
A most záruló esztendőben a vizsgált válla-
latok árbevétele átlagosan 2,2 százalék-
kal nőtt, és közel kétharmaduk (61 szá-
zalék) arról számolt be, hogy informatikai 

szervezetének működését már nem vagy egyáltalán 
nem befolyásolja a gazdasági válság. A válaszadók 
csupán 16 százaléka jelezte, hogy az informatikai te-
rület válságüzemmódban működik (ez 2014-hez ké-
pest a felére csökkent), míg további 23 százalék már 
inkább az ebből való kilábalást jelöli meg állapotaként 
(ez pedig a 2014-es arány kétharmada). Ez a stabi-
lizálódás ugyanakkor elsősorban a hazai tulajdonú 
(állami, önkormányzati és piaci) szervezeteknek kö-
szönhető, a külföldi tulajdonú vállalatok működését 
jobban korlátozza még a válság hatásainak kezelése.

Mivel az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy 
a válság hatása és a gazdasági környezet bizonyta-
lansága kihatással van a szervezetek informatikai 
gyakorlatára is, ezen adatok azt a reményt táplál-
ják, hogy magunk mögött hagyhatjuk a bizonytalan-
ságot, és az informatikai területeken – legalábbis a 
legtöbb szervezet esetében – tartós stabilizálódás, 
esetleg növekedés indulhat meg.

Hatások a költségvetésre
Ez a reménykeltő változás ugyanakkor még nem jele-
nik meg a vizsgált szervezetek informatikai költség-

vetésében: habár nemzetközi szinten az informatikai 
költségvetések már 2010-től stabilnak mondhatóak 
(+/- 1 százalék mértékű változás), addig a hazai ta-
pasztalatok szerint még erős kiszámíthatatlanságot 
és főleg átlagosan tartós csökkenést (2015-ben 2,4 
százalékkal) lehet kimutatni.

Biztató jel, hogy míg 2014-ben a vizsgált szerveze-
tek 44 százaléka volt kénytelen csökkenést elköny-
velni, 2015-ben csupán a vállalatok 36 százaléka 
kényszerült erre. Kiemelendő, hogy a csökkenéshez 
erősen hozzájárult a szervezetek azon 13 százalé-
ka, amelyekben az IT-költségvetés csökkentése meg-
haladta a 20 százalékot is, míg csupán a válaszadók 
3 százaléka számolt be hasonló mértékű növekedésről.

Az informatikai költségvetések csökkenése jellem-
zően a piaci vállalatok sajátossága, hiszen az állami-
önkormányzati tulajdonú szervezetek esetében cse-
kély, 1 százalék alatti növekedés volt kimutatható.

Ahogy már korábban is megállapítottuk, a szemé-
lyes beszélgetések rávilágítottak arra, hogy az infor-
matikai költségvetések nagyságának csökkenése 
sokszor az informatikai terület jó munkájának ered-
ménye, azaz beértek a korábbi években elkezdett 
projektek, amelyek már akár tartós költségcsökken-
tést is okozhatnak.

Ez ugyanakkor rávilágít arra is, hogy az informati-
ka szerepének megítélése még mindig változékony: 

...tartós 
stabilizáló-
dás, esetleg 
növekedés 
indulhat 
meg.

Fordulathoz közel
2014. évi kutatásunk bemutatását azzal kezdtük, hogy a gazdasági válság utóhatásai, a 
gazdasági környezet bizonytalansága máig érezteti hatását a vállalatok gyakorlatában és az 
informatikai szervezetek működésében. Az elmúlt években nem volt olyan esztendő, amikor 
ezt a kijelentést ne írhattuk volna le. 2015 fordulópont lehet.  /Fehér Péter, Szabó Zoltán
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az informatikai költségvetést azon szervezetek ese-
tében lehetett inkább növelni, amelyeknél az infor-
matikai megoldások karakteresen hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az adott szervezet a versenyben megkü-
lönböztesse magát, mi több, az ilyen szervezeteknél 
az informatikai területnek kimondottan kezdeménye-
ző szerepe van abban, hogy az informatika eszköztá-
rával üzleti innovációt érjenek el.

Ezen vállalatok jobbára élenjáró, úttörő stratégiát 
követnek, a növekvő költségvetés pedig jellemzően a 
szervezetek fejlesztési költségvetésében jelenik meg: 
ahol az IT-költségvetés növelése jellemző, ott szignifi -
kánsan magasabb a fejlesztési költségvetés aránya is 
(43,3 százalék szemben a 32,7 százalékkal).

Az informatika szerepe és megítélése
Az elmúlt években jól látható trend az is, hogy az in-
formatikai funkciónak az üzleti működésben is egy-
re nagyobb szerepet szánnak: habár az informatikai 
funkcióra még mindig inkább végrehajtó szereplő-
ként gondolnak, megerősödött az informatikai funk-
ció üzleti területen betöltött kezdeményező szerep-
körének elfogadottsága is. Kutatásunk első évében 
még 31 százalékos különbséget mértünk a két sze-
repkör megítélésében, és az informatika kezdemé-
nyező szerepének megítélése inkább negatív volt, 
ám ez a különbség évről évre csökkent, s a két sze-
repkör megítélésében már csak 9 százalék eltérés ta-
pasztalható.

A megítélés változása meglátásunk szerint két té-
nyezőnek köszönhető:

•  A gazdasági nehézségek hatására az üzleti és in-
formatikai területek között megnőtt a párbeszéd 
intenzitása. Mivel az informatikai funkció fenn-
tartása meglehetősen nagy költséghelyet je-
lent, a gazdasági nehézségek közepette az üzle-
ti területeknek jobban meg kellett érteni, mire és 
hogyan tudják használni az informatikát. Az in-
formatikai területek számára ugyanakkor ez ki-
törési lehetőséget jelent, amelyben az innovatív 
megoldásokkal lehet biztosítani a szervezetek 
teljesítményét.

•  Az informatikai megoldások egyre jobban beépül-
nek az üzleti folyamatokba, egyes szakterüle-
ti rendszerek szakértői már nem (csak) az infor-
matikai szervezetekben találhatóak meg, hanem 
minden üzleti területen. Sőt az informatikai meg-
oldások iránt érdeklődő vezetők számára is fon-
tos, hogy új megoldásokat találjanak üzleti lehe-
tőségeik bővítésére.

Míg egyrészről ez a javuló viszony örömteli, és 
megkönnyíti mind az üzleti, mind az informatikai te-
rületek munkáját és együttműködését, addig egyben 
veszélyt jelent az informatikai funkcióra mint szerve-
zeti egységre: ha az üzleti területeken értik és tud-
ják használni az informatikai megoldásokat, ki tud-
ják jelölni a fejlesztési utakat, az informatikai funkció 
üzemeltetői, közműszerű szerepkörbe szorul vissza, 
és mint ilyen könnyen kiválthatóvá, kiszervezhető-
vé válik. Az informatikai funkciónak ma még nyilván 
fontos szerepe van az üzleti igények leképezésében, 
azok megvalósításának végigkísérésében, az infor-
matikai architektúra fejlesztésében és karbantartá-
sában is.

Emiatt az informatikai vezetők nagy kihívása, ho-
gyan pozicionálják saját szervezetüket, saját helyü-
ket. A nemzetközi elemzésekben az elmúlt négy-öt 
évben erőteljesen megjelent az a vélemény, hogy az 

A külföldi tulajdonú vállalatok működését jobban korlátozza 
még a válság hatásainak kezelése

A gazdasági környezet bizonytalansága egyre kevésbé érezteti hatását az informatikai 
szervezeten

Az informatika megkülönböztető képessége és innovációs kezdeményezőképessége 
teszi lehetővé és/vagy szükségessé az IT-költségvetés növelését
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informatikai vezetőknek egyre inkább változásmene-
dzserként (change leader) vagy az átalakításokat tá-
mogató üzleti vezetőként (transformational leader) 
kell újrapozicionálniuk magukat, akár kiterjedve az in-
novációt koordináló területekre is.

Ugyanakkor a változások nem történhetnek meg a 
meglévő megoldások konszolidációja nélkül. Nemzet-
közi szinten átlagosan az IT-költségvetés 75 száza-
lékát költik üzemeltetési feladatokra, de a jobb hely-
zetben lévő Magyarországon is 60 százalék feletti ez 
az arány. A nagy szervezetek esetében jellemzően 
az architektúrák összetettsége, a számtalan egye-
di rendszer, az örökölt, magukkal hordozott megol-
dások nagy terhet – és egyben nagy kockázatot – 
is jelentenek a szervezeteknek. Ennek az állapotnak 
a megváltoztatása egyre inkább elkerülhetetlen, 
holott közvetlen üzleti értékteremtéssel nem jár, mi 
több, jelentős kockázatot hordoz magában, amelyet 
a vezetők nem szívesen vállalnak fel (sokszor nem is 
töltenek be annyi ideig informatikai vezetői funkciót, 
hogy ilyen nagyságú projektet végig tudjanak vinni).

Ebben az újrapozicionálási feladatban nem sza-
bad elfelejteni, hogy az informatikai vezetők meg-
ítélésének változása még csupán kezdeti szakasz-
ban jár. Habár a vizsgált szervezetek legnagyobb 
részében az informatikai vezetők stratégiai pozíció-

ban vannak, és közvetlenül a szervezetek első szá-
mú vezetőjéhez tartoznak (61 százalék), az infor-
matika feladatkijelölése még mindig inkább az üzleti 
oldalak által vezérelt: a válaszadók 44 százaléka je-
lezte, hogy az informatikai stratégia a vállalati stra-
tégiára alapul, annak megfelelően dolgozzák ki. Ez 
alapvetően nem baj, sőt kimondottan üdvözlendő, 
hiszen vannak olyan szervezetek (a válaszadók 17 
százaléka), ahol az üzleti és informatikai stratégia 
között semmilyen kapcsolat nincs, sőt a szervezet-
nek akár nincs is kijelölt stratégiája, amihez igazod-
ni lehetne.

Az informatika szerepkörének újrapozicioná-
lásában ugyanakkor nagyobb lehetőség van akkor 
– és véleményünk szerint a szervezetek számára is 
jobban lehet értéket teremteni – ha a szervezeti és 
informatikai stratégia kialakítása párhuzamosan, 
egymásra refl ektálva készül el. Ebben az esetben az 
informatikai megoldások már proaktívan a szerveze-
ti stratégia részét képezhetik, és az informatika által 
felkínált megoldásokkal a stratégia erősebb alapo-
kon nyugszik. 2015-ben a válaszadók 39 százaléka 
jelezte, hogy ez az erős összehangolás megtörténik 
a szervezetükben.

A korábbi évekhez képest némileg csökkent azok-
nak a vállalatoknak az aránya, amelyeknél önál-
ló informatikai stratégiát készítenek, nőtt viszont 
az IT-stratégiát a vállalati tervezés keretében elké-
szítő szervezetek száma a válaszadók között. Alap-
vetően a nagyobb vállalatoknál jellemző, hogy for-
malizált stratégiát készítenek, állami vagy vállalati 
szektorba való tartozástól függetlenül. Az árbevé-
telüket növelni képes cégek többsége készített ön-
álló, avagy a vállalati stratégia részét képező infor-
matikai koncepciót, míg az árbevétel terén kevésbé 
jól teljesítő vállatoknál nagyobb az aránya a straté-
giai tervezés elhanyagolásának. Az informatikára az 
árbevételből nagyobb mértékben fordító vállalatok 
körében is akad olyan, amelyiknél nem készül stra-
tégia, de a többség a vállalati stratégia részeként 
kezeli az IT-t. Érdekes módon a kevésbé költekező 
szervezeteknél nagyobb az önálló IT-stratégia ará-

Nagyobb szerepet kapnak az informatikai területek innovációs kezdeményezései

Az informatikai stratégia a vállalati stratégia által vezérelt

Az informatika szervezetileg tartósan stratégiai pozícióban van
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nya. Megfi gyelhető az is, hogy az IT-költségvetést 
csökkentő vállalatok körében magasabb a stratégi-
át nem készítő szervezetek aránya.

Az alkalmazásportfólió átgondolása a straté-
gia keretében jóval kisebb arányban megfigyel-
hető, mint a korábbi években (80 százalék körül), 
ugyanakkor az IT-architektúra kérdéskörének ke-
zelése az informatikai stratégiai tervezés érett, 
magas szintű művelését jelzi. A kockázatkezelés 
és a compliance témákat továbbra is a vállalatok 
közel felénél kezelik stratégiai kérdésként, míg az 
IT-kontrolling kérdéskörök beépítése a stratégiai 
szintű tervekbe a korábbi évekhez képest vissza-
esett. 2015-ben többek közt rákérdeztünk arra is, 
hogy az informatikai terület irányítási struktúrá-
ja megjelenik-e a hosszú távú tervezésben és gon-
dolkodásban – a minta nagyobb vállalatainál ez is 
egyértelműen jellemző.

Az üzemeltetés javítása
Habár a szervezetek számtalan olyan intézkedést 
hoznak, melyekkel ideiglenesen biztosítható az infor-
matikához kapcsolódó költségek mérséklése, ezek 
nem hozhatnak fenntartható megoldást. Az IT-alkal-
mazottak száma nem csökkenthető tartósan egy 
bizonyos határ alá (mint látjuk, jelentős minőségi 
problémákat okozhat), és a szállítók árait sem lehet 
tartósan alacsonyan tartani, még folyamatos tende-
reztetésekkel sem.

Kutatásunkban ezért kiemelten vizsgáltuk, hogy 
az üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódóan mi-
lyen fejlesztési területek jelennek meg karakteresen, 
illetve az egyes intézkedési megoldásoknak az el-
múlt években milyen trendjei fedezhetőek fel.

Az üzemeltetési fejlesztés területén az átfogóan csak 
üzemeltetésoptimalizálási megoldások névvel érin-
tett terület (ha a korábbi évekhez képest alacsonyabb 
mértékben is) tartósan a legnépszerűbb (a válaszadók 
53 százaléka jelölte meg 2015-ben) – ugyanakkor eh-
hez a területhez minden olyan megoldás hozzátarto-
zik, mely a meglévőeket új alapokra helyezi: desktop- és 

szervervirtualizáció, támogatási szerződések tartalmá-
nak egységesítése és konszolidálása stb.).

Tartósan magas a biztonsági és kockázatme-
nedzsment-megoldások fejlesztésének aránya (47 
százalék) – ez a terület kevésbé a direkt költség-
csökkentést vagy hatékonyságnövelést segíti, sok-
kal inkább a jövőbeli lehetséges költségeket megelő-
ző intézkedésekről van szó.

Sokkal érdekesebbek a lista további részében megje-
lenő megoldások, amelyek az elmúlt években változó 
szerepet töltöttek be a vállalatok életében:

•  Bár kutatásunk kezdetekor, 2009-ben többen al-
kalmaztak az informatika területén folyamatfej-
lesztési megoldásokat (59 százalék), mint most 
a legnépszerűbb üzemeltetésoptimalizálási 
megoldásokat, a terület népszerűsége az évek 
múltával megkopott, és csak 2015-ben észlel-
tünk újra jelentősebb érdeklődést.

•  Hasonló utat jártak be az IT-szolgáltatások tu-
datosabb menedzsmentjéhez köthető fejlesz-
tések: módszertani bevezetések (ITIL, MOF), 
esetleg minőségügyi szabványmegfelelőségek 
biztosítása (ISO 20000). Miközben az ITSM-
projektekben 2011 után éreztünk erősebb el-
fordulást, mely szintén csak most kezd meg-
változni, 2015-ben a válaszadók 36 százaléka 
tervezett ilyen fejlesztést.

Újra előtérbe kerültek az üzemeltetésoptimalizálási feladatok

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment (ITSM)-projektek népszerűsége csökken 
(pl. ITIL, MOF)

A projekt- és programmenedzsment-tevékenységek fejlesztése visszaesett
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•  Az üzemeltetési modellek átalakítása, a döntés a 
kiszervezett és/vagy visszaszervezett szolgálta-
tások, esetleg belső szolgáltatóközpontok tekin-
tetében hullámzó tendenciát mutat, ami évről évre 
változó elképzeléseket, bizonytalanságot, folya-
matos útkeresést tükröz. 2015-ben a válaszadók 
37 százaléka foglalkozott ezzel a kérdéssel.

•  Elsőre talán meglepő, de a gazdasági környezet 
miatt visszafogott fejlesztési aktivitás miatt ért-
hető, hogy a projekt- és programmenedzsment 
területén az elmúlt néhány évben kevesebb fej-
lesztés történt, de a terület fontossága a vizs-
gált szervezetek informatikai funkciójának stabi-
lizálódásával változik. 2015-ben a válaszadók 32 
százaléka jelezte csak ennek a területnek a fej-
lesztését.

•  Annak ellenére, hogy a vizsgált szervezetek na-
gyon sok előnyt látnak a nyílt forráskódú meg-
oldások használatában (költséghatékonyság, 
operációs rendszerek, adatbázis-kezelők és 
virtualizációs megoldások), a terület iránti érdek-
lődés kutatássorozatunk kezdete óta alacsony, 
2015-ben a válaszadók 21 százaléka jelezte 
ilyen irányú fejlesztését.

A használt informatikai megoldások 
és fejlesztések
Összességében az látható, hogy a vállalatok infor-
matikai megoldásokkal, alkalmazásokkal való ellá-
tottsága megfelelő: a főbb informatikai megoldások 
(ERP, csoportmunka, ügyfélkapcsolati rendszerek, 
dokumentummenedzsment-eszközök) széles kör-
ben használtak, illetve bevezetésük már folyamat-
ban van. Középtávon jelentős bővülést egyik kategó-
riában sem látunk.

A leginkább telített az ERP-rendszerek területe, 
ahol már most 71 százalékos a felhasználási arány, 
és a fejlesztések is inkább a meglévő rendszerek to-
vábbfejlesztéséhez kapcsolódnak. Ezen a területen 
magas szintű stabilitás fi gyelhető meg, hiszen a ma-
gas átállási költségek és kockázatok miatt a rendsze-
rek cseréje sem gyakori. Emiatt felértékelődnek az 
ERP-rendszerek kiegészítő szolgáltatásai, elsősor-

ban a tranzakciós adatok elemzéséhez kapcsolódó 
megoldások.

2015-ben a vállalatok elsősorban a dokumentum-
menedzsment (28 százalék), workfl ow-rendszerek 
(26 százalék), üzleti intelligencia (26 százalék) te-
rületén indítottak projekteket, de a csoport-mun-
karendszerek (22 százalék), folyamatmenedzs-
ment-eszközök (19 százalék) sincsenek nagyon 
lemaradva. Meglepő viszont, hogy viszonylag ala-
csony az e-business-projektek aránya (13 száza-
lék), sőt a területhez kapcsolódóan a válaszadók 
30 százaléka hosszú ideig nem is tervez ilyen fej-
lesztést.

Trendi technológiák
A szervezetek informatikai működését átalakító új 
technológiák közül kiemelten vizsgáltunk néhányat, 
melyek az elmúlt években látványosan betöltötték 
a szaklapok hasábjait. Közülük a mobilinformatikai 
megoldások továbbra is (hasonlóan az elmúlt évek-
hez) kiemelkednek, háttérbe szorítva a felhőmeg-
oldásokat, és a bigdata-fejlesztéseket. A korábban 
népszerűnek tűnő, belső együttműködésben vagy 
a marketing területén felhasználható socialmedia-

Az informatikai területen folytatott folyamatfejlesztés aránya újra növekedésnek indult 
(BPM, BPR, Lean IT)

Az üzemeltetési modellek átalakítása erősen hullámzó érdeklődést tükröz 
(in/outsourcing, partnership)

A „trendi technológiák” közül továbbra is a mobil-informatika a legnépszerűbb 
fejlesztési irány
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megoldások iránti érdeklődés visszafogott, míg a 
szintén fontos területként számon tartott személy-
azonosítás-kezelő megoldások csak kevés szervezet 
számára fontosak.

Mobilmegoldások
A mobilinformatikai megoldások fejlődése és nép-
szerűsége az elmúlt négy évben töretlen volt, hiszen 
egyszerre szolgálják a hatékonyságot és az üzlet-
szerzési lehetőségek bővülését. Felméréseink sze-
rint azonban a felhasználás elsődleges célja még 
mindig az előző: levelezés, csoportmunka-megoldá-
sok, kimutatások készítése, felügyeleti megoldás 
(projekt-, folyamat- és rendszerfelügyelet) tartoznak 
ebbe a kategóriába.

Az üzleti lehetőségek bővítése terén az ügyfélkap-
csolati menedzsmentet támogató eszközök, ese-
tenként ügyféloldali alkalmazások jelennek meg, de 
a mobil mint értékesítési csatorna iránt is egyre na-
gyobb az érdeklődés. A mobileszközök üzletkötés-
hez kapcsolható használata (szerződéskötés, aján-
latadás, számítási példák) jellemzően a házon kívüli 
ügyfélkapcsolatoknál értékelődik fel.

A mobilmegoldások előretörése magával hoz-
za a felhőtechnológiák elterjedését is (hiszen e 
nélkül nehéz lehet hasznos mobilalapú megoldá-
sokat kialakítani), sőt a Bring-your-own-device 
(BYOD)-megoldások iránt is egyre nagyobb az érdek-
lődés. Meglepő módon viszont pont a nagy fejlődés 
előtt álló terület, a mobileszközök felügyeletének al-
kalmazása nem terjedt el még nagyon: a szerveze-
tek néhány kritikus eszköz esetében még csak-csak 
elgondolkoznak az MDM-támogatáson, de szélesebb 
körű elterjedésére még várni kell.

Felhőtechnológia
A már említett felhőtechnológiákhoz ambivalensen 
viszonyulnak a vizsgált szervezetek: habár megvan-
nak a felhőstratégia élharcosai, és egyre több jó ta-
pasztalat, példa áll rendelkezésre, széleskörű elter-
jedésről még nem beszélhetünk. A felhőmegoldások 
inkább a költségcsökkentés eszköztárába illeszked-
nek, hiszen az IT-költségvetésüket csökkentő válla-

latoknál 40 százalék a felhőmegoldásokra projektet 
indító szervezetek száma, míg ahol az IT-költségve-
tés nőni tudott, ott csupán 25 százalékra tehető ez a 
szám.

Az is látható, hogy a felhőmegoldással elsősor-
ban a nagyobb, jellemzően külföldi tulajdonú vállala-
tok éltek (a belföldi tulajdonú vállalatok esetében 21 
százalék, míg a külföldi vállalatoknál 40 százalék). 
Vállalati méret szempontjából amúgy is átrendező-
dés tapasztalható: míg korábban a kisvállalkozások-
nak tűnt inkább természetesnek a felhőmegoldások 
használata, néhány év alatt további szervezetek ér-
deklődése is nőtt, és most már inkább a nagyvállalati 
felhőprojektek dominálnak.

A fejlesztési területek között is inkább a magán-
felhők kerülnek előtérbe, azaz amikor a vállalatok 
saját maguknak alakítanak ki (virtualizációs, erő-
forrás-megosztást és méretezhetőséget biztosító) 
felhőtechnológiát, és ezeket a megoldásokat a vál-
lalati informatikai szervezetek felügyelik. Növek-
szik még az érdeklődés a nyilvános felhőmegoldások 
iránt, sőt a magán- és nyilvános felhőtechnológiákat 
ötvöző hibrid megoldások iránt is.

A bizonytalanság fontos oka, hogy – elsősorban 
adatvédelmi, biztonsági és jogi megfelelési kérdések 
miatt – félelem övezi a technológiát. A vizsgált szer-
vezetek visszajelzik a problémákat azzal kapcsolat-
ban is, hogy a felhőmegoldásokat valamilyen módon 
integrálniuk kell meglévő architektúrájukba, miköz-
ben kiszolgáltatottnak érzik magukat a külső felhő-
szolgáltatóknak (csökkenő kontroll, vendor lock-in). 
Habár a felhő mint a fejlődés iránya megkérdőjelez-
hetetlen, abban a legtöbb válaszadó egyetért, hogy 
nem univerzális csodaszerről van szó, ezért szüksé-
ges a sikeres projektek tapasztalatainak megosztá-
sa, a jó megoldások, példák, használati esetek bemu-
tatása.

Big data
Jóllehet a nagyadat-analitika a szaklapok és portá-
lok kedvencei, a hazai gyakorlatban mind a megíté-
lése, mind az értelmezése kezdeti stádiumban van. 

A felhőszolgáltatások fejlesztése továbbra is a nagyvállalatok irányába tolódik

Bigdata-fejlesztések elsősorban a magyar tulajdonú vállalatoknál jellemzőek
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A válaszadóknak már 25 százaléka jelezte, hogy 
2015-ben nagyadat-projektet indít. Meglepő módon 
a projektet indítók között nagyobb arányban van-
nak a hazai tulajdonú vállalatok, mint a külföldiek, 
pedig azt várnánk, hogy az anyavállalatok tapasz-
talatait először inkább a külföldi tulajdonú cégek 
hasznosítják.

Ugyanakkor jelentős a bizonytalanság abban, mit is 
tekintünk bigdata-technológiának. Ennek alapvetően 
a következő négy feltétele van:

•  Nagy mennyiségű adat feldolgozása történjen 
meg (Volume) – ez nagyon sok esetben telje-
sül ugyan, de önmagában még nem jelent olyan 
nagy kihívást.

•  Valós időben történjen a feldolgozás, például 
tőzsdei változások, tranzakció-elemzés, közle-
kedéselemzés, egészségügyi adatok (Velocity).

•  A feldogozott adatok forrása különböző lehet: 
strukturált, szöveg, beszéd, kép, videó (Variety).

•  Végül számolni kell az adatok megbízhatóságá-
nak értékelésével is – illetve azzal, hogyan szűr-
jük és kezeljük a nagy tömegben a megbízhatat-
lan adatokat (Veracity).

A defi níciós bizonytalanságot mi sem mutatja job-
ban, mint hogy válaszadóink szerint hogyan kapcso-
lódik egymáshoz az üzleti intelligencia és a big data 

fogalma (és ebben nemcsak a válaszadóink bizony-
talanok, hanem az akadémiai szférában is vita tár-
gya), hiszen a legnagyobb arányban azok indítanak 
nagyadat-projektet, akik korábban nem rendelkez-
tek üzletiintelligencia-eszközzel. Sokszor előkerül az 
a vélekedés, hogy az üzleti intelligencia fogalma alatt 
inkább az üzleti analitikát értjük, amihez képest a big 
data fogalma ténylegesen tágabb. Ez a fogalomhasz-
nálat nemcsak hazánkban, de az Egyesült Államok-
ban is teret nyert.

Big data jellegű projektről Magyarországon a szál-
lítmányozási, telekommunikációs, egészségügyi, 
energia- és  az informatikai iparágak képviselő szá-
moltak be, míg erősen hiányoljuk a kereskedelmi, 
közmű- és közszolgáltatási, valamint a pénzügyi és 
gyógyszeripari szektorok tapasztalatait, bár ezekre 
valószínűleg nem kell sokáig várni.

Informatikai 
szolgáltatásmenedzsment
A tudatos ITSM-megközelítést követő vállalatok ará-
nya ismét nőtt, jóval 60 százalék fölé, ami jelzi a té-
ma fontosságának felismerését – a tavalyi szinthez 
képest nőtt az ilyen szervezetek száma. 

Az informatikai szolgáltatások menedzselésé-
hez használt ajánlások aránya közel azonos az IT-

…az informatikai 
funkció üzemel-
tetői, közműszerű 
szerepkörbe 
szorul vissza…

Bigdata-megoldások fejlesztési aránya az üzletiintelligenciaeszköz-használók 
(vagy épp nem használók) között

Készít-e a vállalat  formalizált, dokumentumban rögzített informatikai stratégiát?
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költségvetést növelő és csökkentő, illetve a stag-
náló költségvetésű szervezetek közt. Az ITIL vezető 
szerepe az ajánlásokat alkalmazó vállalatok közt 
továbbra is meghatározó, és láthatóan gyakoribb 
a nagyobb vállalati méretek esetében, mint a kkv-
szektorban.

Az ITIL-alapú megközelítést választó cégeknél az 
egyes folyamatcsoportok összesített megvalósulási 
szintjét tekintve az első és utolsó hely tekintetében 
nincs nagy meglepetés, de a szolgáltatásfejlesztés 
visszacsúszott a negyedik pozícióba a tavalyi máso-
dik helyről, a szolgáltatástervezés és a szolgáltatás-
átadás ugyanakkor megint előkelőbb szerepbe ke-
rült, ami a fejlesztési és implementációs feladatok 
előtérbe kerülését mutatja.

Az IT-terület irányításához szükséges folyamatok 
és tevékenységek:

•  A szolgáltatásstratégia hosszú távú kérdésekkel 
foglalkozik (szolgáltatásportfólió, stratégiaterve-
zés, pénzügyi menedzsment). Célja, hogy segítsé-
get nyújtson a szolgáltatásmenedzsment keretei-
nek, üzleti kapcsolódásainak kialakításában. 

•  A szolgáltatástervezés támogatja a már meglévő, 
illetve az új (bevezetésre kerülő) szolgáltatások 
és a kapcsolódó szolgáltatásmenedzsment-tevé-
kenységek tervezését, fejlesztését. 

•  A szolgáltatásbevezetés folyamatai a már meglé-
vő szolgáltatás megváltozásával, illetve új szol-
gáltatás bevezetésével kapcsolatos feladatok-
nak adnak keretet és eszközrendszert. 

•  A szolgáltatásüzemeltetés a már működő szol-
gáltatások eredményességét, hatékonyságát, 
garantálható minőségű fenntartását biztosítja 
átfogóan koordinált folyamatok és funkciók rend-
szerén keresztül.

•  Az állandó szolgáltatásfejlesztés útmutatóul 
szolgál, hogy hogyan lehet értéket teremteni, il-
letve a meglévő értékeket megtartani, továbbfej-
leszteni. A mérés- és minőségmenedzsment kér-
déseivel foglalkozik.

Az informatikai stratégiák tartalma

…az informatika 
által felkínált 
megoldásokkal 
a stratégia erősebb 
alapokon nyugszik.

A vállalatok rendszerellátottsága megfelelő

Az ITIL-folyamatcsoportok megvalósításának átlagos mértéke
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Az ITIL-folyamatok elterjedtsége
Az ITIL életciklusmodell szerint képzett folyamat-
csoportok közül továbbra is stabilan a szolgálta-
tásüzemeltetés használata a legelterjedtebb, a 
korábbi évekhez hasonlóan a szervezetek 90 szá-
zaléka használja vagy tervezi rövidtávon bevezetni 
ennek a területnek az ajánlásait, amit főleg az ope-
ratív feladatok kezelése, az üzemeltetési felada-
tok üzletkritikus jellege magyaráz. A korábbi évek-
hez képest megint előkelőbb pozícióba kerültek a 
szolgáltatásbevezetés folyamatai a felmért válla-
latoknál (konfi gurációmenedzsment és változás-
kezelés), miközben a biztonsággal kapcsolatos 
kérdések fontosságát is tükrözi a szolgáltatásfoly-
tonosság menedzsmentterület élmezőnybe kerülé-
se. Mindezek a szolgáltatások működésének és to-
vábbfejlesztésének előtérbe kerüléséből fakadó 

szabályozottsági és kontrollelvárások növekedé-
sét jelzik. A szolgáltatások mérésével kapcsolatos 
feladatok a középmezőnyben maradtak, míg a stra-
tégiai folyamatok és tipikusan az új verzióval meg-
jelenő ITIL-folyamatok a megkérdezettek körében 
ritkábban fordulnak elő.

Összefoglaló
2015 az informatika szerepének változását tekintve 
reményeink szerint fordulópont lesz, így a következő 
években talán már további fejlődésről tudunk számot 
adni. Ugyanakkor 2015-höz hasonlóan a következő 
évek is küzdelmesek lesznek: az üzlet és informatika 
kapcsolatát folyamatosan javítani kell, sok informa-
tikai vezetőnek újra kell defi niálnia szerepkörét, illet-
ve meg kell találni a trendi technológiák megfelelő fel-
használási formáját.

Az ITIL folyamatok elterjedtsége
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A KUTATÁSRÓL
A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intéze-
te 2009 óta, immáron 7. éve kutatja az informati-
katudatos szervezetek informatikához kapcsolódó 
gyakorlatát, illetve felkészültségét. Ebben a hosz-
szú időszakban ugyan a kutatási kérdések részben 
aktualizálódtak, ugyanakkor a kutatás főbb kérdé-
sei változatlanok, ezért jól elemezhetőek a hazai in-
formatikai gyakorlat trendjei.

Az anonim kérdőíves adatok begyűjtése rendsze-
resen a második negyedévben történik meg. A kér-
dőíves kutatási eredmények jobb megértése, illetve 
a jelenségek okainak feltárása érdekében esettanul-
mány-jelleggel egyes, a kutatásban résztvevő szer-
vezetek gyakorlatát részletesebben is feltártuk.

A kutatásban az évek folyamán száznál több ha-
zai vállalat, szervezet vett részt; nagy részük visz-
szatérő válaszadó. A minta egésze összetételét te-
kintve stabilnak tekinthető, így a különböző évek 
adatai összehasonlíthatóak. A kutatási mintában 
egyaránt vizsgáltuk a nagyvállalatok, valamint a 
kis- és közepes vállalatok gyakorlatát. Az eredmé-
nyeket erősíti, hogy a 2015. évi kérdőíves felmérés 
válaszadóinak több mint 92 százaléka vezetői pozí-
cióban van.

A kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem Infor-
matikai Intézetének kutatói jegyzik:

•  Dr. Fehér Péter (elemzési területek: IT-költség-
vetés, költségcsökkentés, IT-fejlesztések, in-
formatika helye és szerepe), egyetemi docens, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Számítástudo-
mányi tanszékének vezetője, a Gazdálkodástu-
dományi kar dékánhelyettese. Kiemelt kutatási 
területei közé tartozik az IT szerepe és értékte-

remtő képessége, IT-kontrolling, informatika és 
válság, informatikai stratégia és IT-szolgálta-
tásmenedzsment.

•  Dr. Szabó Zoltán (elemzési területek: IT-stra-
tégia, IT-infrastruktúra, informatikai szolgálta-
tásmenedzsment), egyetemi docens, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Információrendszerek 
tanszékének vezetője. Kiemelt kutatási terüle-
tei közé tartozik az informatikai stratégia, fo-
lyamatmenedzsment, IT-szolgáltatásmenedzs-
ment, valamint az e-kormányzat.

•  Dr. Varga Krisztián (IT-szolgáltatásmenedzs-
ment, folyamatmenedzsment), egyetemi ad-
junktus, a Budapesti Corvinus Egyetem In-
formatikai Intézetének munkatársa. Kutatási 
területei közé tartoznak a folyamatmenedzs-
ment és folyamatmodellezés különféle kérdé-
sei, valamint az IT-szolgáltatások kezelése.

•  Őri Dóra (vállalatiarchitektúra-menedzsment, 
folyamatmenedzsment, IT-szolgáltatásmene-
dzsment), PhD-jelölt, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Informatikai Intézetének munkatár-
sa. Fő kutatási területe a vállalati architektú-
rák elemzése és stratégiai összehangolása 
(enterprise architektúra).

A kutatás eredményei, valamint szakmai elemzé-
sek, kiegészítések elérhetőek a kutatás weboldalán:

http://www.it-kutatas.hu

A kutatók ezúton is köszönik a kutatást válaszaik-
kal segítő szervezetek és személyek segítségét, 
valamint a Magyarországi Vezető Informatikusok 
Szövetségének (VISZ) és az itSMf Magyarország tá-
mogatását a kérdőívek terjesztésében.

…habár 
megvannak a 
felhőstratégia 
élharcosai, 
széleskörű 
elterjedésről 
még nem 
beszélhetünk.
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