
Átlagosan 3,8 százalékkal nőtt a kutatás-
ban vizsgált vállalatok árbevétele, ami re-
ményeink szerint hatással van az infor-
matikai költségvetések alakulására is. Az 

informatikai költségvetés mérete olyan mérőszám, 
amely jól mutatja, hogy az adott szervezet informa-
tikai területe mekkora feladatmennyiséget kell, hogy 
elvégezzen.

A korábbi évek hullámzó mértékben csökkenő 
vagy éppen stagnáló informatikai költségvetése után 
2016-ban a mintában szereplő vállalatok átlagosan 
már 2,4 százalékos növekedésről számoltak be. Ez 
az érték nemcsak a korábbi évek adatai alapján ad 
okot bizakodásra, hanem a stagnálás jeleit mutató 
nemzetközi összehasonlításban is. Ugyanakkor ez a 
pillanatnyi lehetőség ne vakítson el minket, hiszen az 
elmúlt évek visszafogott gazdálkodási lehetőségei 
után van mit behoznunk.

Változó lehetőségek
Magyarországon a vizsgált szervezetek közel fele (48 
százalék) számolt be arról, hogy növelni tudta IT-költ-
ségvetését, a szervezetek harmada (34 százalék) vál-
tozatlan IT-költségvetésből gazdálkodik, míg mindössze 
18 százalék számolt be a költségvetés csökkenéséről, 
ez pedig fele a 2015-ben mért 36 százaléknak.

Az átlagos számok azonban nem adnak teljes ké-
pet: az informatikai költségvetés növekedése ki-

emelkedően magas (7,8 százalék) a hazai tulajdo-
nú vállalatok esetében, míg a nemzetközi tulajdonú 
vállalatok csak kis mértékű növekedést (1,3 száza-
lék), az állami vagy önkormányzati szervezetek pe-
dig enyhe átlagos csökkenést (-1,9 százalék) mutat-
nak fel.

Hasonlóan eltérő eredményeket kapunk, ha a költ-
ségvetés változását a szervezeti méret szerint vizs-
gáljuk: míg a kkv-k körében 5 százalék körüli növe-
kedést láthatunk, addig a nagyvállalatoknál enyhe 
visszaesés figyelhető meg.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy az informati-
kai költségvetések növekedése elsősorban a hazai 
tulajdonú kis- és középvállalatoknak teremt lehető-
séget, míg a nemzetközi nagyvállalati szektorban,  
és kiemelten az állami és önkormányzati szektorban 
továbbra is számolni kell az erős költségkorlátokkal.

De mi történik ezzel az informatikai költségvetési 
növekedéssel? Az informatikai költségvetéseket el-
sősorban a fejlesztési területen lehet szabályozni: 
a fejlesztések elhalasztása, leállítása, a költségve-
tési korlátokhoz való hozzáigazítása a leggyorsabb 
megoldás, még ha hosszabb távon több veszélyt is 
rejt magában. A korábbi évek kutatásai alapján látha-
tó volt, hogy a költségvetés visszafogása elsősorban 
ezt a területet érintette.

Talán törvényszerű, hogy a fejlesztéseket nem le-
het végtelen ideig visszafogni: mind a hardver-, mind 

Emelkedőn kapaszkodva
Korábbi kutatásaink elemzése során mindig kiemelten foglalkoztunk azzal a kérdéssel, 
hogy a gazdasági válság utóhatásai vajon mennyire hatnak ki a szervezetek informatikai 
működésére. Tavaly már bizakodóak voltunk, hogy ezzel a kérdéssel nem kell tovább 
foglalkoznunk, és idén láthatjuk, hogy a szervezetek informatikai gyakorlatát már alapvetően 
nem ez a kérdés dominálja. Mi több, az informatikai terület fejlesztésének szükségességét 
mind az üzleti, mind az informatikai hátterű válaszadók magasra, átlagosan 7,55-re 
értékelték 1–10-es skálán.   / Fehér Péter, Szabó Zoltán, Varga Krisztián
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a szoftvereszközök elavulnak, és egyre nagyobb koc-
kázatot jelentenek az ezeket felhasználó szerveze-
tek számára.

A most záruló esztendő ebből a szempontot is for-
dulópontot jelent: a fejlesztési költségvetés aránya 
most haladta meg először a 2009-ben mért szintet, 
azaz úgy tűnik, hogy az anyagi lehetőségek bővülé-
se a fejlesztési lehetőségek bővülését is jelenti. Ez 
az arány 2016-ban 48,67 százalék. Mivel az elmúlt 
években hullámzó növekedést tapasztaltunk, ezért a 
ciklikusság miatt 2017-ben megint csökkenés várha-
tó, de reményeink szerint az éveken átívelő növekvő 
trend megmarad.

Megjegyzendő, hogy Magyarországon a fejleszté-
si költségvetés arányát folyamatosan a nemzetközi 
szint fölé mértük (37–47 százalék, szemben a nem-
zetközi 25 százalék körüli értékkel), amely akár ki-
emelkedő is lehetne. Ugyanakkor ezen költségvetési 
terület jelentős részét – a vállalatok beszámolói sze-
rint – törvényi előírásoknak való megfelelést szol-
gáló fejlesztések teszik ki. Amennyiben ezek aránya 

csökken, úgy várhatóan a fejlesztési költségvetés 
aránya is csökkenni fog, de abszolút értelemben a 
fejlesztésre fordítható források bővülhetnek.

Stratégiai szerepben az IT?
Meghatározó gyakorlat a hazai szervezetek körében, 
hogy az informatikai vezető közvetlenül a szervezet 
elsőszámú vezetőjének (vezérigazgató, ügyvezető, 
elnök) tartozik beszámolással. Ez a gyakorlat az in-
formatika szerepének erős beágyazottságát, stra-
tégiai fontosságát mutatja. A megkérdezett szerve-
zetek közel kétharmada (61 százaléka) számolt be 
ilyen hierarchiáról.

Megfigyelhetőek olyan esetek is, amikor az infor-
matika valamelyik funkcionális szervezeti egység 
alá tartozik. A hagyományosabb felfogás szerint az 
informatika támogató funkció, ezért ilyen esetekben 
az üzemeltetési vezető alá tartozik, ugyanakkor idei 
mintánkban a válaszadók mindössze 8 százaléka 
számolt be erről. Hasonló arányban találhatóak olyan 
szervezetek, amelyeknél az informatika a pénzügyi 
funkció alá van rendelve. Ezt a gyakorlatot igazolhat-
ja az, hogy az informatikai szolgáltatások biztosítá-
sa költséges, erős költségkontrollt pedig a pénzügyi 
funkció tud felette gyakorolni.

A multinacionális cégek, elsősorban a szolgáltató-
központok elterjedésével láthatunk olyan megoldá-
sokat, hogy az adott szervezet informatikai vezető-
je regionális vagy globális beágyazódottság alapján 
nem az üzleti oldalak képviselőinek, hanem a regi-
onális vagy központi informatikai osztálynak, illetve 
annak vezetőjének tartozik beszámolással. Az ilyen 
vállalatok aránya 19 százalék.

Az informatika (és üzemeltetői) erős stratégiai 
beágyazódottsága arra is utalhat, milyen szerepet 
szánunk a funkciónak. Azt gondolhatnánk, hogy a 
stratégiai szerep egyben azt is jelenti, hogy az üz-
leti oldal jelentős mértékben támaszkodik az infor-
matikai funkcióra. Ugyanakkor ha megvizsgáljuk, 
mit is várnak az informatikától, sokkal inkább azt 
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Megindult a növekedés az IT-területen

Az informatika szervezetileg tartósan stratégiai pozícióban van

Az informatikai költségvetés  növekedése a fejlesztési források bővülésével jár együtt
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látjuk, hogy annak kiszolgáló, támogató szerepe a 
meghatározó.

Megfordulni látszik a korábbi évek trendje, mely 
szerint csökken az informatika innovációs kezde-
ményező és megvalósító szerepe közötti eltérés.  
Miközben az innovációk kezdeményezésében a  
vállalatoknál mind kevésbé látják főszereplőnek az 
informatikát, addig megítélésük a megvalósításban 
2013 óta erősödik.

Az informatikai funkció szemszögéből nézve ez 
azt is jelenti, hogy az egyre divatosabb digitalizációs, 
digitális átalakulási törekvések esetében inkább a 
megvalósításban számolnak az informatikával. Érde-
kes ellentmondást jelent, hogy úgy akarjuk a vállalat 
digitális megoldásait fejleszteni, hogy ebben a veze-
tő szerepet nem az erre hivatott informatikai szerve-
zeti egységek viszik.

Régóta hallhatjuk a konferenciákon, hogy az in-
formatikai vezetőknek, ha közelebb akarnak kerül-
ni az üzleti oldalhoz, erősebben részt kell venniük a 
technológiai innováció kezdeményezésében, és át-
lényegülniük innovációs vagy digitális vezetőkké. 
Ma úgy látjuk, hogy ezek a funkciók egyre inkább az  
informatika nélkül jönnek létre, de talán még nincs 
késő, hogy az érintett szervezeti egységek és veze-
tőik újrapozicionálják magukat.

Ezt a kettősséget láthatjuk abban is, hogyan kap-
csolódik egymáshoz az egyes szervezetek üzleti 
(szervezeti) és informatikai stratégiája. A vállalatok 
87 százaléka jelezte, hogy készít informatikai stra-
tégiát, melynek időtartama a vállalatok 77 százaléka 
esetében legalább három év.

A már korábban említett alárendeltséget tükrözi, 
hogy az informatikai stratégiát készítő szervezetek 
44 százaléka esetében az informatikai stratégia az 
üzleti stratégiának van alárendelve, annak kialakítá-
sa után készül el. Alapvetően nem feltétlenül rossz ez 
a gyakorlat: ha van egy alapstratégia, a funkcionális 
stratégiák kialakíthatóak. Ugyanakkor a funkcionális 
stratégiák vagy ötletek nem tudnak visszahatni a vál-
lalati működésre, az informatika üzletet átalakító le-
hetőségei kevésbé érvényesíthetőek.

Mindazonáltal a vizsgált szervezetek 39 száza-
lékánál az informatikai terület ötleteivel, elképze-
léseivel képes alakítani az üzleti stratégiát is. Ez a 
gyakorlat jobban illik az informatika vélt stratégiai 
szerepéhez.

A vállalatok fennmaradó része ugyanakkor arról 
számol be, hogy az informatikai és üzleti stratégiá-
kat egymástól függetlenül alakítják ki, egymásra ha-
tásuk, egymásra épülésük csekély mértékű. Az ilyen 
vállalatok aránya az elmúlt években is stabil volt fel-
méréseinkben, pedig jó volna ezt a nehezen védhető 
gyakorlatot lassan meghaladni.

IT-rendszerek fejlesztése
Ahogy nyílt némi mozgástér az informatikai költség-
vetésekben, úgy érezhető az egyes alkalmazástípu-
sokhoz kapcsolódó beruházási, fejlesztési kedv bő-
vülése is.

Az üzleti oldal támogatására hivatott alapvető  
alkalmazástípusok közül a csoportmunka-eszközök 
fejlesztése a meghatározó: ezen a területen a válla-
latok több mint negyede (26 százalék) tervezett be-
ruházást, további 11 százalék pedig a meglévő rend-
szerének továbbfejlesztésére készül.

Az informatika szerepe inkább támogató, mint kezdeményező
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A csoportmunka-alkalmazásokat kiegészíthetik a 
dokumentummenedzsment-eszközökhöz kapcsoló-
dó új fejlesztések (18 százalék), illetve a meglévők 
továbbfejlesztései (17 százalék).

Meglepő, hogy a dokumentummenedzsment-esz-
közökkel szorosan összefüggő, sokszor funkcioná-
lis átfedést is mutató workflow-rendszerek esetében 
csupán 3 százalék a tervezett új beruházások ará-
nya, szemben a 2015-ben tapasztalt 19 százalékkal. 
A workflow-megoldásoknál az érdeklődés áthelyező-
dött a meglévő megoldások továbbfejlesztésére. A 
két kategória összessége ugyanakkor már majdnem 
megegyezik a 2015-ben mért értékekkel (2015: 26 
százalék, 2016: 23 százalék).

2015-höz képest 5 százalékkal nőtt az érdeklődés 
az ügyfélkapcsolati rendszerek iránt: a vizsgált vál-
lalatok 17 százaléka tervezett ilyen beruházást, míg 

további 15 százalék meglévő megoldását fejleszte-
né tovább.

A középtávú fejlesztési lehetőségeket a szervezetek 
informatikai stratégiájának átlagos hosszához igazítva, 
hároméves időtávon vizsgáltuk. Ezzel olyan beruházá-
sokat tudunk azonosítani, melyek túlnyomó része már 
szerepel a vállalatok fejlesztési tervei között.

A középtávú lehetőségek közül kiemelkednek a folya-
matmenedzsment-eszközök (19 százalék), illetve akár 
ehhez kapcsolódóan a workflow-rendszerek (közel 17 
százalék). Szintén perspektivikusnak mondható az üzle-
tiintelligencia-megoldások fejlesztése (17,4 százalék).

Telítettnek tekinthető viszont az ERP-rendszerek 
felhasználása: sem rövid (3 százalék) sem közép- 
távon (6,5 százalék) nem várható jelentős bővülés,  
a vállalatok rendszerellátottsága már megfelelő.
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Változó működés
Felhasználóik az informatikai funkcióktól elvárják, 
hogy javítsák hatékonyságukat, és csökkentsék költ-
ségeiket. Ezt rövid távú megoldásokkal tartósan nem 
lehet biztosítani, ezért a szervezetek folyamatosan 
keresik a célhoz vezető módszereket, megoldásokat.

Nem véletlen tehát, hogy ezeket a törekvéseket az 
üzemeltetésoptimalizálási megoldások fejlesztése, ki-
alakítása vezeti a biztonság- és kockázatmenedzsment, 
valamint a folyamatfejlesztési területekkel együtt.

Érdemes azonban a trendeket is áttekinteni: azt 
tapasztaltuk, hogy a fent említett top 3 terület már 
évek óta előkelő helyen szerepel a tervezett hosszú 
távú intézkedések listáján.

Ezzel szemben az informatikai szolgáltatásme-
nedzsment-projekteket tervező szervezetek aránya 
2012 óta 30 százalék körüli (kivéve a 2015-ös kiug-
rást), míg felmérésünk kezdeti éveiben ez az arány 
elérte az 50 százalékot is. Ehhez nagyon hason-
ló értékeket tapasztalhatunk a projekt- és program-
menedzsment-tevékenység fejlesztését vizsgálva, 
hiszen ezt a feladatot a válaszadóknak csak 23 szá-
zaléka jelöli  meg tervezett területként, szemben a 
korábbi „lelkesedéssel”.

Több magyarázat lehet a fenti két terület visz-
szaesésére. Először is nem feltétlenül kell a számok 
csökkenését negatív folyamatként, visszaesésként 
értékelnünk. Egy terület fejlesztésére irányuló pro-
jektek arányának csökkenése arra is utalhat, hogy 
egyéb területek kerültek előtérbe, esetleg azért, 

Üzemeltetésoptimalizálás
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IT folyamatfejlesztés

Üzemeltetési modellek átalakítása
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mert a korábbi területen a vállalat elérte (de legalább-
is megközelítette) a céljait.

Az informatikai szolgáltatásmenedzsment terüle-
tén az alacsonyabb számok magyarázhatóak az ITIL 
harmadik verziójának 2007-es, majd az átdolgozott 
kiadás 2011-es megjelenésével. A 2011-es kiadás  
inkább stratégiai szinten tartalmazott újdonságokat, 
tehát az ennek való megfelelés nem generált jelentős 
új projekteket. A vállalatok tehát 2012-ig már kiala-
kíthatták a megfelelő folyamataikat. Ami jó, azon pe-
dig nem kell mindenképpen változtatni (de persze, ne 
hagyjuk figyelmen kívül az állandó fejlődést). 

Már az előzőekben is szóba kerültek a folyamatok 
és az optimalizálás. Ezek kombinálásával eljuthatunk 
az informatikai folyamatfejlesztés vizsgálatához. 
Bár a 2009-ben mért arány (a vállalatok 59 százalé-
ka tervezett akkor informatikai területen folyamat-
fejlesztést) 2012-re jelentősen visszaesett, azóta 
viszont folyamatosan nő a terület népszerűsége. Az 
utóbbi két évben rendre a szervezetek 45 százaléka 
jelezte, hogy tervez valamilyen folyamatfejlesztést, 
ami jól mutatja, hogy az informatikától optimalizációs 
lépéseket várnak el, és – figyelembe véve a költség-
vetések 2016-os emelékedését is – talán fedezetet 
is sikerül találni e projektekre.

Amint az korábban látható volt, az üzemelés-opti-
malizálás kiemelt fontosságú feladat az IT területén. 
Ennek része lehet az üzemeltetési modellek átalakí-
tása, így az in-, out-, co-sourcing és a különböző part-
nerségek keresése. Azt látjuk 2009 óta, hogy a tö-
rekvések népszerűsége gyengén csökkenő trend 
mellett állandó hullámzást mutat.

Jóllehet a nyílt forráskódú szoftverek megíté-
lése kutatásunk éveiben sosem volt magas, de 
2016-ra az ilyen jellegű projektek indításának ará-
nya rekordalacsonyra, 12 százalékra csökkent.  
Ennek ellenére a vállalatok költséghatékonysági  
célokból, operációs rendszerek, adatbázis-kezelők, 
virtualizációs megoldások területén sokszor említik 
a nyílt forráskódú rendszereket, de egyben kockáza-
tosnak látják azok kezelhetőségét, szállítói támoga-
tását és a kapcsolódó garanciavállalást.

Trendi technológiák
Részletesebben vizsgáltunk néhányat a legnagyobb 
hatású új technológiák közül. A korábbi évekhez ké-
pest átrendeződés tapasztalható: a felhőalkalmazá-
sok az élre törtek a népszerűségben, de a második 
helyen álló mobilinformatikai megoldások is kiemel-
kednek. A felmérésben dobogós helyezést elérő vál-
lalati kommunikációs technológiák mellett jelentősen 

A projekt- és programmenedzsment-tevékenységek fejlesztése visszaesett
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feljött a social mediához kapcsolódó megoldások be-
vezetése.

Kissé visszaszorultak a rendkívül perspektivikus-
nak tartott, de a gyakorlatban nehezen érvényesülő 
bigdata-fejlesztések és a szintén fontos területként 
számon tartott személyazonosítás-kezelő megol-
dások. A még nem bejáratott technológiának tekint-
hető bigdata-megoldások jellemzően a digitális át-
alakulást zászlajukra tűző vállalatoknál fordulnak 
elő, de egyelőre kevés olyan helyzet azonosítható, 
amelyben a hagyományos üzletiintelligencia-megol-
dásokon túlmutatóan szükség van komolyabb adat-
feldolgozási eszköztárra: több forrásból származó, 
többfajta (szám, szöveg, kép, hang), eltérő minőségű 
adat valós idejű feldolgozására.

A kkv-szektor inkább a felhős és mobilfejleszté-
sekben aktív, a nagyvállalatok a mobil- és vállalati 

kommunikációs technológiák, valamint a biztonság 
terén kezdeményezőbbek, míg a legnagyobbak a big 
data és a vállalati kommunikációs technológiák irá-
nyába törekednek.

Felhőalkalmazások
Egyértelműen javuló tendenciát mutat ugyanakkor a 
felhőtechnológiákhoz való viszony. A felhő lehetősé-
geire aktívan építő szervezetek jellemzően az árbe-
vételüket növelni képes csoportba tartoznak, és az 
informatikai költségvetés alakulását tekintve is in-
kább a bővülést felmutatók köréből kerülnek ki. Ez 
fordulatra utal, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai 
szerint a felhőmegoldások inkább a költségcsökken-
tés eszköztárába illeszkedtek, jellemzőbbek voltak 
az IT-költségvetésüket csökkentő vállalatoknál, mint 
az informatikai költségvetést növelő szervezetek  
között.

Felhőalkalmazások

Mobil

Vállalati kommunikációs  
technológiák

Social média-megoldások  
integrálása

Big data

Személyazonosítás- 
menedzsment

A „trendi technológiák” közül továbbra is a mobilinformatika  
a legnépszerűbb fejlesztési irány
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Szintén változás az előző évekhez képest, 
hogy a felhőalapú projekteket idén zömmel nem 
a nagyobb, jellemzően külföldi tulajdonú vállala-
tok indították, hanem inkább a belföldi tulajdonú 
vállalatok kerültek többségbe, miközben a közszol-
gálati/állami szervezetek is aktívakká váltak. Vál-
lalati méret szempontjából kiegyenlítődés tapasz-
talható: a kisvállalkozások számára triviális lehet 
már, hogy előnyös a felhőmegoldások használata, 
de a nagyobb szervezetek érdeklődése is nőtt. A 
felhőprojektek számának növekedése minden vál-
lalati méretnél megfigyelhető, miközben a közép-
vállalati körben kimagasló növekedésnek lehetünk 
tanúi.

Érdekes összefüggést jelez ugyanakkor, hogy a 
felhős projekteket indító szervezetek csaknem két-
harmada nem indít biztonsági tárgyú fejlesztéseket 
(a mobilfejlesztéseknél sokkal jobb ez az arány). Pe-
dig a felhőben lévő megoldásokkal kapcsolatban az 
adatvédelmi és jogi kérdések mellett éppen a bizton-
sági bizonytalanság volt az egyik korlátozó tényező.

Úgy tűnik azonban, hogy a felhőtechnológiák las-
sanként elérkeznek a tömeges felhasználási fá-
zis küszöbére: nem teljes körű ugyan a felhős meg-
oldások térhódítása, de a kísérletezés, bizonyos 
szolgáltatások felhőbe helyezése, elsősorban ma-
gánfelhő-szolgáltatások kialakítása jól mutatja a 
technológia térhódítását. Míg a privát felhőnél egy-

szerűbb az architektúrába illesztés, erősebb a kont-
roll és a biztonsági rendszerek megvalósítása, ad-
dig a nyilvános felhőszolgáltatások esetében ezek 
a kérdések még jóval több bizonytalanságot hordoz-
nak magukban, beleértve a szolgáltatói kitettség 
kérdését is (vendor lock).

Ugyanakkor a szállítók elmozdulása a felhős meg-
oldások (IaaS, PaaS, SaaS) irányába, illetve az üzle-
ti oldal növekvő érdeklődése ezek iránt azt mutatja, 
hogy a felhőtechnológiával számolni kell. A bizonyta-
lanságok kezelése érdekében pedig egyre fontosabb 
a sikeres – vagy éppen sikertelen – projektek, válla-
lati tapasztalatok megosztása.

Mobilfejlesztések
Éllovas fejlesztési terület volt az elmúlt években a mo-
bilinformatika, melynek népszerűsége nem köthető iga-
zán szektorokhoz, bár inkább az árbevételüket növel-
ni képes szervezeteknél futnak fejlesztések. Látható, 
hogy a mobilmegoldások integrálása a napi munkába 
már szinte elkerülhetetlen: a levelezés, üzenetküldés, 
dokumentumok mobilplatformon való megtekintése 
alapvető elvárás, sőt a csoportmunka-alkalmazások 
használata is egyre jobban terjed. Elsősorban informati-
kai vagy üzemeltetési hátterű kollégák számára fontos 
a riasztások, kimutatások, folyamatfelügyeleti adatok 
megjelenítése mobileszközökön.

Terjednek a mobilmegoldások az ügyfélkapcsolat-
kezelésben is. A mobilkészüléken futó ügyfélkapcso-
lati alkalmazások mellett egyre komolyabb szerep jut 
az eladást segítő megoldásoknak, az üzleti prezentá-
cióknak, árajánlatoknak és a szerződéskötés támo-
gatásának.

Üzemeltetési oldalról pedig egyre nagyobb kihí-
vást jelent a mobileszközök biztonsága, az erősödő 
BYOD-igény kiszolgálása, ehhez kapcsolódóan a vál-
lalaton belüli hálózati kapcsolatok biztonságának ke-
zelése és a felhőalkalmazások beépítése az elérhető 
mobilalkalmazások körébe. A mobilmegoldások előre-
törése fontos adatbiztonsági kérdéseket vet fel; meg 
kell találni a megfelelő egyensúlyt a biztonság és a 
használhatóság között.

A felhőszolgáltatások fejlesztésének élenjáróivá a középvállalatok váltak

Legnagyobb arányban a hazai vállalatok igyekeznek a felhőbe
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Kommunikációs fejlesztések
Habár a vállalati kommunikáció mindig is fontos té-
nyező volt, annak tudatos, mi több, integrált fej-
lesztése inkább csak az elmúlt években indult meg. 
Előtérbe kerülnek a kommunikációs és csoportmun-
ka-megoldásokat egységesen kezelő úgynevezett 
egységes kommunikációs (unified communications) 
megoldások.

Ez a megközelítés integrált alkalmazási plat-
form kialakítását jelenti, mely kommunikációs  
és kollaboratív technológiák széles körét integrálja.  
Ilyenek például az alkalmazottak jelenléti infor-
mációi, azonnali üzenetküldés, web-, telefon- és 
videókapcsolatok, -konferenciák, helyfüggő kommu-
nikációs lehetőségek beállítása, valamint a hagyomá-
nyos e-mail, csoportmunka- és workflow-megoldások 
bevonása. Miként azt a kutatásban elemzett techno-
lógiák előrevetítik, a kommunikáció területén egyre 
fontosabb a platformfüggetlen megoldások biztosí-
tása, a platformok átjárhatósága, a mobilitás támo-
gatása és a felhőalapú megoldások alkalmazása.

A kommunikációs technológiák fejlesztése ugyanak-
kor magával vonja az ezekhez kapcsolódó kihívásokat 
is: szabványoknak való megfelelés, integrálhatóság a 
meglévő eszközökkel, eszközök kiváltása, biztonsági 
kérdések kezelése a vállalat falain kívül is, minőség biz-
tosítása platformtól és helytől függetlenül.

A kommunikáció fejlesztése ugyanakkor a techno-
lógiai fejlesztésen kívül működésbeli átalakulást igé-
nyel. Habár a technológiai váltás a működési haté-
konyság növekedését jelenti, az igazi előnyök csak 
a vállalati folyamatok újragondolásával, a kommuni-
kációs megoldások célzott felhasznásával érhetők el.

Jól érzékelteti a terület fontosságát, hogy az el-
múlt három évben megduplázódott – a 2014-es 22 

százalékról 2016-ra 46 százalékra nőtt – a vállalati 
kommunikációs megoldásokhoz kapcsolódóan indí-
tott projektek aránya a válaszadók között.

Merre tovább?
Az elmúlt év fordulatot hozott a legtöbb szervezet in-
formatikai területének életében, már ha hiszünk a fel-
mérés adatainak: nagyobbrészt növekvő informa-
tikai költségvetés, a fejlesztések megindulása, új 
technológiák tudatosabb felhasználása.

Az innovatív megoldások beépítése a meglévő ki-
terjedt szolgáltatási portfólióba, a kapcsolódó bizton-
sági kihívások kezelése, az informatikai szolgáltatá-
sok fokozottabb kontrollálhatósága önmagában is 
jelentős nehézségeket okoz. Egyre fontosabbá válik 
a szolgáltatási folyamatok fejlesztése, a szervezet 
és az informatika kapcsolatának új, eredményesebb 
keretek közötti kezelése.

Az elmúlt három évben a vállalati kommunikációs megoldások iránt  
megnőtt az érdeklődés
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Az informatikai vezetőknek szembe kell nézniük 
azzal a kihívással, hogy a szolgáltatások egyre in-
kább felhőszolgáltatásként lesznek elérhetőek, és 
az üzleti oldal akár az informatikai részlegek kihagyá-
sával is beszerezheti ezeket. Mi lesz így az informati-
ka, mi lesz így az informatikai vezető szerepe? Szál-

lítómenedzsmenttel foglalkozó koordináló szerep? 
Vagy, ha az alapszolgáltatásokat kiszervezzük, akkor 
innovációmegvalósító szerep? Mennyire marad meg 
a hagyományos informatikai működés? Ezek azok a 
kérdések, amelyek meghatározzák az elkövetkezen-
dő néhány év változásait az informatika területén.

KUTATÁSI ÁTTEKINTÉS
A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai In-
tézete 2009 óta, immáron nyolcadik éve kutatja 
az informatikatudatos szervezetek informatiká-
hoz kapcsolódó gyakorlatát, illetve felkészültsé-
gét. Ebben a hosszú időszakban ugyan a kutatá-
si kérdések részben aktualizálódtak, ugyanakkor 
a kutatás főbb kérdései változatlanok, ezért a  
kutatásban jól elemezhetőek a hazai informati-
kai gyakorlat trendjei.

A kutatáshoz az anonim kérdőíves adatok be-
gyűjtése rendszeresen a második negyedévben 
történik meg. A kérdőíves kutatási eredményének 
jobb megértése, illetve a jelenségek okainak fel-
tárása érdekében esettanulmány jelleggel egyes, 
a kutatásban részt vevő szervezetek gyakorlatát 
részletesebben is feltártuk.

A kutatásban az évek folyamán száznál több 
hazai vállalat, szervezet vett részt, melyek nagy 
része visszatérő válaszadó. A minta egésze ösz-
szetételét tekintve stabilnak tekinthető, így a 
különböző évek adatai összehasonlíthatóak. A 
kutatási mintában egyaránt vizsgáltuk a nagyvál-
lalatok, valamint a kis- és közepes vállalatok gya-
korlatát is. A kutatás eredményeit erősíti, hogy a 
2016-os kérdőíves felmérésre választ adók több 
mint 79 százaléka vezetői pozícióban van.

A kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem Informati-
kai Intézetének kutatói jegyzik:

Dr. Fehér Péter (elemzési területek: IT-költségve-
tés, költségcsökkentés, IT-fejlesztések, informa-
tika helye és szerepe), egyetemi docens, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Számítástudományi 
tanszékének vezetője, a Gazdálkodástudományi 
kar dékánhelyettese. Kiemelt kutatási területei kö-
zé tartozik az IT szerepe és értékteremtő képessé-
ge, IT-kontrolling, informatika és válság, informati-
kai stratégia és IT-szolgáltatásmenedzsment.

Dr. Szabó Zoltán (elemzési területek: IT-stratégia, IT-
infrastruktúra, informatikai szolgáltatásmenedzs-
ment), egyetemi docens, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Információrendszerek tanszékének veze-
tője. Kiemelt kutatási területei közé tartozik az infor-
matikai stratégia, folyamatmenedzsment, IT-szol-
gáltatásmenedzsment, valamint az e-kormányzat.

Dr. Varga Kriszitán (IT-szolgáltatásmenedzsment, 
folyamatmenedzsment), egyetemi adjunktus, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének 
munkatársa. Kutatási területei közé tartozik a folya-
matmenedzsment és folyamatmodellezés különfé-
le kérdései, valamint az IT-szolgáltatások kezelése.

A kutatás korábbi eredményei, valamint szakmai 
elemzések, kiegészítések elérhetőek a kutatás web-
oldalán: www.it-kutatas.hu

A kutatók ezúton is köszönik a kutatást válasza-

ikkal segítő szervezetek és személyek segítségét,  
valamint a Magyarországi Vezető Informatikusok 
Szövetségének (VISZ) és az itSMf Magyarország  
támogatását a kérdőívek terjesztésében. 
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