor keresd 

meg a HR-t és mondd el nekik! 😊 


