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BEVEZETÉS  

A vállalatok egyre nagyobb nyomás alatt vannak a versenypiacon és költségcsökkentésre 

kényszerülnek. A költségcsökkentés a vállalati struktúrában sok területet érint. Nemcsak 

az üzleti terület képviselői, vezetői, hanem az informatikai menedzserek is napi szinten 

foglalkoznak az költségallokációval. Emellett elvárás, hogy magas színvonalú 

szolgáltatást nyújtson az informatikai terület az üzleti területeknek. Az üzleti igényeknek 

is alkalmazkodni kell a folyamatosan változó piaci környezethez, ezt követi az 

informatikai szolgáltatás folyamatos változása. Napjainkban a vállalatoknál az egyik 

legfontosabb problémakör, a technológia nyomon követése mellett, a folyamatos 

informatikai fejlesztések megvalósítása és az informatikai szolgáltatás színvonalának a 

javítása. Az informatikai irányítás, szervezés, menedzsment területnek sok új és bonyolult 

kihívásokkal kell szembenéznie. Az informatika menedzsment egyik alterülete az 

informatikai alkalmazásoknak a menedzselése. Az informatikai stratégiába beletartozik a 

program és projektmenedzsment a nagyvállalatoknál, az üzleti és informatikai 

architektúra, valamint az alkalmazás portfólió menedzsment is.  

Az alkalmazás portfólió menedzsment feladata az informatikai alkalmazások definiálása 

különböző szempontok alapján, majd ezek kategorizálása, illetve a különböző 

kategóriákon belüli és ezen kategóriák közötti kapcsolatrendszer kialakítása. 

Amennyiben az alkalmazás portfólió menedzsment beépült az informatikai stratégiába, 

akkor sokkal átláthatóbbá válik az informatikai alkalmazásoknak a száma, minősége, 

illetve a költség, amit a fejlesztésére, támogatására fordítanak. Globális nagyvállalatoknál 

több alkalmazás portfólió van, s ez segíti a döntéshozókat abban, hogy az alkalmazás 

térképet használva objektív és elérhető célokat tűzzenek ki, ami érinti az informatikai 

alkalmazásokat. Az informatikai alkalmazás portfólió menedzsment érthetővé és 

menedzselhetővé teszi az informatikai szoftverek fejlesztési-, és karbantartási költségeit 

is. Az informatikai alkalmazások portfólió szintű menedzselése az informatikai stratégia 

részét kell, hogy képezze. A legtöbb nagyvállalatnál az architekturális menedzsment is 

beépül az informatikai irányításba. A feladatok közé tartozik az informatikai rendszerek 

kapcsolatainak, függőségeinek a feltárása és folyamatos monitorozása. Véleményem 

szerint az alkalmazás portfólió menedzselés nemcsak a vállalati környezetben 

alkalmazható, ahol az informatikai alkalmazások száma több száz, vagy több tízezer, 

hanem az állami szférában is. 
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A tudományos probléma megfogalmazása 

Az alkalmazásoknak a rendszerezése és valamilyen módszertan alapján a vizsgálása 

hozzáadott értékkel szolgál. A hangsúlyt azonban mind a felhasznált szakirodalmak 

alapján, mind a vizsgálatom során a nagyvállalati körre helyezem. Olyan szervezetekre, 

ahol sok széttagolt szervezeti alegység van, a folyamatok, szereplők, funkciók egy 

komplex rendszert alkotnak, több szintűek és széleskörűek. Véleményem szerint egy 

központosított, átlátható nyilvántartás, menedzselés nagy mértékben képes támogatni a 

hatékonyabb működést, s eredményességet is növelheti. A racionalizáció mérhető előnye 

az elérhető informatikai költségmegtakarítás. A téma körülhatárolása mellett még az is 

szól, hogy az állami szektorban a folyamatok menedzselésére, információbiztonságra, 

valamint az informatikai biztonságra eltérő törvényi előírásoknak is meg kell felelni, mint 

a versenyszektorban. Az alkalmazásoknak nemcsak a nyilvántartása a fontos, hanem a 

szervezet biztonsági politikájához igazodva a védelem biztosítása is. 

Az informatikai biztonság, ami nem egyenlő az információbiztonsággal, egy teljesen új, 

önálló tudományos területté nőtte ki magát. Az informatikai rendszerek számának a 

növekedésével a vállalaton belül az informatikai rendszereket, informatikai folyamatokat 

érintő informatikai kockázatok száma is növekszik. A kérdés hogyan lehet összehangolni 

az üzleti folyamatokat támogató informatikai rendszereknek a megfelelő minőségű 

szervezését, menedzselését, valamint az ezekhez kapcsolódó informatikai kockázatokat 

is. Hangsúlyt kap a kutatásomban az informatikai kockázatmenedzsment is, mely az 

informatikai kockázatok definiálásával, valamint azok menedzselésével foglalkozik. 

Rövid áttekintést adok a kockázatmenedzsmentről, de elkülönítem az „általános” és 

informatikai kockázatmenedzsmentet. Véleményem szerint külön kell kezelni a 

szervezetben az üzleti és informatikai területekhez, tevékenységekhez tartozó 

kockázatokat, de a vállalati felső vezetés szintjén már integráltan kell megjelennie, a 

vállalati menedzsment folyamatokba építve. Elemezésem középpontjába az informatikai 

kockázatmenedzsmentet helyezem, és azon belül is az informatikai alkalmazásokhoz 

rendelhető informatikai kockázatokat.  

 

A két menedzsment terület összekapcsolásával, átgondolva egy elméleti összehangolt 

működést feltételezem, hogy a biztonság növelése mellett, költséget is meg tudnak 

takarítani a szervezetek.  
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A disszertációmban röviden bemutatom az informatikai stratégia lényegét, részeit, 

jelentőségét. Részletesebben vizsgálom az egyik legfontosabb informatikai menedzsment 

területet, az alkalmazás portfólió menedzsmentet, mely elősegíti a nagyvállalatokat a 

sikeres és hosszú távú piaci versenyhelyzet elérésében. Önmagában az alkalmazás 

portfólió menedzsment nem része a nemzetközileg kidolgozott szabványoknak és 

ajánlásoknak, ezért a szervezetek, vállalatok saját megoldásokkal készítenek alkalmazás 

portfóliókat és menedzselik azokat. Az alkalmazások portfólió menedzselésével 

párhuzamosan betekintést adok az informatikai alkalmazásokhoz tartozó pénzügyi 

információk nyilvántartására is. Az informatikai alkalmazás portfólió menedzsment 

részletezése mellet, szeretném bemutatni azt, hogy ITIL v3, mint nemzetközileg 

elfogadott ajánlás az informatikai szolgáltatásmenedzsmentben, bővíthető az alkalmazás 

portfólióval és alkalmazás költséganalitikával, így a szervezetek nagyobb segítséget, 

támpontot kapnak a mindennapi informatikai szolgáltatások támogatásához. 

 

A disszertáció felépítését tekintve úgynevezett piramis elvet alkalmazok. Először egy 

rövid áttekintést fogok adni a vállalati stratégiáról, ezen belül is az informatikai stratégia 

jelentőségéről, elemeiről, lépéseiről a szervezetekben. Nem térek ki a különböző üzleti, 

valamint az informatikai stratégiák összehasonlító elemzésére. Az informatikai 

stratégiának több komponense van, a hangsúlyt az alkalmazásmenedzsmentre és az 

informatikai kockázatmenedzsmentre helyezem. Kiemeltem kezelem azt, hogy az 

információbiztonság térnyerésével a szervezetek működésébe be kell, hogy épüljenek az 

információbiztonsághoz és az informatikai biztonsághoz tartozó tevékenységek, 

feladatok.  

 

Az informatikai biztonság egyik alterülete az informatikai kockázatmenedzsment, ami 

elkülönül a vállalati kockázatmenedzsmenttől. A kockázatmenedzsment terület átöleli az 

üzleti és informatikai kockázatok kezelését. Kutatási témámhoz kapcsolva az 

informatikai kockázatmenedzsmentet ismertetem. A kockázatok elemzésére, 

menedzselésére sok nemzetközi szabvány, ajánlás van. A lehetséges kapcsolódási 

pontokat vázolom fel az alkalmazás portfólió és informatikai kockázatmenedzsment 

terület között felhasználva a szakirodalmakat, illetve a gyakorlati vállalati életből vett 

tapasztalataimat. Az ajánlások, szabványcsaládok közül kiválasztom az informatikai 

kockázatmenedzsmentet ITRM (Information Technology Risk Management), amit az 

ISACA nemzetközi szervezet 2009-ben készített. Szintén az ISACA által kidolgozott 
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COBIT 5 verzió tartalmazza az ITRM-et kibővítve, ezért az integrálási lépések 

részletezésénél ezt is figyelembe veszem. Az elméleti tudományos háttere a 

disszertációnak a stratégián belül az informatikai alkalmazások portfólió menedzsmentje, 

valamint az informatikai kockázatmenedzsment kapcsolatrendszerének a feltárása. A két 

menedzsment területnek a kapcsolatrendszerével, integrálási lehetőségen keresztül 

bemutatom hogyan növelhető az informatikai biztonság a szervezeten belül.  Egy átfogó, 

rövid ajánlást mutatok be, ami gyakorlatias, rövid idő alatt bevezethető a nagyvállalati 

életben, ha jelen van az informatikai kockázatmenedzsment és az alkalmazás portfólió 

menedzsment is. Természetesen az ajánlás kidolgozható az állami szférában lévő 

szervezetekre is, hiszen jellemzően ott sem használnak alkalmazás portfólió 

nyilvántartást. 

A disszertációban megfogalmazott tézisek feltárják a jelenleg a nemzetközi 

szakirodalomban használt szabványelméletek, ajánlások hiányosságait, valamint a 

lehetséges kapcsolódási pontokat az előzőleg említett menedzsment területekkel. Nem 

célom a különböző szabványok, ajánlások összehasonlító elemzése, a szabványalkotó 

szervezetek tevékenységének az elemzése, valamint a különböző kockázati 

keretrendszerek, kockázati modellek, módszertanoknak az összehasonlítása.  A témához 

tartozó ITIL (Information Technology Infrastructure Library) v3, mint nemzetközi 

informatikai szolgáltatástámogatás ajánlásban lévő hiányosságát emelem ki és az ITRM 

informatikai kockázatmenedzsment (Information Technology Risk Management) és az 

alkalmazás portfólió menedzsment (APM) kapcsolatát.  
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Célkitűzések 

A több, mint tíz éves szakmai tapasztalatomra, a szakirodalmi források feldolgozására és 

a saját kutatásomra építve doktori disszertációm célja az, hogy rávilágítsak az 

informatikai biztonság egy részterületére. Nevezetesen az informatikai 

kockázatmenedzsment és az alkalmazás portfólió menedzsment kapcsolatára. Az 

informatikai biztonság ezen a területen úgy is növelhető, hogy a szervezet integrálja az 

informatikai kockázatmenedzsment és az alkalmazás portfólió menedzsment 

folyamatainak lépéseit. Az integráció megvalósításához az alábbi célok elérésével 

kívánok hozzájárulni: 

 Az ITIL nemzetközi ajánlás hiányosságainak feltárása az alkalmazás portfólió 

menedzsment alkalmazása esetén. 

 Az informatikai alkalmazásokhoz tartozó költségek kezeléséhez és 

elszámolásához az ITIL nemzetközi ajánlásban szereplő alkalmazás szintű 

költségelszámolás szükségességére való rámutatás. 

 Az informatikai kockázatmenedzsment és az informatikai alkalmazás portfólió 

menedzsment közötti kapcsolódási pontokat feltárva a „biztonságos alkalmazás 

portfólió menedzsment”, mint új fogalom meghatározása. 

 Az informatikai kockázatmendzsment részeként az ISACA informatikai 

kockázatmenedzsment keretrendszer, a COBIT 5 keretrendszer és az alkalmazás 

portfólió menedzsment integrációjához szükséges lépések definiálása. 
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A téma kutatásának hipotézisei 

1. Abból a feltételezésből indulok ki, hogy a nemzetközileg elismert és használt ITIL 

v3, mely az informatikai szolgáltatások támogatását segíti, nem elég 

részletességgel írja le és dolgozza ki az alkalmazás portfólió menedzseléshez 

kapcsolódó feladatokat, tevékenységeket.  

2. Az informatikai alkalmazásokhoz tartozó költséganalitika fontos a 

szervezeteknek, azonban a széles körben használt ITIL v3 -ban nem kellően 

kidolgozottak és gyakorlatiasak az ajánlások az informatikai alkalmazások 

költség elszámolásra vonatkozóan. 

3. Biztonságos alkalmazás portfólió menedzsment alapja egy informatikai kockázati 

mátrix beépítése az alkalmazás portfólióba. 

4. Az informatikai kockázatmenedzsment és alkalmazás portfólió menedzsment 

integrálásával, együttes alkalmazásával a szervezetben hatékonyabb, átláthatóbb, 

menedzselhetőbb az informatikai biztonság és az informatikai alkalmazás 

portfólió menedzsment. 
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Kutatási módszerek 

A kutatásom két részre tagolódik. Szakirodalom feldolgozásával kezdtem a kutatásomat, 

a témához kapcsolódó bibliográfiai anyagok áttekintésével, elemzésével. A szakirodalom 

bázisát főleg az interneten fellelhető források adták. A témámhoz kapcsolódóan főleg 

külföldi forrásokat használtam fel a téma mélyebb megismeréséhez. A szekunder 

információk feldolgozásánál pedig leginkább nagyvállalati körben végzett felméréseket, 

valamint tudományos publikációk információval bővítettem a disszertációt. 

 

Felhasználtam különböző nagyvállalatoknak a felméréseit, kutatásait, mint például a 

Gartner-nek, amely a világ egyik vezető kutató és tanácsadó cége. Igaz, hogy az iparágban 

készült felmérések nem tudományosak, azonban statisztikailag reprezentatívak. A 

tudományos szakfolyóiratokban a témához rendelhető kutatások többnyire 

esettanulmányokra terjed ki, amit néhány vállalat bevonásával készítettek. Tudományos 

felmérések között elenyésző azoknak a száma, melyek nagyvállalati körben készülnek, 

több száz nagyvállalatnál.  

A téma komplexitása miatt és a célkitűzéseim igazolására saját kutatást, vagyis az 

empirikus kutatásból a kvalitatív módszertant alkalmaztam. A kvalitatív feltáró jellegű 

módszer, a probléma természetének a megértését szolgálja, kis mintán végzik és 

strukturálatlan. Széleskörűen használt és elfogadott módszer, a feltárt problémák közötti 

összefüggések azonosítására és értelmezésére is alkalmas. Mélyinterjúk készítésével 

párhuzamosan a szervezetek működésére, folyamataira, problémáira kaptam választ. 

Az interjú készítéséhez a mintavételem azon alapult, hogy olyan szakmában elismert és 

dolgozó személyekkel készítsek mélyinterjút, akik szakmai háttere, tapasztalata és 

képesítése igazolja azt, hogy ért a kutatásban szereplő feltételezéseimhez. A 

mintavételnél, az interjúalanyok kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy főleg 

nagyvállalati körben legyen tapasztalata az interjúalanyoknak.  
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1. VÁLLALATI INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁS 

A vállalatoknak, szervezeteknek a versenyképesség fenntartása miatt különös figyelmet 

kell fordítaniuk arra, hogy mit építenek be a stratégiai menedzsment folyamataikba. A 

piaci részesedés megtartása, vagy növelése, vevői elégedettség növelése, termékek, 

szolgáltatások színvonalának a javítása, bevételek, költségek, erőforrások allokálása, 

mint néhány kihívás az üzleti életben magával hozta, hogy az informatikának is 

folyamatosan fejlődnie, változnia kell. 

A megfelelően kialakított informatikai stratégia jelentősége a technológia térnyerésével 

egyre fontosabb a szervezetekben. Az informatikai stratégiának egyre nagyobb szerepe 

van a nagyvállalatoknál, mert támogatja az üzleti stratégiát az informatikai erőforrások, 

alkalmazások megfelelő menedzselésével rövid és hosszú távon. Emellett folyamatosan 

figyelembe veszi a felhasználói igényeket, az ügyfélkapcsolat minőségét javítja, illetve 

akkor hatékony, ha a tervezett célokat, megoldásokat szállítani tudja az üzleti területnek. 

Az informatika fejlődésével, térhódításával egyre nagyobb szerepet kap a szervezetek 

életében az, hogy mire költik a rendelkezésre álló keretösszegeket.  

Az informatikai szoftverek, alkalmazások piaca növekszik a legjobban, s az informatikai 

kiadások növekedési üteme a szoftverek piacán a legnagyobb. Ennek a változásnak több 

oka van. A vállalatok többségének a digitális üzlet terjedésével párhuzamosan szükséges 

a meglévő informatikai alkalmazásoknak a funkcionalitását módosítani, vagy új 

alkalmazásokat fejleszteni. Az informatikai költségek alakulását világszerte az 1. sz 

táblázat mutatja 2016 és 2017 között. [1] 
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2016 2016 2017 2017 

2018 

Költés 

2018 

Növekedés 

(%) 

       

Költés 
Növekedés 

(%) 
Költés 

Növekedés 

(%) 

Adatközponti 

rendszerek 
170 -0.3 171 0.3 173 1.2 

Vállalati 

szoftverek 
326 5.3 351 7.6 381 8.6 

Eszközök 630 -2.4 654 3.8 677 3.6 

Informatikai 

szolgáltatás 
894 3.2 922 3.1 966 4.7 

Kommunikációs 

szolgáltatások 
1,374 -1.3 1,378 0.3 1,400 1.6 

Összesen IT 3,396 0.3 3,477 2.4 3,598 3.5 

 

1. táblázat Informatikai kiadások alakulása világszerte, előrejelzés 2018.-ra  

[1] 

 

Az informatikai stratégiának sok komponense, alterülete van. Ha nincs megfelelően 

kialakítva az informatikai stratégia, akkor az üzleti célok elérhetetlenné válnak, 

versenyképessége csökkenhet az adott vállalatnak.  

A következő fejezetben többször használt kifejezéseket, definíciókat határozom meg. 

 Earl 2000-es ajánlásában az szerepel, hogy az információs stratégia 

keretrendszernek 4 eleme van.  

 Information System Strategy (ISS): Információs rendszer stratégia. 

 Information Management Strategy (IMS): Információs menedzsment stratégia. 

 Information Resource Strategy (IRS): Információs forrás stratégia. 

 Information Technology Strategy (ITS): Információs technológiai stratégia. [2] 

 

Az információs rendszer stratégia fő kérdése az, hogy mit szeretne elérni az üzlet. Az 

üzleti területek igényei, céljai vannak a fókuszban. Ebben a stratégiában az üzlet 

együttműködik az informatikával. Meghatározzák, hogy milyen információs 

rendszerekre, alkalmazásokat kell fejleszteni, integrálni, hogy az üzleti célok 

megvalósuljanak.  
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Az információs technológiai stratégia pedig a kínálati oldalt jelenti, vagyis hogyan tudja 

elérni az informatika az üzlet céljait. Architekturális kérdések, valamint az informatikai 

infrastruktúra van a fókuszban.  

Az információs menedzsment stratégia elemei pedig annak meghatározása, hogy kik 

fogják a stratégiát végrehajtani és milyen felelősségi körrel rendelkeznek a szereplők, az 

informatikai kiszervezési kérdések is ebbe a kategóriába tartoznak.  Adminisztrációs, 

szervezési feladatok tartoznak ide.  

Információs erőforrás stratégia elemei a célkitűzések, politikák, elvek összessége. Ez az 

információnak a területe, mint egy erőforrás, vagy egy információs erőforrás stratégiának.  

 

A Henderson és Venkatram féle stratégiai összerendelés modell, tehát a Strategic 

Alignment Model (SAM) részletezi azt, hogyan lehet és kell üzleti értéket növelni a 

szervezet stratégiáján és infrastruktúráján keresztül. 

A négy Domain a modellben:  

1. Business strategy: üzleti stratégia. 

2. Information technology strategy: információs technológiai stratégia. 

3. Organization infrastructure and processes: szervezeti infrastruktúra és 

folyamatok. 

4. Information technology infrastructure and processes: információs technológiai 

infrastruktúra és folyamatok. 

 

A szervezeti infrastruktúra és folyamat Domain tartalmazza az adminisztrációs 

feladatokat, felelősségi köröket, személyeket. A folyamatok pedig a kulcs 

tevékenységeket foglalja magába. A harmadik komponens az egyéneknek a készségei, 

melyek szükségesek a központi feladatok elvégzéséhez, ami támogatja az üzletet a 

stratégiájában. 

Az információs technológiai stratégia tartalmazza az információs technológiai célokat, 

mint például az informatikai rendszerek típusának a meghatározását. Ide tartozik még az 

informatikai irányítás is. 

Információs technológiai infrastruktúra és folyamatok Domain elemei pedig az 

informatikai architekturális kérdések, tehát a szervezet milyen alkalmazásokat, valamint 

technológiai konfigurációkat szeretne alkalmazni. Az alkalmazásfejlesztéssel, javítással 

és felügyelettel kapcsolatos folyamatoknak, valamint a tudásnak és a képességeknek az 
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összessége, mellyel hatékonyan menedzselhető az informatikai infrastruktúra a 

szervezeten belül. [3] 

A fenti Earl és Henderson, Venkatram modell alapján az alkalmazás portfólió 

menedzsmentnek, mint az informatikai stratégia egyik területének, minden alterületen 

meg kell jelenni. Az üzleti és informatikai stratégia a szervezeti stratégia fontos része. A 

következő alfejezetben a témámhoz szorosan kapcsolódó definíciókat gyűjtöttem össze. 

1.1 Definíciók 

A stratégiai menedzsment megértése a kiindulópont. A stratégiai menedzsment célja, 

hogy a vállalat sikeres legyen a piacon, a kitűzött céljai elérje. Egy folyamat a stratégiai 

menedzsment, hiszen a stratégiai terv elkészítését, megvalósítását foglalja magába a 

folyamatos visszacsatolás pedig fő komponens is. A stratégia elmélet a 

közgazdaságtudomány és vezetéstudomány határán helyezkedik el.  

 

Stratégiai menedzsment definíciója 

„A stratégiai menedzsment végső célja olyan vállalati értékek, vezetői képességek, 

szervezeti felelősség és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, a stratégiai és az operatív 

döntéshozatalt valamennyi vezetési szinten összekapcsolják, beleértve a vállalkozási és 

funkcionális hatásköröket is.” [4] 

 „A stratégai menedzsment döntéshozatalok összessége a szervezet jövőre vonatkozó 

irányaival, valamint azok implementálásával kapcsolatban.” [5] 

A stratégia lényegében magába foglalja a vállalatnak a jövőre való elképzeléseinek az 

összességét, a célok eléréséhez szükséges módszereket, tevékenységeket, akcióterveket, 

résztvevőket. Vállalati stratégiai célok összetetettek és a célok eléréshez szükséges 

akcióterveket is tartalmazza. A legfontosabb stratégiai cél közé tartozik a nyereség növelése, 

környezeti változásokhoz a gyors alkalmazkodás, versenyhelyzet megtartása, vagy 

erősítése. A stratégia lehet a vállalatnak a tudatos tevékenysége, de akár spontán keletkezett 

feladatok összessége is. 
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Stratégia definíciója 

 

A stratégia meghatározza a hosszú távú céljait a vállalatnak és az akcióknak az 

alkalmazását, valamint az erőforrásoknak az allokálását melyek szükségesek ezeknek a 

céloknak az eléréséhez. [6] 

„A stratégia a döntéshozatali szabályoknak az összessége részleges tudatlanság feltételei 

alatt. A stratégiai döntések a vállalat és a gazdasági környezet kapcsolatára vonatkozik.” 

[7] 

A stratégia egy közvetítő erőként szolgál a szervezet és a környezete között. [8] 

Olyan akciók, tevékenységek végrehajtása, amelyet a riválisok is végrehajtanak 

differenciáltan.” [9] 

 

A vállalati stratégiának két pillére van a szervezeten belül: az üzleti és informatikai 

stratégia. Az üzleti stratégiában az üzleti egységek, divíziók céljai kerülnek 

meghatározásra, kidolgozásra.  

 

Üzleti stratégia definíciója 

Az üzleti stratégia egy módszer arra vonatkozóan, hogy a vállalatnak a jövőbeli pozíciója 

körvonalazódjon, célokat, irányelveket, terveket, szabályokat tartalmaz, amelyek segítik 

a vállalatot abban, hogy a jelenlegi pozíciójából a kívánt helyre érjen el. [10]  

Másik megfogalmazás szerint a stratégia egy tervezett evulóció, ha felhasználja a 

stratégiaalkotó a képzeletét és tudását, akkor a versenyt befolyásolhatja és változást érhet 

el. [11] 

Az üzleti stratégia meghatározása után a szervezetekben a következő feladat az, hogy 

hozzárendeljék az üzleti célokhoz az informatikai célokat. Informatikai szolgáltatásoknak 

támogatnia kell az üzleti folyamatokat. A szervezetekben egyedi az, hogy ki végzi ezeket 

a feladatokat, de annyinak közösnek kell lenni, hogy az üzleti és informatikai 

felsővezetésnek folyamatos együttműködésre és kommunikációra van szüksége. Az 

informatikai stratégia megvalósítása, célok elérése nagyobb szervezeteknél a CIO (Chief 

Information Officer) vállalati egység feladata. Az 1.1 fejezetben a szakirodalom alapján 

definiáltam az informatikai stratégiát. 

Informatikai stratégia definíciója 
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Gartner szerint az informatikai stratégia definiálja, hogyan tud az informatika a 

használatával az üzletnek segíteni abban, hogy nyertes legyen a választott üzleti célok 

elérésében. [12] 

A meghatározás kicsit bővebben a CIO Index egyik cikke alapján: egy folyamat, tehát 

nem időbeli esemény. Iteratív, a siker többszörös csináld és tanulási ciklus után 

következik. A legfontosabb az üzleti és informatikai képességeknek az összehangolása, 

annak érdekében, hogy az informatikai kiszolgálja az üzleti követelményeket. Az 

informatikai stratégia meghatározza az informatikai funkcióknak az irányát, azért hogy a 

pénzkeret üzleti értékteremtés tevékenységre legyen fordítva. [13] 

Az informatikai stratégiának több része, eleme van. A szervezeti architektúra támogatja 

az informatikai stratégiát. Gartner egyik modellje 6 elemet határoz meg, ami az 

informatikai stratégia része: üzleti stratégia, alkalmazások, operáció, architektúra, 

pénzügyi eszközök és emberek. [14] 

A vállalati architektúra fontos szerepet játszik az üzleti és informatikai területek 

működésében, főleg nagyvállalatoknál, az informatikai tervezés és fejlesztés 

folyamatában jelen van. Különböző fogalmi meghatározások alapján: 

Architektúra: Egy rendszer, vagy IT szolgáltatás felépítése beleértve a komponensek 

egymással és azzal a környezettel fennálló kapcsolatait, amelyhez tartoznak. Az 

architektúra részét képezik azok a szabványok és útmutatók is, amelyek keretet szabnak 

a rendszer tervezésének és fejlődésének. [15] 

Szoftver architektúra (Software Architecture) IEEE 1471-2000 alapján: a rendszer 

alapvető szervezése, ami a komponenseiben, a komponensek közötti egymás közötti 

kapcsolataiban, a környezettel fennálló viszonyában testesül meg és a rendszer 

továbbfejlesztését és műszaki tervezését irányító elvekben. [16] 

Szervezeti architektúra (Enterprise Architecture) pedig egy modell, ami segíti az IT 

infrastruktúra megértését a komponenseken és kapcsolódási pontokon keresztül a 

szervezeteken belül, valamint a vállalat üzleti folyamatait írja le és ezeket az üzleti 

folyamatokat támogató informatikai szolgáltatásokkal való kapcsolatát. [17] 

Az architekturális menedzsment függ a szervezet nagyságától, felépítésétől, az üzleti 

folyamatok számától, összetettségétől, kapcsolati rendszerétől, és a technológiai 

változtatásoknak az üzleti hatásaitól is.  Nagy szervezeteknél tipikus megoldás, hogy egy 
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külön szervezeti egység felelős az informatikai architektúráért. A vállalati architektúra 

pedig egy kisebb szervezeti egységre, vagy a vállalat egészére terjedhet ki. A 

kapcsolódása az informatika alkalmazás portfólió menedzsmenttel sokrétű. Egy adott 

változtatás esetén a két területnek együtt kell működnie. A pénzügyi információk 

biztosításánál van kiemelt szerepe az APM tevékenységeknek. Véleményem szerint 

szükség van mind a két területre elkülönülten nagyvállalatoknál. Az APM sokkal 

részletesebb, teljeskörübb információkat tud adni az informatikai alkalmazásokról, ami 

nagyon hasznos és támogatja az architekturális szakértők munkáját. 

A következő alfejezetben az üzleti és informatikai stratégia kapcsolódási pontjai vázolom 

fel, érintve a vállalati architekturális menedzsment területet is.  

1.2 Üzleti és informatikai stratégia kapcsolódási pontjai  

A legtöbb nagyszervezetben a vállalati architektúra menedzsment terület fogja össze az 

üzleti stratégia által létrehozott céloknak az informatikai megvalósítását. Az üzleti 

architektúra az üzleti vezetők számára segítség, hogy megértsék az üzleti folyamataikat. 

Az informatikai architektúrának több eleme van, többek között hardver, szoftver, 

network, tehát hálózati architektúra, vagy más megközelítésből adat, alkalmazás és 

technikai, technológiai architektúra. [17]  

A különböző technológiák integrálása a kulcsfeladat a nagyvállalati környezetekben. 

Ehhez szükséges a szervezetben lévő üzleti és informatikai funkcióknak a megértése 

szervezeti szinten, majd továbblépve a műszaki, informatikai megoldások feltérképezése 

és a megvalósításoknak a menedzselése. Az architektúra tevékenységei közé tartozik az 

üzleti stratégia támogatása a programmendzsment, vagyis a projekt menedzsment, 

valamint az alkalmazás portfólió menedzsmenttel összhangban. Informatikai 

tanácsokkal, architekturális koncepciótervekkel, jelentésekkel, riportokkal, 

architekturális hatáselemzésekkel segíti az üzlet mindennapi munkáját, döntését. 

Különböző módszertanok, keretrendszerek léteznek a vállalati architekt menedzsmentre. 

Néhány, ismertebb: 

 DODAF (Department of Defense Architecture Framework) [18],  

 MODAF (Ministry of Defense Architecture Framework) [19],  

 TOGAF (The Open Group Architecture Framework) [20],  

 Zachman Framework [21], 
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 IT4IT. [22]  

 

A DODAF keretrendszerrel a szervezet felépítése, informatikai rendszerek 

modellezhetőek. Az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma fejlesztette ki. 

A MODAF az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumának a módszertana. Komplex 

informatikai környezetekben könnyen adaptálható.  

A TOGAF alkalmas változtatások, átalakítások támogatására. Tartalmaz egy 

architekturális fejlesztési módszertant (ADM) is.  

A Zachman keretrendszer a vállalatok szervezeti felépítésére ad ajánlásokat. A 

megközelítése nem folyamatközpontú. 

IT4IT: IT működési modellt és IT referencia architektúrát tartalmaz. A szervezeteknek az 

IT üzleti menedzselését támogatja. 

Akármelyik megközelítést is használják a nagyvállalatok, az biztos, hogy teljes körűen 

nem tudják lefedni a keretrendszerekkel, módszertanokkal az informatikai rendszerek 

komplexitásából adódó feladatokat. Célszerű megismerni a módszertanokat, 

keretrendszereket, majd ezután a vállalat specifikus igényeihez igazítva kell alkalmazni. 

Az IBM globális nagyvállalat egyik ajánlása szerint tipikus területek, ahol a vállalati 

architekturális menedzsment jelen van: 

 Üzleti területek, üzleti folyamatok transzformációja, üzleti folyamat 

menedzsment, üzleti folyamatok racionalizációja és stratégiai menedzsment. 

 Informatikai tervezés és optimalizáció területe. IT konszolidáció, IT 

transzformáció, alkalmazás portfólió menedzsment, felhő alapú transzformációk, 

kiszervezés és projekt portfólió menedzsment. 

 Kulcs üzleti transzformáció területei, ami magában foglalja a vállalati erőforrás 

tervezést és ellenőrzést, a sztenderdizált vállalati erőforrás tervezést, valamint az 

adatok menedzselését. 

 A negyedik terület pedig a szolgáltatás architektúra. Ide tartozik az üzleti 

szolgáltatás menedzsment, szolgáltatás orientált architektúra, valamint a 

szolgáltatás portfólió menedzsment. 

 Az irányítás, ellenőrzés, törvényi megfelelőség kategóriába a kockázat, törvényi 

megfelelőség, auditálás, változáskezelés, biztonságmenedzsment tartozik. 



21 

 A pénzügyi portfólió menedzsmentbe a “tulajdonosa a teljes költségnek” - TCO 

(Total Cost of Ownership) szerinti nyilvántartás és a beruházás menedzsment van 

sorolva. 

 Domain portfólió menedzsment. A Domain szó jelentése főleg nagyvállalatoknál 

jelenik meg, nagyobb üzleti területeket jelöl. [23]  

 

A meglévő fent említett architekturális menedzsment területén használt módszertanok 

mellett, sok egyéb sztenderdre, ajánlásra is szükség van a szervezetekben, hogy hatékony, 

gyors legyen az együttműködés az üzlet és az informatika területe között. Az üzleti 

folyamatok átgondolása, átszervezése, valamint az informatikai folyamatok, 

szolgáltatások, tevékenységek szabályozása, irányítása, dokumentálása szempontjából is 

érdemes a vállalatoknak alkalmazni módszertanokat, ajánlásokat.  

Az alábbi módszertanok használata támogatja az EAM (Enterprise Architect 

Management), tehát a szervezeti architekturális menedzsmentet:  

 OSCL (Open Service for Lifecycle Collaboration) [24],  

 CMMI (Capability Maturity Model Integration) [25], 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) [26],  

 COBIT (Control Objectives for Information and related Technologies) [27],  

 BIAN (Banking Industry Architecture Network) [28],  

 IFW (Information Framework). [29]  

 

Magyarországon is egyre jobban növekszik az igény az architekturális menedzsmentre. 

2015-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézete és a Vállalati Architektúra 

Menedzsment Szakértők Egyesülete (VAMSZ) egyesülete készített felmérést különböző 

méretű vállalatoknál. A felmérés egyik megállapítása az, hogy nyitottak a hazai vállalatok 

az EAM-ra, de egyelőre nincs elég erőforrás, szakértelem, hogy megfelelő modellező 

eszközökkel tudják a támogatni a folyamatokat. [30] 

A folyamatok és alkalmazások menedzselésénél alapvetően megválaszolandó kérdés az, 

hogy az információk honnan és hogyan lesznek összegyűjtve, milyen nyitott üzleti 

kérdésekre kell választ kapni, valamint milyen keretrendszert, módszertant, ajánlást, 

szabályrendszert használnak a szervezetek.  

John és W Peppard alapján, az üzleti stratégia határozza meg, hogy az üzlet merre 

szeretne tartani. Az informatikai rendszer stratégia pedig meghatározza, hogy mi 
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szükséges ehhez, a tevékenységekre fókuszál, valamint arra hogyan lehet a megoldásokat 

szállítani az üzletnek. [31] 

Az informatikai rövid és hosszú távú célokat, az üzleti rövid és hosszú távú 

perspektívák határozzák meg. A két terület stratégiája elkülönülhet egymástól, attól 

függően, hogy milyen a vállalat mérete, tevékenysége. Az informatikai stratégiának 

támogatnia kell a szervezet összes többi stratégiáját, így például a pénzügyit, logisztikait, 

marketinget, humán erőforrás menedzsmentet is. Az informatikai stratégia 

megalkotásánál a menedzsmentnek sokféle tényezővel kell számolnia. A lépések 

kijelölésénél, megtervezésénél figyelembe kell venni az operatív és taktikai 

tevékenységeket, valamint azt is, hogy mely lépések fogják ténylegesen növelni az üzleti 

értéket a szervezeten belül.  

 

Az 1.sz ábra Capgemini cég 2014-es kutatása alapján mutatja be, hogy az elmúlt években 

milyen stratégia növelte az informatikai értéket az üzleti területnek. A válaszok alapján 

megállapítható, hogy 60%-ban az új technológiák, 49%-ban az alkalmazások fejlesztése, 

37%-ban pedig az alkalmazás racionalizáció növelte az informatikai értéket a szervezeten 

belül. Ez a felmérés is rámutat arra, hogy mennyire fontos az alkalmazás racionalizáció, 

valamint, hogy mérhető üzleti értéket is tud növelni, ha a szervezetben megfelelő az 

informatika menedzselése. [31] 

 

 

1. ábra Informatikai stratégia, amit használtak a cégek, növelni az üzleti értéket  

[31] 

 



23 

Az üzleti célok meghatározása után a következő lépés a részletes üzleti akciótervek 

kidolgozása. Az elérendő üzleti célok megvalósítása ritkán történik az informatikai 

folyamatok, rendszerek fejlesztése, módosítása nélkül. A kérdés azonban az, hogy miért 

is olyan nehéz az informatikát az üzleti célokhoz, folyamatokhoz igazítani? Az 

informatikai stratégia önmagában nem generál üzleti értéket, emellett az informatikai 

támogatások, szolgáltatások nehezen mérhetőek. Azonban az üzleti élet vezetői 

felismerték, hogy megfelelő színvonalú informatikai támogatás nélkül a szervezetek nem 

tudnak hosszú távon versenyképesek maradni. Az informatika nem csak a hardvert és a 

szoftvert jelenti, hanem a rendszereket, folyamatokat, infrastruktúrát együtt. Az 

informatikai eszközök nagyon gyorsan elavulnak, 3-5 évente kell lecserélni a cégeknek. 

A megvalósításhoz pedig pénzügyi fedezetet is szükséges biztosítani. Mivel az üzleti 

terület fizeti az informatikai költségeket, ezért fontos meghatározni, hogy az informatikai 

beruházások mikor és hogyan fognak megtérülni. Az üzleti stratégiai célokat a vállalatok 

priorizálják, illetve fontos elvárás, hogy az informatika támogassa mindezek 

megvalósítását, elérését. Capgemini felmérése alapján a 2. sz. ábra szemlélteti, hogy 

melyek azok az üzleti stratégiai prioritások, melyekre az informatika a legnagyobb 

hatással van. Az első helyen a költségcsökkentés van, a második helyen pedig a 

versenyelőny megszerzése a cél új technológiák segítségével. A harmadik helyen a kiváló 

működés szerepel. Rendkívül fontos az üzleti területeknek biztosítani a megfelelő 

minőségű és színvonalú informatikai szolgáltatást. 

 

2. ábra Stratégiai üzleti prioritások, melyekre az informatika a legnagyobb hatással van 

 [31] 
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Az ITSM és a Budapesti Corvinus Egyetem 2016-ban publikált kutatási eredménye 

alapján látható, hogy a vállalatoknak a 44%-a még mindig úgy működik, hogy az 

informatikai stratégia kialakítása az üzleti stratégia kialakítása után történik meg, míg 

39%-a a válaszadóknak már azt mondja, hogy az üzleti és informatikai stratégia 

kialakítása integráltan történik. A kidolgozásnál figyelembe veszik az informatikai 

lehetőségeket. Ennek az arányszámnak már sokkal nagyobbnak kell lennie. [32] 

 

A vállalati stratégia menedzsment része az alkalmazás portfólió menedzsment, amely 

segíti a globális nagyvállalatokban a komplex üzleti és informatikai folyamatoknak az 

átláthatóságát. Az alkalmazás portfólió menedzsment lényege abban rejlik, hogy 

használatával támogatja a szervezet működését központosított informatikai alkalmazás 

nyilvántartással, tulajdonságokkal, informatikai költségekkel. Több informatikai 

alkalmazás portfólió van egy nagyobb szervezetben. 

Az ITSMf és a Budapesti Corvinus Egyetem 2009-ben készített kutatásának egyik 

eredménye az, hogy az informatikai stratégia egyik legnagyobb arányt képviselő 

összetevője az alkalmazás portfólió és IT controlling. [33] Azóta nem készült konkrétan 

az alkalmazás portfólióra, vagy alkalmazás racionalizáció jelentőségére irányuló hazai 

kutatás. 

A fent részletezett architektúra menedzsment és alkalmazás portfólió menedzsment 

között szoros a kapcsolat. Az architektek a változtatások megvalósítását támogatják, az 

alkalmazás portfólió racionalizáció pedig az informatikai alkalmazások közötti 

redundanciák csökkentésén keresztül az informatikai költségek csökkentését. Igaz, hogy 

vannak átfedések a két menedzsment terület között, de véleményem szerint mind a két 

területre szükség van, illetve folyamatos együttműködésen keresztül sokkal gyorsabban 

tudja az informatikai az üzleti igényeket kielégíteni.  

1.3 Informatikai irányításhoz felhasznált szabványok, ajánlások 

A témához szorosan kapcsolódik az, hogy egy szervezetben milyen szabvány, ajánlás 

alapján történik az informatikai irányítás. Az informatikai irányítás (IT Governance) a 

felső vezetőkre bízott tevékenység, mely önálló tudományterület a vezetés és szervezés 

tudományon belül. Azoknak a vállalatoknak, akiknél hatékony az informatikai irányítás, 

40%-kal több bevételt generálnak, mint a versenytársaik. [34] Az informatikai irányítás 
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egy terület a szervezeten belül, s ezen a területen történik meg az informatikai 

tevékenységekre vonatkozó feladatoknak az elvégzése, koordinálása, monitorozása. 

Az informatikai irányításra (IT Governance) vonatkozó meghatározások: 

Az Informatikai Irányítási Intézet (IT Governance Institue) alapján egy olyan 

keretrendszer, amely biztosítja a szervezetet, hogy informatikai infrastruktúrával legyen 

támogatva, illetve lehetővé teszi a vállalati és szervezeti céloknak az elérését. [35] 

 

A National Computing Centre meghatározása: az informatikai irányítás az informatikai 

technológiának a menedzselése és kontrollálása az érintettek (stakeholders) előnyére. [36] 

Az informatikai irányításra az ISO38500:2015 szabványt tudják alkalmazni a vállalatok. 

A szabványban az állami, kormányzati, non profit és a versenyszférában is alkalmazható 

ajánlások vannak. Az informatikai hatékony felhasználását helyezte a középpontba. A 

szervezetekben lévő irányító testületeknek ad iránymutatást, mint például 

ügyvezetőknek, felügyelő csoport tagjainak, jogi, számviteli szakembereknek, belső és 

külső szakértőknek, auditoroknak. Informatikai irányítás definíció ISO38500 szabvány 

szerint: Egy rendszer, amivel a jelenlegi és jövőbeli informatika felhasználását irányítja 

és ellenőrzi. Az informatikai irányítás egy komponense, vagy eleme a szervezeti 

irányításnak. A szóhasználatokat tekintve az informatikai irányítás egyenértékű a 

társasági informatikai irányítással, vállalati informatikai irányítással, valamint a szervezet 

informatikai irányításával. [37] 

Az ISO38502:2017 szabvány alapján az irányítás, keretrendszer lényegében stratégiák, 

szabályok és döntéshozatali struktúrák. Felelősségeken keresztül működnek a szervezet 

irányítási rendszerei. [38] 

 

Az informatikai irányításra, információbiztonságra több keretrendszer, szabvány, ajánlás 

is létezik. A leggyakoribbak: 

 ITIL, [25] 

 COBIT, [26] 

 ISO/IEC27002: 2013, Information Technology-Security Techniques-

Code of Practice for Information Security Controls [39] 

 

Azért itt megemlíteném még a Common Criteria, Közös Szempontrendszert, egy 

nemzetközileg elfogadott besorolási módszertant. Az informatikai rendszerekre (hardver, 

szoftver) határoz meg hét biztonsági szintet. Hozzájárul az informatikai fejlesztések 
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minőségének a javításához. Elsősorban az emberi használatból származó veszélyekre, 

fenyegetésekre helyezi a hangsúlyt. [40]  

Emellett rengeteg egyéb terület van, amivel foglalkozni kell a vállalatoknak, s erre más 

ajánlásokat, szabványokat használnak. A szabványok, ajánlások kiválasztásánál sok 

szempontot kell figyelembe venni, hiszen átalakítják a folyamataikat, akár a szervezeti 

kultúrát is. Szakértők szerint akár együtt, több ajánlást és szabványt kell alkalmazni. 

 

Az informatikai irányítás összetett és sok feladatrendszerből áll. Munk L. 

megfogalmazásában az informatikai irányításért felelős szerv, szervezeti egység 

feladatai: 

 „Informatikai jövőképek, szakpolitikák, stratégiák, stratégiai tervek kidolgozása, 

részvétel a szervezeti szintű stratégia kialakításában, közreműködés más 

szakterületek stratégiai dokumentumainak kidolgozásában; 

 informatikai szabályozók kidolgozása, közreműködés más szervezeti szabályozók 

kidolgozásában; 

 döntés, jóváhagyás, egyetértés, véleményezés informatikai szakmai ügyekben; 

 az informatikai tevékenységek tervezése, szervezése, koordinációja; 

 alárendelt szervezetek közvetlen és szakmai irányítása; 

 az informatikai tevékenységek felügyelete, ellenőrzése; 

 az informatikai szakterület képviselete.” [41] 

 

Összefoglalóan a Calder-Moir keretrendszer, 3. sz ábra szemlélteti az informatikai 

irányításra használható, érvényben lévő ajánlásokat, keretrendszereket, sztenderdeket. Az 

ábra megtalálható az IT Governance Instiutie (Informatikai Irányítási Intézet) honlapján. 

Az üzleti stratégiára és vállalati stratégiára használt keretrendszerek elkülönülnek az 

informatikai kockázatok menedzselésére vonatkozó keretrendszerektől.  

Ha a mindennapi működésre, köztük üzleti és informatikai folyamatoknak a 

szabályozására akarnak használni a szervezet valamilyen ajánlást, akkor az alábbiak 

közül választhatnak:  

COBIT, ISO27001, TCO/ROI (Total Cost of Ownership, Return of Investment), 

ISO20000, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), BCM/BS25999 

(BCM: Business Continuity Management, BS: British Standards), 6Sigma, ITIL, IPO.  
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A kockázatok, törvényi megfelelőség vizsgálatára pedig a COSO, COBIT, SOX 

(Sarbanex Oxley Act), ISO27001, ISO38500, Unified Compliance Framework, PCI DSS 

stb. alkalmazható [42]. 

A szervezeteknek meg kell ismerniük az egyes ajánlásokat, keretrendszereket ahhoz, 

hogy ki tudják választani, melyik illik a legjobban a szervezeti folyamatokhoz, 

kultúrához. Nemcsak a megismerés és kiválasztása időigényes feladat, de az 

implementálása is. 

 

 

 

3. ábra Informatikai irányítási keretrendszerek  

[42] 

 

Szükséges az informatikai irányítás valamilyen kiválasztott keretrendszer alapján, még 

akkor is, ha nem adaptálható tökéletesen a vállalat folyamataihoz. 
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A COBIT5 2012-ben került kiadásra. Egyik legnagyobb fejlesztése a COBIT 4.1-hez 

képest, hogy tartalmazza az IT Risk keretrendszert is. Az ISACA 2013-ban kidolgozott 

egy átfogó képet arra vonatkozóan, hogy a COBIT5 mennyire fedi le az egyes 

sztenderdeket, keretrendszereket.   A 4. sz. ábra szemlélteti a kapcsolatrendszert a COBIT 

5 valamint más sztenderdek és keretrendszerek között. Az ITILv3 csupán 30%-át teszi ki, 

míg az ISO270001 csupán még 15%-ot fed le az informatikai irányítás módszertanokból. 

Igazából szükséges a sztenderdeknek és a módszertanoknak az integrált nézetét 

alkalmazni az informatikai irányítás megvalósításához.  

 

 

4. ábra COBIT 5 informatikai irányítás és egyéb keretrendszerek kapcsolata  

[43] 

A COBIT 5 fejlesztésénél figyelembe vettek sok más szabványt, keretrendszert.  

 Az ITILv3 2011 és ISO/IEC 20000 lefedi a COBIT5-ből a szállítás, szolgáltatás és 

támogatás (DSS), kialakítás, beszerzés és megvalósítás (BAI), valamint az 

illesztés, tervezés, szervezés (APO) területeket. 

 Az ISO/IEC 27000 pedig az illesztés, tervezés, szervezés (APO), kialakítás, 

beszerzés, megvalósítás (BAI) és a szállítás, szolgáltatás és támogatás területen a 

biztonsággal, kockázatkezeléssel kapcsolatos folyamatokat fedi le.  
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 Az ISO/IEC 31000 szabványsorozat az értékelés, irányítás és felügyelet (EDM), és 

az illesztés, tervezés, szervezés (APO) területeket fedi le. 

 Az ISO/IEC 38500 pedig az értékelés, irányítás és felügyelet (EDM) részt fedi le. 

[43] 

A fenti ábrából, szakmai tapasztalatomból, illetve statisztikai adatokból kiindulva a 

doktori kutatásomban a jelenleg érvényben lévő keretrendszereket, ajánlásokat 

figyelembe véve kiválasztottam kettőt, ami szorosan kapcsolódik az alkalmazás portfólió 

menedzsmenthez, informatikai alkalmazások pénzügyi menedzsmentjéhez és az 

informatikai kockázatmenedzsmenthez.  

A kiválasztott ajánlás, amivel részletesen foglalkozom az informatikai szolgáltatás 

támogatásához az ITILv3. A kiválasztott ajánlás mellett az szól, hogy az ITIL hazánkban 

széles körben elterjedt az informatikai szolgáltatások támogatására. Az ITIL-t a 

szervezetek képesek részlegesen is alkalmazni, implementálni, tehát fokozatosan 

beépíteni a meglévő folyamatokba az ITIL ajánlásokat. Az informatikai kockázatkezelés 

témaköréhez pedig az ISACA gyakorlatiasan megfogalmazott ajánlását az informatikai 

kockázatmenedzsment keretrendszert (ITRM) fogom ajánlani, [44] valamint a COBIT 5-

verzióját, ami már tartalmazza az ITRM valamint az ITIL egyes részeit. Rövid áttekintést 

adok a következő alfejezetben az ITIL és a COBIT előnyeiről, illetve hátrányairól. Az 

informatikai biztonság kérdéskörét fogom vizsgálni, tehát nem az információbiztonságot, 

ezért eltekintek az ISO/IEC biztonsághoz kapcsolódó szabványok ismertetésétől, 

elemzésétől, összehasonlításától. 

 

 

1.4 ITIL  

Az ITIL lényegében egy keretrendszer az informatikai szolgáltatások minőségének a 

javítására, az üzemeltetés szabályozásán keresztül.  Az ITIL az ITSM (IT Service 

Management), tehát az informatikai szolgáltatásmenedzsment komponense. [45] Az 

ITIL-t először az angol kormányzati területén használták széles körben. Az ITIL-t a 

CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency) fejlesztette az 1980-as 

években. [46] Jól körülhatárolt nemzetközi ajánlás, oktatásokon, kurzusokon lehet 

elsajátítani az ajánlás tartalmát, tudásanyagát.  Az ITIL használatával a szervezetek 
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azonosíthatják az informatikai folyamataikat és összhangba kerülhet az üzlet és 

informatika területe. Informatikai szolgáltatással értéket lehet teremteni és szállítani a 

vevőknek. A minőségi szolgáltatást az ügyfeleknek kockázatok és költségek nélkül kell 

biztosítani. 

Az ITIL v3, melyet 2011-ben publikálták, az alábbi öt fejezetre tagolódik:  

1. Szolgáltatásstratégia (Service Strategy) 

2. Szolgáltatástervezés (Service Design) 

3. Szolgáltatásátadás (Service Transition) 

4. Szolgáltatásüzemeltetés (Service Operation) 

5. Folyamatos szolgáltatás fejlesztés (Continual Service Improvement) [26] 

 

Az ITIL nagyon aktuális a mostani informatikai környezetekben, főleg a globális 

nagyvállalatoknál, ahol a földrajzilag széttagolt üzleti egységeket nagyon gyakran 

földrajzilag is széttagolt informatikai szolgáltatásokkal támogatják. Az informatikai 

szolgáltatásoknak rugalmasnak, dinamikusnak és gyorsan adaptálhatónak kell lennie. Az 

ITIL használata Magyarországon is elterjedt. Fontos megjegyezni, hogy az ITIL egy 

ajánlás és nem szabvány. A megértésével és használatával a szervezetek sok hasznot, 

előnyt tudnak generálni. Az útmutatás kiterjed a szervezetre, folyamatokra, emberekre, 

tevékenységekre, technológiára, kockázatokra. Véleményem szerint, mivel az 

informatikai technológia gyorsan fejlődik, az ITIL-t is szükséges lenne bővíteni, 

fejleszteni.  2011 óta az informatikai technológia gyorsan változott, informatikai 

kiszervezések száma nőtt, valamint informatikai szolgáltatások köre és komplexitása is 

bővült.  

Az öt fejezet összefoglalva:  

 A szolgáltatás stratégia fejezetben van részletezve az, hogyan tud az informatika 

értéket teremteni az üzleti és az IT stratégia kapcsolódásán keresztül.  A gazdasági 

hatása a szolgáltatásnyújtásnak, pénzügyi menedzsment, kockázatok, valamint 

kritikus sikertényezők, szervezetfejlesztés a főbb témakörök. [47] 

 A következő fejezetben a szolgáltatástervezés feladatai, vagyis a 

tervezéskoordinálás, szolgáltatáskatalógus, szolgáltatásszint, rendelkezése állás, 

kapacitás és IT-szolgáltatásfolytonosság, információbiztonság és 

szállítómenedzsment kerül kifejtésre. [48] 

 A szolgáltatásátadási fejezetben pedig a változáskezelésre, szolgáltatáseszköz és 

konfiguráció menedzsmentre, átadás és telepítési menedzsmentre, átadás 
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tervezésére és támogatására, értékelés és tudásmenedzsmentre vannak ajánlások. 

[49] 

 A negyedik fejezetben a szolgáltatásüzemeltetésben az esemény, incidens, 

probléma és hozzáférés menedzsment, valamint a kérésteljesítés funkciói vannak 

kifejtve. Új architektúrákat és modelleket ajánl a szolgáltatásüzemeltetés 

támogatására. [50] 

 Az utolsó fejezetben pedig a folyamatos, rendszeres szolgáltatásfejlesztés 

gyakorlatait részletezi. A PDCA (Plan Do Control Act), vagyis a tervezés- 

végrehajtás- ellenőrzés- bevatkozás ciklusra építi a visszacsatolási rendszer 

lényegét. [51]   

 

Az ITIL elég széles körben elterjedt az informatikai szolgáltatások támogatására. A 

FORBES Insight 2017-es globális felmérése, melyet 261 szakértővel készítettek, azt 

mutatja, hogy a szervezeteknél az ITIL -t használják túlnyomó többségében az 

informatikai szolgáltatás menedzsmentre. Persze emellett még a COBIT és a MOF 

(Microsoft Operations Framework) alkalmazása is népszerű. [52] 

Érdemes azért megvizsgálni az ITIL használatának, alkalmazásának az előnyeit és 

hátrányait összefoglalva. 

 

1.4.1 ITIL használatának előnyei 

A globális nagyvállalatoknál, ahol az üzleti egységek száma intenzíven növekszik, így az 

üzleti folyamatokat támogató informatikai folyamatok is. Az ITIL előnye, hogy 

dokumentált keretrendszer, sok szervezet már alkalmazza, kipróbálta, így beépíthetőek a 

tapasztalatok az olyan szervezetekbe, akik tervezik, vagy akár a bevezetési projekt 

közepén vannak.  

Időrendi sorrendben néhány iparági felmérés, tudományos kutatás az ITIL 

alkalmazásának az előnyeire: 

 

A Protect&Gamble 2002-es riportja alapján a bevezetés során már közel 500 millió 

dollárt tulajdonítottak annak, hogy 1998-ban elkezdték bevezetni és alkalmazni az ITIL-

t. [53] 
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Egy 2005-ös tanulmány alapján, melyben sok esettanulmány van az ITIL bevezetéséről 

nagyvállalati körökben, az egyik legnagyobb és legfontosabb előnynek azt tartották a 

szervezetek, hogy sokkal transzparensebben, hatékonyabban tudtak működni, mivel a 

folyamatok megfelelően voltak dokumentálva. Ebben a tanulmányban az ITIL v2-es 

verzióhoz kapcsolódtak a tapasztalatok. [54] 

2009-ben készített a GARTNER cég 156 vállalattal felmérést. Az eredmény azt mutatja, 

hogy az informatikai szolgáltatás minőségének a növelése, valamint az agilitás növelése 

miatt implementálják a szervezetek a folyamataikba az ITIL-t. A válaszadóknak 13%-a 

költségcsökkentés, 9%-a pedig kockázat csökkentése céljából vezette be. [55] 

A Cisco globális nagyvállalat 2009-es riportja alapján, 2003-ban indult a kezdeményezés 

a bevezetésre. 2009-re az alkalmazás során sokkal hatékonyabban működött az 

informatikai szolgáltatás a cégben. [56] 

A 2013-ban az itSMF (IT service Management Forum) által 49 országban 738 válaszadó 

alapján készült felmérést összegezve az ITIL használatának a legnagyobb előnye az 

informatikai szolgáltatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint a 

költségeknek és a kockázatoknak a csökkentése. Az ITIL-ből a legtöbb vállalat az 

incidenskezelést, változtatáskezelést, kéréskezelést és problémamenedzsment és SLA 

(Service Level Agreement)-t, tehát a szolgáltatási szint megállapodást tudta majdnem 

teljes egészében adaptálni a szervezet folyamataiba. [57] 

2014-ben készült egy felmérés Angliában, USA-ban, Ausztráliában és német nyelvű 

országokban (DACH), 623 válaszadók alapján a szervezeteknek az 50%-a már használ 

ITIL-t a folyamataiban. Németország, Ausztria és Svájc (DACH) 75%-os adaptációs rátát 

mutatott, míg Anglia 53% valamint Amerika és Ausztrália 40%-ot. [58] 

 

2015-ben készült egy tanulmány Finn, Svéd, Német és Dán vállalatokat. 446 válaszadó 

alapján az alábbi összefüggések tárhatóak fel: Az ITIL bevezetésének a hatékonysága 

nagymértékben függ a szervezet rendelkezésre álló erőforrásaitól, a folyamatok 

dokumentáltságától, illetve attól is, hogy mennyire van a felső vezetés bevonva. [59] 

Az ITIL előnye megmutatkozik abban, hogy az alkalmazásával az informatikai 

folyamatok átláthatóbbak, menedzselhetőbbek lesznek. Azonban a vállalat méretétől, 

tevékenyégétől és rendelkezésre álló kapacitásától függ, hogy mennyire tudja alkalmazni 

az ajánlásokat. Összességében elmondható előnynek, hogy a folyamatok hatékonyabbak, 

de az ajánlást teljes egészében alkalmazni, bevezetni kivitelezhetetlen, mivel a 

folyamatokhoz folyamatfelelőst rendel. Még nagyvállalatnak sincs annyi erőforrása, 
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hogy minden egyes folyamatához folyamatgazdát jelöljön ki. Kapacitás, erőforrások 

hiányában a legtöbb nagyvállalat sem tudja az ajánlást teljes egészében alkalmazni. 

 

1.4.2 Hiányosságok az ITIL -ben 

A szakirodalmak, illetve esettanulmányok keveset írnak arról, hogy a szervezetek milyen 

nehézségekbe, problémákba ütköznek, amikor szeretnék bevezetni és alkalmazni az ITIL 

ajánlást. Önmagában az ITIL implementálásánál nagyon sok probléma léphet fel ez 

természetesen attól függ, hogy mekkora a szervezet, milyen szektorban van, hány 

szakértő dolgozik az adott vállalatnál. Néhány problémát kiemelek, ami az implementálás 

során felmerülhet.  Túl sok időt kell eltölteni a folyamatok, ábrák, diagramok 

megértésével, folyamat felelősök kijelölésével. A menedzsment támogatás is szükséges 

a megfelelő implementáláshoz. Nagy szervezetek esetében könnyebb az alkalmazása, 

mert rendelkezésre áll a szükséges költségkeret, azonban ez a kis és közepes vállalatokra, 

illetve az állami szektorra nem, vagy kevésbé igaz. [60] 

 

2017-ben készült egy ITSM tanulmány. A tanulmány alapján az összegzés az, hogy az 

ITIL-nek a frissítése, új területek kiegészítése és beillesztésére van szükség, mint például 

az Agile, Lean IT, felhőszolgáltatások összhangba hozása az ITIL ajánlásaival. Egyre 

jobban nő a kereslet a szakemberek iránt ezen a területen.  [61] 

 

Egy Ausztráliában készített tudományos vizsgálat 110 válaszadó alapján összegyűjtötte 

azokat a faktorokat, ami szükséges ahhoz, hogy az ITIL implementálása hatékony, gyors 

és sikeres legyen. Például milyen szintű és minőségű a kommunikáció a felső vezetésben, 

az oktatás mennyire szervezett és széleskörű, az üzleti folyamatok, ezáltal az informatikai 

folyamatok priorizálásának a megléte, folyamatos-e az üzleti szükségleteknek a 

felmérése, elemzése, valamint az elemzés mellett a riportálási struktúra alkalmazkodik-e 

a vállalati környezetbe. Kritikus sikerfaktor még az, hogy az egész változásra mennyire 

nyitottak a munkavállalók. A különböző sikerességi tényezőket dokumentálni és mérni 

kell. [62] 

 

Kutatási témámhoz kapcsolódóan a 3. fejezetben fogom vizsgálni az ITIL és az 

alkalmazás portfólió menedzsment, valamint az informatikai biztonság korrelációját. 

Szakmai ajánlások alapján is elfogadott, hogy az ITIL elavult, s szükséges kiegészíteni, 
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bővíteni több különböző informatikai szolgáltatástámogatáshoz tartozó ajánlásokkal, 

módszertanokkal. Szakmailag bármilyen bővítés, kiegészítés elfogadható és fontos.  

Véleményem szerint a nagyvállalatok egyre kevesebb erőforrást biztosítanak arra, hogy 

az informatika szolgáltatást javítsák. A hangsúlyt a költségcsökkentésre, technológiai 

újításokra, mobil vagy felhő alapú megoldásokra helyezik. Feltételezésemet alátámasztja 

a Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének egyik kutatása is. 2016-os 

adatokat tartalmaz.  Az informatikai szolgáltatásmenedzsment (pl. ITIL) projektek 

népszerűsége csökken. A felmérésben állami, külföldi és belföldi tulajdonú szervezetek 

vettek részt. Míg 2011-ben a szervezeteknek az 51%-a, addig 2016-ban már csak 28%-a 

tervez valamilyen fejlesztést az informatikai szolgáltatásmenedzsment területén. Az 

eredmények mögött sok okot lehet felsorolni, de a legfontosabb az, hogy az új 

technológiai irányok, mint például a felhő alapú szolgáltatástámogatás, illetve a mobil 

informatikai megoldások is sok időt és költséget követelnek a szervezetekben, így 

ezeknek az integrálása a napi munkába az elsődleges feladatok közé került. Az újonnan 

induló projektek, programok is a digitális kommunikációt támogatják.  [63]  

 

 

5. ábra Az informatikai szolgáltatásmenedzsment projektek népszerűsége, azon szervezetek aránya, ahol 

szolgáltatásmenedzsment fejlesztést (pl. ITIL, MOF) terveznek 

[63] 
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1.5 COBIT 

A COBIT (Control Objecitves for Information and Related Technology) egy 

keretrendszer arra, hogy a vezetőknek lehetősége legyen az előírásoknak való 

megfelelésnek. Alkalmazásával a szervezetek vezetőit segíti az üzleti céljaik elérésében, 

valamint az informatikai tevékenységek, költségek menedzselése is átláthatóvá válik. 

COBIT keretrendszer lehetőséget ad arra is, hogy az informatikai kockázatok 

megfelelően legyenek menedzselve. A fókuszban az informatikai irányítás és a törvényi 

előírásoknak való megfelelés van. A felhasználói köre azok a személyek, akik audittal 

foglalkoznak a szervezeten belül, vagy auditálnak, illetve a compliance területén 

dolgoznak. A COBIT célja, hogy megfelelően definiálja az informatika területén azokat 

a követelményeket, melyeknek az informatikai audit során meg kell felelni. [64] 

 

1.5.1 COBIT használatának előnyei 

Legfontosabb előnye az, hogy a folyamatok megfelelően menedzselhetőek, mérhetőek. 

Értéket teremt az üzletnek azáltal, hogy az informatika az üzleti célokhoz, 

tevékenységekhez van igazítva. A használatával különböző jogszabályoknak, 

szabályozásnak és előírásoknak meg tud felelni a szervezet. Figyelembe vesz compliance 

előírásokat is. 

Egy 2014-ben készült ISACA felmérés alapján, mely 1245 megkérdezetten alapult, a 

válaszadók a COBIT 5-használatával azt az előnyt emelték ki, hogy az üzlet és az 

informatikai terület megfelelően integrálódik, valamint az informatikának nagyobb 

láthatósága van a vezetőség előtt. A kockázat menedzsmentet pedig sikerült 

hatékonyabbá tenni. [65] 

Tevékenységekre részletesen lebontva tartalmazza azt, mire kell figyelni. Folyamatokhoz 

alfolyamatok, tevékenységek vannak rendelve. Elkülöníti a menedzsmenthez, valamint 

az irányításhoz tartozó folyamatokat. Kitér arra is, hogy az egyes tevékenységek 

elvégzését, adminisztrálását. Az informatikának kontrollálva kell lennie.   
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1.5.2 Hiányosságok a COBIT-ban 

A COBIT 4-es verziót 2005-ben, a 4.1-es verziója 2009-ben, míg a COBIT 5-ös verzió 

2012-ben került kidolgozásra. A verziókat vegyesen, eltérően alkalmazzák a vállalatok. 

Ha azokat a szervezeteket nézzük, akik már használják a COBIT 4.1-es verziót, akkor 

azokra nézve az 5-ös verziónak a bevezetése sok nehézséggel járhat. Egyrészt már a 

szervezeti folyamatai, struktúrája a 4.1-es verzió alapján működik, s nem szeretnék 

implementálni az 5-ös verziót. Inkább maradnak a régebbi verziónál.  

KPMG 2015-ös tanulmánya alapján a szervezetek gyakorlati implementálásánál sok 

nehézségbe ütköznek és szükségük lenne több iránymutatásra arra vonatkozóan, hogyan 

alkalmazzák a COBIT 5 egyes elemeit. Kevés szakirodalom részletezi a COBIT 

implementálást vállalati körben. [66] 

A COBIT-nak túl komplikált és bonyolult a struktúrája, valamint a bevezetéshez 

kapcsolódó iránymutatások is hiányosak. A szervezetek a COBIT bevezetése mellett 

szükségesnek tartanak más szabványokat, ajánlásokat is implementálni. Nincsenek 

konkrét esettanulmányok, szignifikáns felmérések arra vonatkozóan, hogy milyen 

előnyöket lehet a használatával generálni. [67]  

Egy tudományos tanulmány alapján, ami egy nagyvállalatnál készült, ahol bevezették és 

alkalmazták a COBIT 5-öt, a konklúzió az volt, hogy az implementálás sok nehézségbe 

ütközött, illetve nehezen mérhető az alkalmazásával nyerhető érték, előny. [68] 

Az itSMF globális felmérése az informatikai szolgáltatások terén, ami 2013-ban készült 

738 válaszadóval 49 különböző országban, az látható, hogy a COBIT-nak a bevezetése 

csökkenő tendenciát mutat 2013-ban 2010-hez képest. [57] 

Az ISACA 2014-ben készített COBIT5 Governance tanulmánya alapján, melyre 1245 

válaszadó csupán 26%- válaszolta, hogy használja a COBIT5-ot, 22%-a nem használja, 

de tervezi, 28%-a nem használja, és 17%-a pedig a COBIT4-et használja. Összességében 

csupán a 26%-a használ, tehát látható, hogy több nyitottság kell és valamiért nem kellően 

elterjedt a COBIT. [65] 

Igaz, hogy a COBIT5 integráltan kezeli a COBIT4.1, Val IT és Risk IT-kockázati 

keretrendszert, mégis a COBIT 4.1.-et használják a cégek, ismeretlen még számukra az 

új verzió. Ennek ellenére a továbbiakban a COBIT legújabb, de a gyakorlatban még nem 

elterjedt COBIT5 verzióját fogom figyelembe venni az alkalmazás portfólió 

menedzsment elemzésénél.  
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1.6 Első fejezet összefoglalása 

Az üzleti és informatikai stratégiának összhangban kell lenni a szervezeten belül. Ehhez 

a két terület felsővezetőinek folyamatos összehangolt koordinációra és kommunikációra, 

valamint monitorozásra van szükség. Az üzleti prioritásokat figyelembe véve kell 

kidolgozni az informatikai akcióterveket az üzleti stratégia megvalósításához. A 

széttagolt, sokszor nem dokumentált üzleti folyamatokat, technológiai rendszereket és 

szolgáltatásokat egy jól kialakított vállalati architekturális menedzsment módszertan 

támogatni tudja. A siker egyik kulcsa, hogy az informatika stratégia igazodjon az üzleti 

stratégiához. Természetesen ehhez hozzátartozik, hogy a versenytársak folyamatos 

figyelése mellett a folyamatos működés részévé kell tenni a lebontott stratégiai elemeket, 

valamint az akcióterveket ütemezéssel. 

A stratégiák kidolgozásával és implementálásával párhuzamosan az informatikai 

alkalmazások felülvizsgálata és konszolidációja együtt támogatja a fejlesztési irányokat. 

Az alkalmazások portfólióba sorolása és a redundáns alkalmazások kiszűrésével 

csökkenteni lehet a támogatási, fejlesztési és infrastrukturális költségeket. Ehhez azonban 

az szükséges, hogy az informatikai irányításnak része legyen az alkalmazás portfólió 

menedzsment. A vállalatok több keretrendszert is használnak párhuzamosan az 

informatikai irányításra. Az egyes keretrendszerek között megvizsgálva a kapcsolatokat 

elmondható, hogy a keretrendszerek adoptálása függ a vállalat méretétől, 

elhelyezkedésétől, tevékenységi körétől, szervezeti felépítésétől.  

Az informatikai irányításra elterjedt keretrendszerek a COBIT, az ITIL és az ISO20000. 

Igaz, hogy megjelenik az igény a COBIT és az ITIL összevonására, együttes 

alkalmazására, de ez egyelőre nem valósult meg. A COBIT implementálása csökkent az 

elmúlt években, azonban az ITIL nemzetközi ajánlásé arányosan több. Az ITIL 

megismerése és egyes fejezetei, témakörei használata után az elmúlt években csökkent a 

nyitottság arra, hogy több területre is alkalmazzák. A fókusz a programokon, projekteken 

van a nagyvállalati körökben. Az ITIL előnye, hogy részlegesen, egységenként lehet 

implementálni, azonban ehhez szükség van a megfelelő szakemberek megléte mellett a 

szervezet vezetőinek, dolgozóinak a támogatására, nyitottságára is. Hátránya, hogy 
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elavult, szükséges a bővítése több területen is. Az informatikai irányításra használt 

COBIT 5-verzió kevésbé elterjedt, mint a COBIT 4.1.  Összességében az a jellemző 

akármelyik keretrendszert használják a vállalatok, hogy egyéb nemzetközileg elfogadott, 

vagy saját maguk által kidolgozott folyamatokat kell beépíteni az informatikai 

irányításba. Tehát több keretrendszert, szabványt, ajánlást alkalmaznak együttesen. 

Emellett nehezen mérhető, tervezhető a bevezetések, használatukkal elérhető előnyök. A 

következő fejezetben az informatikai kockázatmenedzsmentet fogom részletesen 

elemezni. 
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2. KOCKÁZATMENEDZSMENT 

Ebben a fejezetben az informatikai kockázatmenedzsmentet fogom részletezni, mint az 

informatikai stratégia egyik komponensét. Főleg szolgáltatást nyújtó nagyvállalati körben 

jelent kihívást, hogyan szervezzék meg az informatikai kockázatmenedzsmentet. 

Szervezeti felépítést tekintve vagy együtt kezelik az információbiztonsággal, vagy 

elkülönül és nincs kommunikáció, együttműködés az információbiztonság és az 

informatikai biztonság területei között.  

Az informatika kockázatmenedzsment egy új menedzsment terület, elkülönül a vállalati 

kockázatmenedzsmenttől. Igaz sok vállalatnál már vannak kezdeményezések, hogy az 

informatikai kockázatmenedzsment integrálódjon a vállalati „általános” 

kockázatmenedzsmentbe. Általános kockázatmenedzsment kezelésére a legtöbb vállalat 

a COSO által fejlesztett ERM (Enterprise Risk Management Framework), tehát vállalati 

kockázatmenedzsment keretrendszert használja. Ennek a keretrendszernek a teljes, 

gördülékeny használata még nem kiforrott a szervezetekben és a gyakorlati bevezetés 

alatt sok nehézségekbe is ütköznek. A bevezetés után nehéz mérni a hatékonyságot, 

valamint a bekövetkezett szervezeti változásokra lassan, nehézkesen reagálnak a 

munkavállalók. [69], [70] 

2017 márciusában publikáltak egy felmérést az ERM szakértői 586 felsővezetővel, 

szakértővel világszerte -Európa, UK (United Kingdom), Ázsia és Ausztrália, Afrika és 

Közel-Kelet, valamint USA országaiban. Az eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt 5 

évben a kockázatoknak a számossága és komplexitása sokat nőtt, egyre összetettebbek, 

bonyolultabbak a szervezetekben. Ezzel párhuzamosan a válaszadó cégeknek csupán a 

30%-a mondta azt, hogy befejezett, teljes ERM keretrendszer van a szervezetben. [71] 

Annak ellenére, hogy a szervezetek látják és tudják, hogy nagyon fontos az informatikai 

kockázatmenedzsment integrálása a vállalati irányítási keretrendszerbe, egyelőre 

elenyésző azon vállalatok száma, akik megfelelően fókuszálnak erre a területre. A 

hangsúly inkább az információbiztonságon van, a szabványok megismerésén, valamint 

bevezetésén. Azonban az informatikai kockázatmenedzsment elkülönül az 

információbiztonságtól Nincs egységes ajánlás, mit kell tekinteni informatikai 

kockázatoknak. A kiberkockázatok alakulását és hatásait évről évre egyre nagyobb 
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figyelemmel kísérik a cégek. A kiberkockázatokat üzleti és informatikai kockázatoknak 

is tekintik.  

Kiberkockázat meghatározása ISACA alapján: nem egy specifikus kockázat, hanem 

kockázatoknak a csoportja. Különböző technológiában, támadásban jelentkeznek. [72] 

2017-ben készült felmérés a PWC (PriceWaterHouse) által, 80 különböző országban, 

1581 válaszadóval a kockázatmenedzsment helyzetéről. Fontos tény, hogy szervezetben 

felsővezetői szinten támogatva épüljön bele a vállalati kultúrába, kommunikációba, rutin 

döntéshozatali struktúrába a kockázatmenedzsment minden lépése. Igaz, hogy 

folyamatos figyelem van a kockázatmenedzsmenten, de a folyamatok még nem kellően 

kiforrottak. [73] 

A T-Systems egyik cikke alapján a Német Mérnökök Szövetsége szerint a német 

vállalatok évente 100 milliárd eurót veszítenek az ipari kémkedések miatt. Bizalmas, 

érzékeny vállalati adatok megszerezésére irányulnak a számítógépes támadások. Ezért 

szükséges a kockázatok értékelése és az informatikai kockázatmenedzsment kezelése 

vezérigazgatói, tehát felsővezetői szinten is. [74]  

Akármelyik kockázatmenedzsment területet elemezzük, meg kell, hogy jelenjen a 

szervezetben stratégiai, program, projekt, illetve operatív szinten. Külső partnerekkel 

való kapcsolattartás, szerződéses együttműködés esetén pedig a folyamatokba beépülve, 

adminisztrálva, felelősökkel kijelölve. A továbbiakban egy rövid összefoglaló ismertetést 

adok a vállalati kockázatkezelés keretéről. Az informatikai kockázatmenedzsmentre 

használt keretrendszerek, szabványok, ajánlások elkülönülnek a vállalat egész 

működésére, folyamataira alkalmazható szabványoktól, módszertanoktól. A közös 

mindegyikben, hogy valamennyire megjelenik az, hogy integrálódjanak a folyamatokba-

akár üzleti, akár informatikai szabványokról is legyen szó. Ennek ellenére az iparági 

felmérések, vállalati életben eltöltött évek alapján azt látom, hogy ez nem valósul meg. A 

szervezetekben a pénzügyi kockázatmenedzsment elemzésével foglalkozó 

szakembereknek lényegében fogalmuk sincs az informatikai folyamatokról, azon a 

területen fellépő informatikai kockázatokról és az ott alkalmazott módszerekről, elemzési 

technikákról. A szakirodalmak, szakértők is külön kezelik ezt a két területet. Az 

integráció fontos, de a nagyvállalatokban még nem jellemző az, hogy akár operatív, akár 

magasabb szinten kommunikáció legyen a vezetők között. 
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2.1 Általános kockázatmenedzsment 

A fejezetcímben használt „általános” jelzőt használom, mivel a további elemzések során 

megkülönböztetem a szervezetekben használt kockázatkezelési szabványokat a 

témámhoz kapcsolódó és részletesebben kifejtett informatikai kockázatkezeléstől. Az 

ISO (International Organisation of Standards), az IEC (Comission Electrotechnique 

International) és hasonló szabályozó testületek összesen 42 db közvetlen és 211 db 

közvetett módon a kockázatokkal foglalkozó szabványt tartanak érvényben. [75] 

A kockázat meghatározásánál nem készítek történeti áttekintést, illetve részletes, 

mindenre kiterjedő csoportosítást. A kockázatot a szakirodalom alapján lehet 

közgazdasági, műszaki, pszichológiai, szociológia és antropológiai megközelítésből 

meghatározni. Témámhoz a legközelebb a közgazdaságtani és műszaki szempontok 

állnak. Kockázat alatt a kedvezőtlen bekövetkezési valószínűségét értjük. Az esemény 

hatása lehet negatív és pozitív. A nagyvállalatoknál a pénzügyi veszteség csökkentése 

érdekében a negatív hatáselemzés a fontos.  

Knight Frank H. szerint a kockázatot és a bizonytalanságot el kell különíteni egymástól. 

Kockázat az, amikor nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni, de a bekövetkezési 

valószínűségeket ismerjük. Bizonytalanság pedig, amikor a bekövetkezési valószínűséget 

sem ismerjük [76].  

Hillson szerint bizonytalan eseményekre vonatkozik a kockázat. Lehetnek negatív és 

pozitív hatásai, eredményei is [77]. 

A kockázatokra sokféle csoportosítás létezik a nemzetközi kockázatkezelési 

keretrendszerek, illetve ajánlások alapján. A teljesség igénye nélkül, néhány 

csoportosítást vizsgálok meg. 

A kockázatokat két fő csoportba soroljuk:  

 külső kockázatok: piaci, vállalati, régiós stb. 

 belső kockázatok: folyamatok, szervezeti, beruházási, szervezeti kockázatok. 

[78] 

A COSO Vállalati Kockázatkezelési keretrendszer négy fő kategóriát határoz meg: 

 Stratégiai kockázatokhoz olyan kockázatok tartoznak, amik az üzleti stratégiai 

döntéssel, vagy üzleti tervek módosításával, innovációval, ügyfelekkel, piaccal, 
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befektetővel, márkával, tervezéssel, külső partnerekkel, kutatás és fejlesztéssel 

kapcsolatosak.  

 Működési kockázati kategóriába vannak azok a kockázatok, melyeket okozhatják 

külső események, a nem megfelelően végzett üzleti folyamatok, emberi vagy 

kommunikációs hibák, az előírásoknak, szabályoknak a nem megfelelő és pontos 

betartása, technológiai hibák. Beletartozik a jogi kockázat, viszont kizárja a 

stratégiait és a reputációs kockázatokat.  

 Harmadik kategóriába a pénzügyi kockázatok, mint például inflációs kockázat, 

likviditási kockázat tartozik.  

 Egyéb kockázatai pedig a vállalatoknak a projekt, harmadik féllel való 

együttműködésből fakadó kockázat. Környezeti, beruházási, gazdasági 

kockázatok. [79] 

 

Az integrált kockázatkezelésnek-tehát a vállalati kockázatkezelés 2.0-nak összevontan, 

együtt kell kezelnie a pénzügyi, működési és stratégiai, üzleti kockázatkezelést. A 

pénzügyi kockázatkezelésbe tartoznak a pénzügyi, fizetőképességi és hitel kockázatok. A 

működési kockázatkezelésbe pedig a működéssel kapcsolatos kockázatok. Harmadik 

kockázatkezelésbe pedig a szervezet irányításával kapcsolatban felmerülő kockázatok, 

illetve a nyújtott termékek, szolgáltatások kockázatai. Az ajánlásoknak, szabványoknak 

az integrációjára van szükség. [80] 

Deloitte kutatása alapján, amit 2013-ban készítettek 300 felsővezetővel, kockázati 

szakértővel, különböző országokból és szektorokból azt mutatja, hogy a vállalatok 81%-

a fontosnak tartja és menedzseli a stratégiai kockázatokat. Fő céljuk a stratégiai 

kockázatok integrálása a vállalati üzleti stratégiába. A válaszadók 91%-a szerint a 

technológiai változások miatt kellett módosítani az üzleti stratégiájukat. A top 5 

technológiai veszély: közösségi média, adatbányászat és elemzés, mobil alkalmazások, 

cloud computing -felhő alapú támogatás és a kibertámadások. [81] 

KPMG 2013-as kutatása a pénzügyi szektorban a működési kockázatok kezelésére 

irányult. A felmérésből az derül ki, hogy a legtöbb pénzügyi szervezet használ valamilyen 

keretrendszere arra, hogy menedzselje a működési kockázatokat, de szükséges a 

fejlesztése. A legnagyobb kockázatnak a harmadik féllel, mint például beszállító, 

ügynökökkel való kapcsolatukat tartják. [82] 
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Sok más szempont szerinti besorolás és csoportosítás létezik a szakirodalmak alapján. A 

legfontosabb szerintem a kockázatok megfelelő azonosítása, értelmezése, valamint a 

kezelt kockázatok körének a pontos körülhatárolása. Véleményem szerint a gyakorlatban 

nehéz a kockázatok definiálása és csoportosítása. Nagyvállalatoknál a szervezeti 

sajátosságból adódik, hogy sok társosztályoknak kell együtt dolgozni ahhoz, hogy 

felmérjék, hol vannak bizonytalanságok a folyamatokban, milyen kockázatokra kell 

fókuszálni. A kockázatkezelést sok eltérő nemzetközi keretrendszer, szabvány, foglalja 

össze és rendszerezi.  

2.2 Kockázatkezelési keretrendszerek, szabványok 

A kockázatmenedzsment lépései: kockázat tervezés, kockázatok meghatározása, 

definiálása, minőségi vagy mennyiségi kockázat elemzés, kockázat értékelése és 

kezelése, majd a kockázat monitorozása, ellenőrzése. 

Elterjedt kockázatkezelési keretrendszerek:  

 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): 

ERM (Enteprise Risk Management), Vállalati Kockázatmenedzsment [69], 

 M_o_R (Management of Risk) [83], 

 ISO31000 [84] és ISO31010 [85]. 

 

A COSO ERM-et minden kockázattípusra lehet alkalmazni, beépítve a vállalat 

folyamatiba, keretrendszerébe. 

Az M_o_R általános megközelítése mellett konkrét folyamatlépéseket is tartalmaz a 

kockázatkezelésre. 

Az ISO31000 érthetően, egyszerűen próbálja a vállalatokat támogatni azzal, hogyan 

kezeljék a kockázatokat. 2009 óta idén 2018-ban jelent meg a bővített, érthetőbb verzió. 

A COSO meghatározásával ellentétben, a kockázatnak nemcsak negatív, hanem pozitív 

hatása is lehet. 

ISO31010 pedig három fő részből áll: alapelvek, keretmodell és folyamat. 

A különböző kockázatkezelési szabványok eltérő módszereket alkalmaznak a kockázatok 

azonosítására, a kockázatok bekövetkezési valószínűségének a becsülésére, a kockázati 

érték meghatározására, valamint eltérően írják le hogyan kell a kockázatokra reagálni. 
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2.3  Kockázatok elemzése, számszerűsítése 

A minőségi (kvalitatív) kockázatelemzés viszonylag gyorsan adaptálható és olcsó 

megoldás, azonban mivel számszerűsíteni nem lehet az eredményeket, nehezebben 

értékelhető, mint ha a mennyiségi (kvantitatív) kockázatelemzéssel kapnak eredményt. A 

számbavételt nehezíti az, hogy nem tudja a szervezet az összes kockázatot listázni, így a 

bekövetkezés valószínűsége és a veszély előfordulásából adódó kár értéke sem 

becsülhető. 

A kvalitatív mérésnél az elszenvedhető kár mértéke a bekövetkezés gyakoriságával 

arányos a kockázat mértéke. Van olyan módszer, amely ágazatspecifikus.  

A 6. sz ábra összefoglalóan tartalmazza a kockázatkezelésre, értékelésre alkalmazható 

eszközöket. A rendelkezésre álló eszközök és módszerek listája elég hosszú és a táblázat 

jól szemlélteti, hogy a kockázatértékelési folyamatban melyik eszköz mennyire jól 

alkalmazható. 

 

 

 

6. ábra A kockázatértékelés eszközeinek alkalmazhatósága  

[86] 
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A minőségi elemzésekhez a leggyakrabban használt módszerek:  

 HAZOP (Hazard and Operability Studies) Veszély-és Üzemeltethetőség 

Vizsgálat [87],  

 HACCP (Hazard Analysis nad Critical Control Points) Veszély és Kritikus 

Szabályozási Pontok) [88]  

 SWIFT (Structured What If Then) Strukturált Mi Van Ha Akkor? [86] 

 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), Hibamód- és Hatás Elemzés [89], 

 ETA (Event-tree Analysis) Eseményfa Elemzés [90],   

 FTA (Fault Tree Analysis) Hibafa Elemzés [91], 

 FMECA (Failure Modes and Effects Criticality Analysis) Hibamód, Hatás- és 

Kritikusság Elemzés [92] 

2.4 Informatikai kockázatmenedzsment szabványok, módszerek, 

eszközök 

Az informatikai technológiai kockázatmenedzsment Information Technology Risk 

Management (ITRM), használva az ISACA meghatározását, lényegében az informatikai 

kockázatok menedzselését jelenti. Az informatikai kockázatok az informatikai 

rendszerekkel kapcsolatban merülnek fel, amelyek az üzleti folyamatokat támogatják, 

fejlesztik, tehát az üzleti működés folytonosságát biztosítják. [44]  

Az informatikai kockázatok meghatározására nagyon sok meghatározás van, illetve a 

menedzselésükre alkalmazható módszertan, szabvány is szerteágazó.  A kutatási témámat 

illetően fontos az informatikai kockázatok szakirodalom alapján való feldolgozása, 

megértése, valamint a kezelésükre használható menedzsment keretrendszerek, 

módszertanoknak az ismertetése. 

Az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) ajánlása 16 IT-hoz 

kapcsolódó szabványt és módszert ajánl.  Ezen a listán azonban nem szerepel például a 

COBIT. 

 Austrian IT Security Handbook  
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 Cramm (CCTA Risk Analysis and Management Method), ami az Egyesült 

Királyság Central Computer and Telecommunication Agency által kidolgozott 

kockázatelemzési és kezelési módszertan 

 Dutch A&K Analysis  

 Ebios  

 ISAMM  

 ISF Methods  

 ISO/IEC 13335-2  

 ISO/IEC 17799  

 ISO/IEC 27001  

 IT-Grundschutz  

 Magerit  

 Marion  

 Mehari  

 MIGRA  

 Octave  

 RiskSafe Assessment  

 SP800-30 [93] 

 

A kockázatok elemzéséhez használható eszközökről is készített egy listát: 

 Callio 

 Casis  

 CCS Risk Manager  

 CloudeAssurance  

 Cobra  

 Countermeasures  

 Cramm  

 EAR / PILAR  

 Ebios  

 GSTool  

 KRiO  

 ISAMM  

 Mehari Expert (2010) RM tool  
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 MIGRA Tool  

 Modulo Risk Manager  

 Octave  

 Proteus [94] 

 

Emellett nagyon sok egyéb szabály, törvény is van, amiknek a követésével kell 

foglalkozni a nagyvállalatoknak, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos előírásoknak 

megfeleljenek, mint például: 

 SOX (Sarbanes-Oxley). Használatával növelik a vállalatok a pénzügyi 

átláthatóságukat. [95]  

 HIPAA (Health Insurance and Accountability Act), Egészségbiztosítási 

Hordozhatósági és Felelősségi Törvény Titoktartási Szabálya [96]  

 GDPR (General Data Protection Regulation), ami egységes uniós adatkezelésre 

vonatkozó szabályrendszer. [97] 

 

A GDPR -nek való megfeleléshez a vállalatoknak majd sok informatikai fejlesztéseket 

kell megvalósítani. A jelenlegi működésükbe, folyamataikba be kell építeni a törvény 

által meghatározott lépéseket, előírásokat. 

2.5 Informatikai kockázatok 

Az informatikai kockázatok meghatározása a szakirodalmak alapján elég sokrétű és 

összetett. A legtöbb szakirodalom, az informatikai szoftverek fejlesztési lépésihez 

definiálja a felmerülő informatikai kockázatokat, vagy az informatikai projektekhez, 

melyek az informatikai szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódnak. 

 

Informatikai kockázat az ISACA meghatározása alapján: olyan üzleti kockázat, amely az 

informatika bevonásához, használatához, működtetéséhez, befolyásolásához 

kapcsolódik. Az informatikával kapcsolatos eseményekből és feltételekből áll, amelyek 

potenciálisan befolyásolják az üzleti tevékenységet.[44] 

 

Informatikai kockázat (ISO/IEC 13335-1) meghatározása szerint: Az a lehetőség, hogy 

egy adott fenyegetés kihasználja az eszköz, vagy eszközcsoport sebezhetőségét, ezáltal 
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kárt okozva a szervezetnek.  A kárt az esemény valószínűségének és következményeknek 

a kombinációjával mérjük. Az eszközök alatt fizikai eszközöket (hardver, computer), 

információkat, adatokat, embereket értjük. [98] 

 

Informatikai kockázatok meghatározása a nagyvállalatoknak kihívást jelent. A fenti 

definíciók jó alapnak tekinthetőek, azonban figyelembe kell venni konkrét informatikai 

eseményeket is, amik informatikai kockázatokat generálhatnak. A legtöbb 

szakirodalomban található definíció az informatikai projekten keresztül közelíti meg az 

informatikai kockázatokat. Egy dinamikus környezetben, mint a versenyszféra, főleg 

nagyvállalatoknál nagyon fontosak a projektek. Több tíz, száz projekt is futhat 

párhuzamosan egyszerre egy globális nagyvállalatnál, így az informatikai kockázatoknál 

nem elhanyagolandó a projektekből eredő informatikai kockázatok számbavétele, 

mérése, kontrollja.  

Boehm 1991-ben az informatikai szoftver projekt kockázatok közé sorolta az alábbiakat:  

 személyekhez kapcsolódó kockázatok,  

 irreális ütemtervek, hiányosságok,  

 a követelményeknek a folyamatos változása,  

 feladatok hiányosságai. [99] 

 

Schmidt 2001-ben 33 különböző szoftver kockázatokat definiál. Néhány ezek közül:  

 Felhasználókhoz kapcsolható kockázatok: a felhasználók nem vesznek részt 

megfelelően a folyamatokban, tevékenységekben.  

 Követelményekhez kapcsolható kockázatok: félreértett követelmények.  

 Megfelelő készségek, szakértelem, tudás, hozzáállás hiánya.  

 A vezetőség nem eléggé elkötelezett, tehát ennek a hiánya is komoly kockázatokat 

hordoz magában. [100] 

 

Sok egyéb tevékenység és folyamat van, ami különböző kockázatokat hordoz magában 

és ezeket rögzíteni, mérni kell. Vállalati tapasztalataim alapján azt látom, hogy 

összegyűjtve, listázni és mérni kell az informatikai alkalmazásokhoz tartozó 

dokumentációk hiányosságaiból eredő kockázatokat is. Szempontrendszert kell felállítani 

a menedzselési folyamatokkal kapcsolatos informatikai kockázatokra, valamint az emberi 

hiba, mulasztásból eredő kockázatokra is. 



49 

 

 

McKinsey informatikai tanácsadó vállalat az alábbi listát állította össze az informatikai 

kockázatokra: 

 Információ és kiberkockázat: bizalmas belső ügyféladatok szivárgása, csalással 

kapcsolatos tranzakciók, fekete levelek és Heckerek aktív tevékenysége. 

 Katasztrófa helyreállítás. 

 Vendor és harmadik fél menedzselése. 

 Projekt és változtatás menedzsment. 

 Architektúra, fejlesztés és tesztelés. 

 Adatminőség és irányítás. 

 Informatikai compliance, informatikai törvényi megfelelés: Olyan informatikai 

rendszerek és folyamatoknak a megléte, amelyek megfelelnek a törvényi 

előírásoknak.  [101] 

 

Deloitte informatikai tanácsadással is foglalkozó globális nagyvállalat szerint az 5 

legfontosabb informatikai kockázat 2016-ban:  

 külső fenyegetettség, 

 fontos ügyfelek, valamint adatok elvesztése,  

 informatikai funkcióknak az instabilitása, mivel nem képes lépést tartani a 

szükséges változtatásokkal,  

 a rendszerek nem megfelelő felügyelete,  

 működési képesség elvesztése, megfelelő szervezeti rugalmassági képesség hiánya. 

A felmérésben részt vett válaszadók 60%-a azt állítja, hogy az elmúlt egy évben nőtt az 

informatikai kockázatoknak a kitettsége. A legfontosabb informatikai kockázatok 2016-

ban: új piacok megváltoztatása, bomlasztó technológiai behatolók, kiber kockázatok, 

valamint az új technológiák és platformok implementálása. A vállalatok felismerik az 

informatikai kockázatkezelés szükségességét. Stratégiai üzleti cél része az informatikai 

kockázatkezelésre összpontosítani. [102] 

A Gartner 2014-es riportja alapján a Deloitte cég lett a globális kockázat menedzsment 

vállalat konzultáció területen az első, ezért érdemes figyelembe venni a Deloitte cég IT 

kockázat keretrendszerét, ajánlását.  Pénzügyi szervezetekre fókuszál az ajánlásuk, de 

véleményem szerint más szektorban is releváns, vannak gyakorlatban használható részei 
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az ajánlásnak. A keretrendszer nyolc informatikai kockázatot határoz meg: stratégiai, 

kiber, rugalmassági és folytonossági, vendor, harmadik fél, adat menedzselési kockázat, 

IT program kivitelezés, technológiai működés, valamint kockázat a nem hatékony 

kockázatmenedzsment miatt. [103] 

 

Meggyőződésem, hogy a hatékony informatikai kockázatmenedzsmenthez a 

legfontosabb a menedzsment, felsővezetők támogatása, a menedzsment lépések 

megfelelő tervezése és folyamatos ellenőrzése valamint a munkavállalók közötti 

hatékony, nyílt és rendszeres kommunikáció.  

 

Az ISACA az informatikai kockázatokat három kategóriába sorolja: 

 Első kategória: Informatikai előnyökhöz és értékmegőrzéshez kapcsolódó 

kockázatok: ezek a kockázatok, amelyek olyan kihagyott lehetőségekhez 

kapcsolódnak, melyek az üzleti folyamatok hatékonyságának a javítását segítenék 

elő. Konkrét példa, ha egy szervezet nem végez vizsgálatokat, elemzéseket arra 

vonatkozóan, hogy a szolgáltatásait felhő technológiával támogassa. Felhő alapú 

megoldásokkal a következő előnyöket érhetik el a szervezetek: 

költségmegtakarítás, időmegtakarítás, egyszerű telepítés és nagyobb rugalmasság, 

agilitás, valamint a technológia könnyebb fejlődését. Az is lehet, hogy egy 

vállalkozás nem nyitott, nem foglalkozik új technológiai megoldásokkal, mint 

például a felhő alapú megoldás, pedig ezzel a vállalkozások képesek 

hatékonyabbá tenni az üzleti folyamataikat. 

 Második kategória: Informatikai program és projekt kockázatok: Azok az 

informatikai kockázatok tartoznak ide, amik akkor lépnek fel, amikor az 

informatika hozzájárul az új, vagy továbbfejlesztett üzleti megoldásokhoz 

projekteken és programokon keresztül.  

 Harmadik kategória: az informatikai műveletekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

kockázatok. Ide tartoznak az informatikai rendszerek és szolgáltatások 

teljesítményéhez tartozó kockázatok. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a beszállítókkal, tehát egy harmadik féllel történő 

együttműködés során felléphető informatikai kockázatokat sem. 
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7. ábra Informatikai kockázatok kategóriái az ISACA ajánlása alapján  

[44] 

Az ISACA ajánlása az informatikai kockázatmenedzsment keretrendszerre 3 területre 

bontja a kockázatmenedzsmentet:  

 Kockázatkezelés: az informatikai kockázatkezelési gyakorlatoknak be kell 

épülnie a vállalati folyamatokba, lehetővé téve az optimális kockázatot. 

 Kockázatértékelés: Az informatikával kapcsolatos kockázatokat és 

lehetőségeket üzleti szempontból azonosítani, elemezni és prezentálni kell. 

 Kockázatválasz: Az informatikával kapcsolatos kockázati tényezők, 

lehetőségek, események költséghatékony módon kezelhetőek, valamint 

összhangban vannak az üzleti prioritásokkal. [44] 

 

Az IBM globális nagyvállalat egy 2011-es tanulmánya alapján három kategória az 

informatikai kockázatok csoportosítására: 

 Első kategória: Adatvezérelt kockázatok. Ebbe a kategóriába sorolt 

kockázatok kapják a legnagyobb figyelmet. Általában gyakran fordulnak 

elő, de a pénzügyi veszteség az alacsony. Például hálózati problémák, 

vírusok, férgek, adatkorrupció. 

 Második kategória: Ezek a kockázatok közvetlenül hatnak az 

üzletfolytonosságra és az üzleti tevékenységre. A vállalatok vezetőségét 

ezek az informatikai kockázatok aggasztják a legjobban, mivel 

stratégiaibb jellegűek és üzleti szempontból jelentős következményekkel 

járnak. Ide tartozik rendszerleállásból, vagy a rendszer elérési hibákból 

eredő informatikai kockázatok. 
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 Harmadik kategória: Eseményvezérelt kockázatok, mint például az 

épülettűz, politikai események, természeti katasztrófák, vállalati 

szabályozásoknak való megfelelés, járvány. Ezek az események hatással 

vannak az informatikai infrastruktúrára, folyamatokra, adatokra, 

alkalmazásokra egyaránt. [104] 

 

Meglátásom szerint egyik lista sem teljes körű. Az informatikai kockázatoknál külön 

csoportosítást kell alkalmazni az infrastruktúrához és az alkalmazásokhoz. Az egyes 

informatikai alkalmazásoknál teljesen eltérnek az informatikai biztonságot fenyegető 

veszélyek. Az informatikai kockázatok azonosítása az alkalmazásokra nem egylépcsős 

folyamat. Az informatikai kockázat meghatározása és hozzárendelése egy fejlesztés alatt 

álló, élesben működő, vagy kivezetés alatt lévő alkalmazásokra különböző. A 

kutatásomban, elemzésemben a veszélyforrások közül az informatikai alkalmazásokat 

fogom vizsgálni. Egyéb veszélyforrások elemzésétől, mint például az infrastruktúra, 

hardver, kommunikáció, személyek, adathordozók eltekintek.  

 

 

2.6 Informatikai kockázatkezeléshez kapcsolódó nemzetközi felmérések 

A tapasztalataim azt mutatják, hogy az informatikai kockázatkezelés nem különül el az 

információbiztonságtól a nagyvállalatoknál. Nincs informatikai kockázatokkal 

foglalkozó szervezet, de ha van, akkor a tevékenységük többnyire a jogosultságkezelésre 

korlátozódik. A nagyvállalatok lassan alkalmazkodnak ahhoz, hogy kialakítsák a 

folyamatokat az informatikai kockázatok kezelésére. A probléma hátterében az áll, hogy 

kevés a megfelelően képzett szakember, valamint a cég felsővezetői lassan ismerik fel 

azt, hogy az informatikai kockázatok hatással vannak az üzleti célokra, stratégiára. 

Informatikai kockázathoz nemcsak a természeti katasztrófát, vagy tűz és 

robbanásveszélyeket kell sorolni, vagy a DRP, BCP készítését. A magyarországi 

informatikai kockázatkezelés helyzetére a nagyvállalati körben nincsen statisztika, a 

rendelkezésre álló felmérések elavultak. Nemzetközi iparági felmérésekből vett 

eredményeket veszek alapul. A tudományos felmérések száma elenyésző a témában. 

Komoly érvem az iparági felmérések elemzésére az, hogy a megkérdezettek köre 
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nagyvállalatokra is kiterjed, illetve több száz szakértő véleményét tartalmazzák a 

kutatások. 

 

Az Open Group felmérése azt mutatja, hogy a vállalatok 63%-a használ, több mint egy 

keretrendszer az informatikai kockázatok menedzselésére. A leggyakrabban használt 

keretrendszerek: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, és ISO 31000, valamint a FAIR/Open 

FAIR, NIST és a COBIT. [105]   

Problémát jelent a vállalatoknak a különböző keretrendszereket értelmezni és alkalmazni. 

Nemcsak sok időt és energiát vesz igénybe, de pénzügyileg is költségigényes a 

tanácsadók alkalmazása, alkalmazottak oktatása. Piacról képesítéssel rendelkező 

szakembereknek a bevonása pedig jelentős többletköltséggel is jár.  

 

A KPMG 2017-es tanulmánya 15 országban, 832 válaszadó alapján reprezentálja, hogy 

a megkérdezett vállalatoknak 38%-nál van stabil kockázatmenedzsment rendszer 

kialakítva. A legnagyobb kihívásnak a vállalatok a jogi szabályozásnak való megfelelést, 

kiberbiztonság kockázatának a kezelését tekintik. Az ellenőrző, auditori egységek 

tagjainak több, mint a 40%-a gondolja azt, hogy a kockázatkezelési programok és 

folyamatok jelentős munkát igényelnek. Közel ugyanannyi válaszolta azt, hogy egyre 

nehezebb felügyelni ezeket a kockázatokat. A legnagyobb problémának a kiber kockázat 

kezelésére a szervezeti tudatosságot, kultúrának a hiányát, valamint az informatikai 

rendszerek naprakészen tartását tartják a válaszadók. A lehetséges megoldás a belső audit 

erősítése a szervezetekben, valamint a fókusz az audit bizottságoknak az üzlet számára 

kritikus kockázatok felé terelődik. A kulcs működési kockázatok -mint a kiber és 

technológiai kockázatok, a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzések és nemcsak a compliance 

és a pénzügyi jelentés kockázata. Az audit terveknek rugalmasabbnak kell lenni, hogy 

alkalmazkodjon a változó üzleti környezetekhez. Kiterjesztett, bővített audit tervekre van 

szükség a kiber kockázatok kezelésére, a legfontosabb működési és technológiai 

kockázatokra, valamint a kapcsolódó ellenőrzésekre. [106] 

 

Ernst & Young vállalat 2014-ben készített felmérést az informatikai kockázat 

menedzseléséről a pénzügyi szektorban. A megkérdezettek 92%-a már kialakított 

valamilyen keretrendszert az informatikai kockázatok kezelésére, valamint dedikálta 

munkavállalók is vannak, akik ezzel foglalkoznak. Fejlesztendő terület közé kell sorolni 

a közös kockázati nyelvet. Szükség van az üzlet és informatika összehangolására, 
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valamint keretrendszerek létrehozására, ami elősegíti a kockázatok hatékony 

meghatározását és döntések előkészítését a felső vezetés részére. Több keretrendszert is 

használnak az informatikai kockázatok kezelésére. A vállalatoknak az 50%-a 

ISO27005:2008-at, 39%-a ISACA IT kockázati keretrendszert, 30%-a pedig 3 

keretrendszert használ együtt: OCTAVE-t, NIST-SP 800-t, és az IRAM-t [107]. 

 

Sok különböző keretrendszer, meghatározás, példa létezik akár elméleti síkon 

megfogalmazva, akár gyakorlatiasabban, használhatóbban a nagyvállalatok részére. 

Véleményem szerint a mindennapi működést a nagyvállalatoknál a kevésbé akadémikus, 

nem általános megfogalmazású ajánlásokat tudnak használni. Szükség van a gyakorlati 

szakembereknek használható, tehát gyakorlatiasabb és a mindennapi életből vett 

példákkal összegyűjtött informatikai kockázatra vonatkozó meghatározásra.  

A továbbiakban az informatikai kockázatok alatt a fent meghatározott fogalmakra és 

példákra utalok. Az informatikai kockázat listája lehet hosszabb, de az tény, hogy a 

nagyvállalatoknál nincs idő, kapacitás mindenre kiterjedő informatikai kockázat 

meghatározásra és elemzésre. A legfontosabb a kiberkockázatoknak a számbavétele, 

valamint ezeknek a hatása a vállalatok működésére.  

 

A CISCO nagyvállalat 2017-ben készített egy riportot, 13 országban, 3000 biztonsági 

vezetővel. A riport konklúziója az, hogy sok különböző biztonsági megoldást használnak 

a cégek egyszerre. A szervezeteknek a 38%-a már különválasztja az informatikai és a 

biztonsági funkciókat. Az informatikai biztonság fejlesztéséhez nincs elegendő 

szakember a piacon, kevés az erre fordítható költségvetés, valamint a rendszerek 

kompatibilitásával is sok a probléma. [108] 

A három problémakör közül az informatikai rendszerek összetettségére már meglévő 

megoldást fogom bemutatni, az alkalmazás portfólió menedzsment fejezetben.  
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 2.7 Informatikai kockázatok számszerűsítése 

Az informatikai kockázatok azonosítása, számbavétele után az informatikai 

kockázatoknak a mérése a következő feladat. Ez a legnehezebben körülhatárolható terület 

az informatikai kockázatmenedzsmentben. Mit és hogyan kell mérni, illetve hogyan lehet 

számszerűsíteni a hatásokat is. Önmagában az informatikai kockázatra használt képlet 

nagyon kevés. A szabványok, ajánlások használatára koncentrálnak a nagyvállalatok, de 

emellett kevés időt fordítanak a számszerűsítésre. Az informatikai kockázatok 

nyilvántartása mellet számszerűsíteni kell a hatásokat is. A számszerűsítésnek 

automatikusnak és dinamikusnak kell lennie. Legalább azokra az alkalmazásokra el kell 

végezni az informatikai kockázat besorolást és számszerűsítést, amelyek élesben 

működnek. Ha kevés a kapacitása a nagyvállalatnak, akkor az üzletileg kritikus, vagy 

stratégiai alkalmazásokat kell fontossági sorrendben az első helyre helyezni. 

 

Egy adott informatikai káresemény bekövetkezési valószínűsége, okozott kár 

meghatározása sok kihívással, erőforrással jár. Véleményem szerint egy informatikai 

kockázati lista és egy rangsorolás megléte már nagy előrelépés, ha van egy szervezetben. 

Hozzáteszem, hogy a felső vezetésnek támogatnia kell azt is, hogy a besorolás, 

értékeléshez felelősök legyenek rendelve. A valószínűség-következmény mátrix 

elkészítése és folyamatos karbantartása pedig szintén fontos eleme az informatikai 

kockázatkezelésnek. Ehhez természetesen sok különböző területről bevont szakemberek 

idejére és munkájára van szükség. A gyakorlatban nehezen kivitelezhető egy ilyen mátrix 

elkészítése, és a folyamatos monitorozása. [109],[110] 

2011-ben készített a DELOITTE cég egy vállalati informatikai kockázatkezelés során 

könnyen adaptálható módszertant az informatikai kockázatok mérésére. 

A méréshez az első feltétel a kritikus sikertényezők (CSF) meghatározása. A CSF 

segítségével van lehetőség a KPI, tehát a Key Performance Indicator számszerűsítésére. 

Az incidensmenedzsment, változtatásmenedzsment és problémamenedzsmentben jól 

használható ez a mérőszám. A KPI kidolgozása időigényes feladat. Meg kell határozni az 

adatgyűjtés módját, folyamatát, gyakoriságát, illetve az adatok közötti függőségi 

viszonyokat is. Egyéb mutatószámok is alkalmasak az informatikai biztonság mérésére: 

KRI (Key Risk Indicator), KPX (Key Performance Index). A statisztikai elemzésekhez 

pedig rendszeres mérésre, riportálására, felülvizsgálatra van szükség. A statisztikai 

elemzésben kell kiszámolni a kockázat bekövetkezési valószínűségét és a hatás mértékét. 
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Ehhez a statisztikából ismert valószínűség számítást, becslést, korrelációelemzést kell 

felhasználni. Tökéletes modell nincs, a legtöbb nagyvállalat szakértői, elemzői a 

vállalatra egyedi modelleket fejlesztenek. [111] 

Az informatikai kockázatok mérésénél a hibák elkerülésére kell törekedni.  

 

Hibák: 

A hibák figyelemmel kísérése fontos, mivel az elméletben létező mérési módszerek 

gyakorlatban való használatánál sok mindenre kell odafigyelni. Egyik gyakori hiba, hogy 

a nagyvállalatnál dolgozó szakértők újabb saját fejlesztésű modelleket használnak, pedig 

erre nincs szükség. Többnyire ismerik a már meglévő modelleket, de a nagyvállalati 

sajátosságokat, folyamatokat, szabályzatokat, előírásokat figyelembe véve alakítanak ki 

újabb és újabb modelleket. Sok nagyvállalatnál nincs rendelkezésre álló információ, adat 

az eseményekről, így nem tudnak pontos számszerű becsléseket végezni. Ez alapján 

nagyon nehéz számokat generálni, amik valósak, pontosak és használhatóak a 

szervezetben. Ha nincs előírás, vagy kötelező beszámoltatás a mérésekre vonatkozóan, 

akkor nem is fordítanak kellő időt, energiát a becslésekre. Az informatikai kockázatok 

listázásának, nyilvántartásának nem kell nagyon részletesnek, teljes körűnek lennie. Ezzel 

sok időt, energiát vesznek el a szakértők. Arra kell figyelni, hogy a legfontosabbnak vélt, 

vagy nagy anyagi károkat okozó informatikai kockázatok legyenek a listán. Nem célszerű 

elaprózni a nyilvántartás készítését. A szokásosan elterjedt alacsony, közepes, magas 

kockázati besorolás alkalmazásánál felmerül az a kérdés, mit is jelentenek konkrétan, 

számszerűsítve ezek a besorolások. Ha meghatározzák ezeket a besorolásokat, akkor 

számszerűsíteni kell a várható esemény bekövetkezéséből adódó kár mértékét is. [110] 

A hibákhoz sorolható az is, ha nem használnak megfelelő kockázati mutatókat, a 

hatásvizsgálat nem teljes körű, pontos vagy figyelmen kívül hagynak informatikai 

kockázatokat, amik a szervezet működése szempontjából kritikusak. 

 

2.8 Informatikai kockázatelemzés az ITIL-ben 

Vállalati tapasztalataim azt mutatják, hogy azoknak a vállalatoknak, akik bevezették és 

implementálták az ITIL-t, nem tudták alkalmazni az informatikai kockázatkezelésre.  

Igaz, hogy az ITIL tesz ajánlást, utalást arra vonatkozóan, hogy a szervezeteknek kell 
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foglalkozni a kockázatokkal, de nem elég részletesen. Az informatikai szolgáltatásokhoz 

sok különböző informatikai kockázat tartozik, ezért úgy gondolom ezeket az ITIL-

megfelelő részében kellene feltüntetni. Igaz, hogy az ITIL nem a kockázatkezelésre 

kiadott ajánlás, de kitér rá. Szerintem mivel széles körben elterjedt ajánlás, szükséges 

lenne olyan irányú fejlesztése, kiterjesztésre, ami részletezi azt, hogy hogyan kell kezelni 

az informatikai kockázatokat is. Nemcsak elméleti alapon, általános megfogalmazásokat 

használva, hanem konkrétabb leírással. Esettanulmánnyal bővítve az ajánlást jó támpont 

lehet a szervezeteknek. Valószínű, hogy a szervezet más szabványt és ajánlást is fog 

használni a kockázatkezelésre az ITIL mellé, de az informatikai folyamatokhoz 

rendelhető informatikai kockázatok definiálása megtörténhet az ITIL implementálásával 

párhuzamosan. 

 

A Szolgáltatásstratégia (Service Strategy) és a Folyamatos Szolgáltatásfejlesztés (Service 

Continuoes Development) könyvek definiálják és meghatározzák, a kockázatokat és a 

kockázatmenedzsmentet. A kockázatkezelés konkrét folyamatának hiányát a Folyamatos 

Szolgáltatásfejlesztési (Continual Service Improvement) könyvben próbálják meg 

tisztázni.  Az ajánlások szerint a kockázatkezelésnek a helye a tervezés (design) és az 

átadás (transition) fázisokban kell elhelyezkednie. 

 

Az ITIL-ben a kockázatmenedzsment egy folyamatos tevékenységet jelent. Első lépés a 

fenyegetések azonosítása, majd speciális, bizonyos fenyegetésekhez a kritikus eszközök 

sebezhetőségének értékelésének a meghatározása. Ezután következik a kockázat 

hatásának, valamint valószínűségének elemzése. A következő lépésben a kockázatok 

csökkentésének lehetséges alternatíváit kell meghatározni, majd a kockázatcsökkentő 

intézkedéseknek a priorizálása következik, a folyamatos ellenőrzéssel pedig egy ciklikus 

menedzselés történik. Emellett részletezi, hogy milyen terminológiákat kell használni a 

kockázatmenedzsmentben, valamint az egyes szerepköröket is kifejti felelősségi körök 

meghatározásával. Összességében leírja a fő szempontokat, amire figyelni kell a 

kockázatmenedzsment során, de az informatikai szolgáltatás oldaláról. Igazából egy kis 

része, eleme az ITIL-nek a kockázatmenedzsmentre vonatkozó ajánlás, a gyakorlatban 

nem teljesen használható, véleményem szerint hiányos.  

Meggyőződésemet igazolja egy 2011-ben készült tanulmány is.  

A tanulmány részletezi az M_o_R és az ITIL lehetséges integrációs lépéseit. A tanulmány 

rávilágít arra, ha a vállalat használja és alkalmazza az ITIL elveit, akkor azzal a 
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problémával szembesül, hogy az informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatok 

kezeléséhez nem kap útmutatást. Az informatikai kockázatok menedzseléséhez 

valamilyen más szabványt, vagy a vállalat saját maga által kidolgozott kockázat 

menedzselési módszertant kell alkalmaznia. A tanulmány az M_o_R  (Management of 

Risk) és az ITIL kapcsolatát elemzi. A 8. ábra szemlélteti a lehetséges kapcsolódási 

pontokat. 

 

 

8. ábra ITIL folyamatmodell kiegészítve a kockázatmenedzsment elemeivel, illetve új folyamat 

beépítésének az ajánlásával  

[113]  

A tanulmányban lévő elemzés feltárja a hézagokat és a hiányosságokat az ITIL és a 

kockázatmenedzsment területe között. Tehát, ha egy szervezet használja és implementálja 

az ITIL-t és figyelmet fordít a különböző kockázatok kezelésére is, akkor bizonyítottan 

kevés lesz az ITIL ajánlása. A tanulmány összegzi, hogy az ITIL-ben lévő kockázatokra 

vonatkozó definíciók nagyon általánosak. A szerzők szerint a kockázatmenedzsment 



59 

egészének az integrálását a szolgáltatás tervezés szakaszában kell végrehajtani. A 

kockázatmenedzsment céljainak, koncepciójának kidolgozása pedig a szolgáltatás 

stratégia részében kell, hogy helyet foglaljon. Az egész kockázatmenedzsment pedig a 

design, tehát a tervezés szakaszban kell megvalósítani. [113]  

Véleményem szerint az ajánlás elfogadható, ha nem az M_o_R keretrendszer 

integrációját használjuk az ITIL-be, hanem például a COBIT-ot, vagy az ISACA 

informatikai kockázatkezeléséhez kapcsolódó ajánlást. Az M_o_R keretrendszer kevésbé 

elterjedt a vállalati körben.  

 

Egy másik ajánlás, amit 2015-ben dolgozott ki a CAPGEMINI vállalat egyik szakértője. 

CAPGEMINI egy globális vezető vállalat a konzultáció, és technológiai szolgáltatás 

területein. A tanulmány a hangsúlyt szintén arra helyezi, hogyan lehet a 

kockázatmenedzsmentet az ITIL folyamataiba beépíteni. A megközelítés kétirányú: 

„Bottom up”, és „Top down”. 

A „Bottom up” javaslat alapján az általános kockázatkezelés lépéseit kell integrálni az 

ITIL egyes elemeibe.  

A „Top down” megközelítés szerint szükséges a meglévő folyamatok feltérképezése. A 

kritikus sikeres faktorok meghatározása is fontos. Következő lépés a kockázatok a 

definiálása. 

Az informatikai kockázatmenedzsmentek előkészítését a szolgáltatás stratégiába, a 

kockázatmenedzsmentet pedig a szolgáltatás tervezés fázisába kell beépíteni. 

A szolgáltatás stratégiánál 3 lépést kell végrehajtani: 

 Kockázatok forrása és kategóriák meghatározása. 

 Kockázatok paramétereinek a definiálása. 

 Kockázatmenedzsment stratégia kialakítása. 

A folyamatért egy dedikált informatikai kockázatmenedzsment folyamat tulajdonos a 

felelős, aki összességében felelős a kockázatmenedzsment fejlesztéséért és 

implementálásáért a szervezetben. [114] Véleményem szerint ez az ajánlás már egy jó 

alapja lehet egy olyan integrációnak, ahol az ITIL-be a kockázatmenedzsment lépései 

integrálva vannak. 
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2.9 Második fejezet összefoglalása 

A második fejezetben egy rövid áttekintést adtam a kockázatok definiálása után azok 

csoportosításáról, valamint a kockázatmenedzsmentről általánosan. Elkülönítettem a 

szakirodalom alapján a kockázatmenedzsmentet az informatikai 

kockázatmenedzsmenttől. Ami nem informatikai kockázatmenedzsment, annak a 

megjelölésére az általános jelzőt használtam. Az általános kockázatmenedzsment beépül 

a nagyvállalati szervezeti struktúrájába, azonban az üzleti területeken lévő folyamatokkal, 

tevékenységekkel párhuzamosan az informatikai osztályokon, egyes alterületeken pedig 

az informatikai kockázatoknak a kezelése történik. Az is elmondható, hogy az 

informatikai kockázatkezelés még gyerekcipőben jár, s nehezen körülhatárolható az 

informatikai kockázatok számbavétele, nyilvántartása, valamint az okozott 

kockázatoknak a számszerűsítése. Igaz, hogy létezik jó pár nemzetközi ajánlás, 

kidolgozás a kezelésre, menedzselésre, de azért ezeknek a napi szintű működésbe való 

beépítéshez sok tudásra, időre és pénzre van szükség. A kockázatok számszerűsítésére az 

üzleti területen sok különböző mérőszámot alkalmaznak, azonban az informatikai 

kockázatok pontos mérésére még nem elterjedtek a mérőszámok. A nemzetközi 

felmérések alapján összegezve elmondható, hogy a nagyvállalatoknak legalább a fele már 

használ valamilyen ajánlást, szabványt az informatikai kockázatok kezelésére. Azonban 

egy szabvány, ajánlás nem elégséges ahhoz, hogy teljesen lefedjék az informatikai 

kockázatok a kezelését. A különböző módszereknek, ajánlásoknak az együttes használata 

megnehezíti a bevezetést és használatot. A kutatásom szempontjából az ITIL v3 

nemzetközi szolgáltatásmenedzsment és az informatikai kockázatkezelés kapcsolatát 

vizsgáltam meg tanulmányok, illetve a módszertanok, ajánlások értelmezése, valamint 

gyakorlati tapasztalataim alapján. Az ITIL nemzetközi ajánlás alapvetően az informatikai 

szolgáltatások menedzselésének a módszertana. Kitér az informatikai kockázatok 

kezelésére, de nem részletesen. Az ITIL-nek eredetileg nem is ez a célja, a benne szereplő 

ajánlásoknak sem. Véleményem szerint a gyakorlati nagyvállalati körben használhatóbb 

módszertan gyűjteményre van szükség, amely tartalmazza azt, hogy az informatikai 

szolgáltatásoknak és az informatikai kockázatkezelésnek hogyan kell integráltan 

működni.  A legtöbb nagyvállalat elkülöníti a szervezeti struktúrában a szolgáltatás 

menedzsmentet és az informatikai biztonság kezelését. A tanulmányok, valamint saját 

tapasztalatom is azt mutatja, hogy van igény egy integrált módszertanra. 

 



61 

3. ALKALMAZÁS PORTFÓLIÓ MENEDZSMENT 

Véleményem szerint az alkalmazás portfólió menedzsment meg kell, hogy jelenjen a 

vállalatoknál, mint az informatikai stratégia, irányítás részeként. A szervezeten belül 

betöltött szerepe miatt lényeges szempont a vállalat mérete, tevékenységeinek az 

összetettsége, valamint a földrajzi elhelyezkedése is. A megállapításom az, hogy fontos, 

menedzsment szinten összekapcsolni az architekturális tervezéssel, alkalmazás fejlesztés 

lépéseivel, informatikai rendszerintegrációs projekt tervezésekkel, informatikai 

beruházási döntésekkel. Operatív szinten pedig szükséges az alkalmazás támogatók, 

üzemeltetők, pénzügyi elemzők, valamint alkalmazások törvényi megfelelésért felelős 

személyek bevonása a folyamatos információk biztosításához az alkalmazás portfólió 

menedzsereknek. 

Az alkalmazás portfólió menedzselés egyik feladat, hogy az informatikai alkalmazásokat 

különböző szempontok szerint kategorizálják a szakértők. Egy adott kategória neve a 

portfólió. A kategorizálási alapok, módszerek a szervezeti sajátosság részét képezik. Az 

alkalmazás életútját tekintve, már az üzleti specifikáció, valamint a fejlesztés 

elkezdésénél meg kell határozni, hogy az adott alkalmazás melyik alkalmazás portfólióba 

fog kerülni. A csoportosítás elősegíti a szervezetet abban, hogy felépítse a kapcsolatokat 

az informatikai alkalmazások között, és ezáltal az esetleges redundanciákat felmérve 

csökkentse azokat. 

 

A globális nagyvállalatok többsége több százezres komplex üzleti folyamatok 

támogatására több száz, vagy akár ezer informatikai alkalmazást futtat világszerte. Az 

informatikai alkalmazás portfóliók támogatják és elősegítik a szervezet fő céljait, mint 

például a termékek és szolgáltatások minőségének a javítását, piaci részesedés növelését. 

Az alkalmazás portfólió menedzsment támogatja az üzleti stratégiai döntéseket, valamint 

megoldást nyújt az összetett és sok informatikai rendszereket működtető vállalatoknak az 

alkalmazások kategorizálása révén az üzleti és informatikai folyamatok, valamint az 

alkalmazások optimalizálására. Sok előnye van az informatikai alkalmazások 

menedzselésének, de talán az egyik legfontosabb a költségcsökkentés lehetősége. Az 

alkalmazás portfólió menedzsment feladatai közé tartozik az informatikai alkalmazások 

definiálása különböző szempontok alapján. A definiálással párhuzamosan olyan 

információkat kell összegyűjteni és nyilvántartani az alkalmazásról, amelyek egyrészt 
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könnyen naprakészen tarthatóak és hasznosak a menedzselés során. Az informatikai 

alkalmazás portfólió menedzsment fontos, hiszen érthetőnek és menedzselhetőnek kell 

lennie az informatikai szoftverek fejlesztési és karbantartási költségeinek is. Egy 

informatikai alkalmazás, applikáció adatok és programok kombinációját jelenti. Az 

alkalmazás portfólió lényegében egy keretrendszer az alkalmazások, valamint az üzleti 

folyamatok, területek, kockázatok, költségek, előnyök, adat és információáramlások 

nyilvántartására és monitorozására.  

Az alkalmazás portfólió menedzsment előnyei, hogy az alkalmazások költségeinek 

(hardver, szoftver, fejlesztési, karbantartási) csökkentése, valamint az alkalmazások 

folyamattámogatásának egyszerűsítése valósulhat meg a megfelelő keretrendszer 

kialakításával, folyamatos menedzsmenttel. A költséghatékonysági lépések és 

intézkedések középpontjában az informatikai alkalmazásokra fordított különböző 

költségek összetétel vizsgálatában adhat segítséget egy megfelelő applikáció portfólió 

menedzsment. A fejlesztési költségek, futtatási költségek, a fő változtatások csökkentése 

az IT összköltségek csökkenését eredményezi. Sok szempontból elemezhetőek az 

alkalmazások, amit egy alkalmazás portfólió menedzsmentnek figyelembe kell venni, 

mint például: támogatott üzleti területek, folyamatok, stratégiai céljai a szervezetnek, 

informatikai alkalmazások életciklusai, meglévő és tervezett üzleti és informatikai 

projektek. 

3.1 Definíciók 

Alkalmazás az ITIL megfogalmazása alapján egy IT szolgáltatás által megkövetelt 

funkciókat nyújtó szoftver. Minden alkalmazás egy vagy több IT-szolgáltatásnak lehet 

része. Az alkalmazások egy vagy több szerver- vagy kliensgépen futnak. [15] 

 

Az ISACA megfogalmazása szerint az alkalmazás egy „Számítógépes program vagy 

programcsoport, amely az adatokat egy konkrét feladat végrehajtására dolgozza fel. 

(Megjegyzés: Különbözik a rendszerprogramoktól, mint az operációs rendszer vagy 

hálózati vezérlő program, és a rendszer segédprogramoktól, mint a másoló, vagy rendező 

programok.)” [115] 

 

Alkalmazás: „Olyan program, amelyet az alkalmazó saját igényei, céljai érdekében 

használ, és amely a hardver és az üzemi rendszer funkcióit használja. „[116] 



63 

 

Vállalati alkalmazás: Integrálnak számítógépes rendszereket, amelyek a vállalat 

együttműködését és koordinálását könnyítik meg. Az alapvető célja, hogy integráljon 

alapvető üzleti folyamatokat, mint például értékesítés, könyvelés, pénzügy, humán 

erőforrások, készletek és gyártás stb. Az ideális vállalati rendszer képes az összes fontos 

üzleti folyamatot valós időben irányítani egyetlen szoftver architektúrán keresztül egy 

kliens szerver platformon. A vállalati szoftver kiterjeszti az alkalmazási körét arra, hogy 

összekapcsolja a vállalatot beszállítókkal, üzleti partnerekkel és az ügyfelekkel. [117] 

 

Az alkalmazások definiálása után az alkalmazás portfólió meghatározásai: 

ITIL alapján az alkalmazás portfólió: „Olyan adatbázis vagy strukturált dokumentum, 

amelyet az alkalmazások felügyeletére használnak teljes élettörténetükön keresztül. Az 

alkalmazás portfólió kiterjed az összes alkalmazás fő tulajdonságaira. Az alkalmazás 

portfóliót időnként a szolgáltatás portfólió, vagy a konfigurációmenedzsment-rendszer 

részeként valósítják meg. [15] 

 

Az ITIL megfogalmazása arra tér ki, hogy egy nyilvántartást, listát kell készíteni az 

alkalmazásokról. Azonban a portfólió képzésre vonatkozó ajánlás, módszertani 

útmutatóra már nem tér ki, így véleményem szerint a portfólió szó használat nem célszerű.  

Az informatikai alkalmazás portfólió lényegében egy keretet biztosít az infrastruktúra, 

szoftverek köré, valamint folyamatosan monitorozza az üzleti értékeket, kockázatokat, 

költségeket. 

 

Alkalmazás portfólió meghatározása ISO/IEC 16350 alapján: gyűjtemény az 

alkalmazásokra, melyet az alkalmazás menedzsment szervezet, vagy egy egység az 

alkalmazás menedzsment szervezeten belül menedzsel. [118] 

 

Ez a megfogalmazás már pontosabb az angol kifejezés: „collection”, tehát a gyűjtemény 

szó miatt. A második része a definíciónak nincs jól körülhatárolva, hiszen nem feltétlen 

van külön alkalmazás menedzsment egység a szervezeten belül, vagy nem is így hívják. 

Az alkalmazás portfólió menedzsmentre pedig sem az ITIL, sem az ISO/IEC 16350 nem 

tér ki. Valójában az alkalmazás menedzsmentet definiálják, aminek van relevanciája az 

alkalmazás portfólió menedzsmenttel, de nem ugyanaz. A következő kettő definíció 

részletesebben határozza meg ezt a területet: 
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Az alkalmazás portfólió menedzsment egy folyamatos szisztematikus és strukturált 

döntéshozatali folyamat ahhoz, hogy a szervezet  különböző szempontok (üzleti és 

technikai) alapján az optimalizálás érdekében lépéseket tegyen és megfelelő intézkedések 

végrehajtásával pedig megoldja az azonosított feladatokat, amik megfelelnek a 

legfontosabb vállalati céloknak. Az APM elsősorban a csökkenti a komplexitását az 

alkalmazás térképnek egy holisztikus megközelítésen keresztül. [119] 

 

Alkalmazás portfólió menedzsment (IBM): egy ismétlődő folyamat, amelyben 

információkat és elemzéseket használnak, amelyekből objektív és átlátható döntések 

születnek az alkalmazások beruházására, konszolidációjára, modernizálni, vagy 

helyettesíteni az alkalmazásokat. [120] 

 

Az alkalmazás portfólió menedzsment tevékenységei közé tartozik az alkalmazás 

portfóliók rendszeres felülvizsgálata. A portfólióban lévő alkalmazások részletes, 

analitikus nyilvántartása mellett, az alkalmazás portfóliók közötti alkalmazás 

transzferálás is a feladatok közé tartozik. 

 

3.2 Alkalmazás portfólió kategóriák 

A portfólió nemcsak alkalmazásokra képezhető, hanem a pénzügyi osztályokon a 

beruházási döntéseknél, vagy akár projekteknél. Több különböző elméleti módszertan 

létezik a portfólió képzésre. Azonban az alkalmazás portfóliónál eltekintve az elmélettől, 

fontos azt figyelembe venni a nagyvállalatoknak, hogy akár több szempont alapján is 

képezzenek alkalmazás portfóliókat. Az egyik tipikus és legfontosabb szempont az üzleti 

folyamat. Azonban egy globális nagyvállalatnál kevés egy szempont. Hiszen, ha az 

értékesítést tekintjük egy üzleti folyamatnak, de ezek az értékesítések teljesen 

elkülönülnek a szervezeten belül, s üzleti egységekre vetítjük, akkor ez a képzés már nem 

jó. Ha egy globális nagyvállalat több üzleti területre fókuszál, s ezek a területek 

szakmailag elkülönülnek egymástól, akkor az értékesítési elvek, módszerek, folyamatok, 

így a támogató informatikai alkalmazásoknak a funkciói is eltérőek. Ezért az üzleti 

folyamatok fölé kell rendelni azt, hogy milyen tevékenységeket, szervezeti egységeket 
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tud a szervezet kategorizálni. A szakirodalmaknak a kategorizálása arra tér ki, hogy 

mennyire fontos az adott alkalmazás a szervezetnek, milyen funkciói vannak, s ezek a 

funkciók összességében hogyan támogatják az üzletet. Azonban nem térnek ki, hogy 

milyen szempontok alapján kategorizálja a szervezet az alkalmazásokat. A legtöbb 

globális nagyvállalatnál van architekturális menedzsment, így a két menedzsment terület 

koordinációja révén kialakításra kerülnek a kategóriák.  

McFarlan 1981-ben definiálta az alkalmazás portfóliót és négy kategóriát határozott meg 

az alkalmazásokra: Támogató (support), gyári (Factory), stratégiai (Strategic), és az 

átmenetit (turnaround). [121]  

 

 

9. ábra Alkalmazás portfólió az üzleti érték és az informatika rendszer, technológia hatásának kapcsolatán 

keresztül 

[121] 

 

 

John Ward 1987-ben pedig hat különböző mátrix alapú alkalmazás menedzsment alapján 

egy új mátrixot hozott létre. [122] 
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John Ward and Joe Peppard 2002-ben az alábbi négy klaszter állapította meg az 

alkalmazásokra: 

 Első kategóriába a stratégiai alkalmazások tartoznak. A stratégiai alkalmazások 

olyan szoftverek, melyek korszerű technológiai háttérrel rendelkeznek.  A 

legkritikusabb üzleti folyamatokat támogatják. A pénzügyi 

eredménykimutatásokat, mérleg összeállítását. Erre költenek a legtöbbet a 

szervezetek, és az üzleti területek stratégiai céljainak a megvalósításához 

nélkülözhetetlenek. Ezek az alkalmazások növelik az üzleti értéket a legjobban. 

Lekapcsolásukra, kivezetésükre nem dolgoznak ki akcióterveket az architektek és 

az alkalmazás portfólió menedzserek. Ezekbe az alkalmazásokba integrálják az 

elavult alkalmazások funkcióit. A fejlesztésük, támogatásuk nagyon 

költségigényes. 

 Második kategóriába tartoznak a magas potenciálú alkalmazások, melyek a 

kutatási és fejlesztési területet támogatja. Lényegében nem integrálnak üzletileg 

kritikus funkciókat ezekbe az alkalmazásokba, de költségigényesek, és ha 

megfelelően támogatják az üzleti tevékenységeket, akkor stratégiai kategóriába 

kerülnek. 

 Harmadikba a kulcs operatív támogató alkalmazások sorolandók, tehát azok az 

alkalmazások, melyektől függ az üzletnek a sikeressége. Javítja a meglévő üzleti 

tevékenységeknek a teljesítményét, integrált rendszerek, melyek többnyire 

elkerülik a duplikált funkciókat. Fejlesztésük üzleti kérésre történik. 

 Negyedik dimenzió pedig a támogató alkalmazások halmaza. Ezek nem kritikusak 

az üzleti területeknek, de sok szempontból értékesek. Nem sokat költenek ezekre 

az alkalmazásokra. Minőségüket, technológiájukat tekintve sem kiemelkedőek. 

[123] 

 

Az IBM globális nagyvállalat által kidolgozott besorolási módszertan. Az alkalmazásokat 

négy kategóriába sorolja. Eltérés a fent részletezett dimenzióktól, hogy színkategóriákat 

használva emeli ki az egyes csoportokat, illetve figyelembe veszi a kategóriák képzésénél 

az üzleti kockázatokat és az ebből eredő feladatokat is (lsd:10. sz ábra) [124] 
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10. ábra Alkalmazások kategórizálása informatikai érték és üzleti érték alapján 

[124] 

Meglátásom szerint az IBM által kidolgozott megközelítés, besorolás használható a 

nagyvállalatok számára.  

A továbbiakban egy olyan alkalmazás kategóriát elemzek, amiről az eddigi portfólió 

képzési elméletek nem tettek említést. A „legacy” alkalmazások, más néven öreg 

alkalmazások elavult technológiával rendelkeznek. A későbbiekben az elavult jelzőt 

fogom használni. Ezek az alkalmazások kockázatosak, költségigényesek, de gyakran 

előfordul, hogy a stratégiai alkalmazás kategóriába sorolhatóak. A legtöbb globális 

nagyvállalat szakértői küzdenek azzal a feladattal, hogyan lehet lecserélni ezeket az 

alkalmazásokat és ezzel párhuzamosan az interfészeket kiépíteni a sokkal modernebb 

technológiával készült alkalmazásokkal.  

Sommerville 2009 -ben modellezet egy mátrixot csak az elavult alkalmazásokra. A 

mátrixban a rendszer minőségét és az üzleti értéket mérve négy kategóriát különböztet 

meg. Ezeket a rendszereket teljesen le kell kapcsolni, vagy folytatni egy minimális szinten 

a fejlesztés rajtuk, vagy kicsit fejleszteni, hogy jobban bírják a terhelhetőséget, illetve az 

utolsó opció teljesen lecserélni. Az alacsony minőségű és költségűeket érdemes 

lekapcsolni, az alacsony minőségű viszont magas üzleti értéket képviselő alkalmazások 

nagyon drágák, így érdemes fejleszteni a minőségüket. A magas minőségű és alacsony 
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üzleti értéket képviselőt érdemes kivezetni, valamint a magas minőségű és magas üzleti 

értéket képviselőt pedig folyamatosan támogatni vagy akár fejleszteni. [125] 

 

11. ábra A rendszer minősége és üzleti érték alapján az informatikai alkalmazáscsoportok 4 dimenziója 

[125] 

 

A fent felsorolt elméleti és gyakorlatban használt kategóriák nagyon jól 

implementálhatóak az alkalmazás portfólió képzésnél. A különböző szempont szerinti 

csoportosítás egy eszköze az APM-nek, de ennél sokkal komplexebb lépésekből áll az 

APM. A következő alfejezetben a hasznosítható előnyöket részletezem, amit az APM 

mindennapi beépítésével az informatikai menedzsmentbe elérhetnek a vállalatok. 

3.3 Alkalmazás portfólió menedzsment előnyei 

Alkalmazás portfólió menedzser pozícióban eltöltött évek alatt tapasztaltam azt, hogy van 

létjogosultsága az APM-nek az informatikai menedzsmentben. Különböző nemzetközi 

iparági felmérések is azt mutatják, hogy az APM nagyon sok hozzáadott értékkel tud 

szolgálni egy szervezetben. 
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2014-ben a CENTRIX Software vállalat készített felmérést 100 angol informatikai 

vezérigazgatóval és CIO-val különböző szektorokban. A tanulmány részletesen 

bemutatja az APM fontosságát a szervezeteken belül. Néhány fontos pontot emelek ki a 

kutatási eredményből. Az informatikai vezetők 75%-a válaszolta azt, hogy 

kulcsfontosságú az alkalmazások teljes portfóliójának a megértése. 74%-a a 

válaszadóknak nyilatkozott arról, hogy az egyik legnagyobb kihívás a szervezetben 

megérteni azt, hogy mi történik az alkalmazásokkal. A vezetőség 69%-a közölte, hogy a 

céljaik között szerepel menedzselni, tervezni, racionalizálni és optimalizálni az 

alkalmazás portfóliójukat, hogy illeszkedjenek az üzleti igényekhez. Ugyanilyen 

arányban válaszolták a vezetők, hogy a racionalizáció eredményeképpen a futtatási 

költségek csökkentésével erőforrások –informatikai eszközök, személyek, pénz- tudnak 

felszabadulni. 38%-a a szervezeteknek manuálisan menedzseli azt, hogy mennyire 

hasznosak az alkalmazások. Meglepően kevesen, csupán 35%-a a szervezeteknek állította 

azt, hogy az alkalmazás menedzsment csapat együtt dolgozik az architekt csapattal a 

szervezeten belül, pedig ennek a két menedzsment területnek szorosan együtt kellene 

dolgoznia. A szervezetek, akik ebben a felmérésben részt vettek felfigyeltek az 

alkalmazás portfólió a fontosságára. Azonban nincsenek felkészülve a felügyeletére és 

nincs kialakítva egy különálló szervezeti egység az alkalmazások menedzselésére. [126] 

Természetesen nemcsak a versenyszférában, az állami szférában is fontos az APM 

megléte.  

Bár kutatásomban csak a globális nagyvállalatokra fókuszálok, azért érdemes figyelembe 

venni a 2015-ben készült i360Gov’s felmérés eredményét, melyet 112 szövetségi 

kormányzati taggal készítettek. Válaszadóknak csupán a 12.5%-a állította azt, hogy van 

megfelelő alkalmazás portfólió elemzés a szervezeteknél. Általánosságban hiányosak az 

ismereteik az informatikai alkalmazásukról. 77.7%-a válaszolta, hogy nem biztosak 

abban, hogy a régi alkalmazásokat le kell kapcsolni vagy kivezetni. [127] 

 

Néhány idézet a CIO menedzsmentjétől, mely a Mega cég 2012-es felmérésében szerepel.  

„Az összes előírásoknak kialakított technológiákat, amit az idő felhalmozott, nagyon 

drága fenntartani.” 

„A fúziók és felvásárlások után túl sok a redundancia az alkalmazások között” 

„Nem tudjuk mennyi alkalmazásunk van, körülbelül 10000”.   

„Az informatikai költségvetés csökkentésével a célunk az, hogy a támogatott 

alkalmazások száma 800-ról 500-ra csökkenjen.” [128] 
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Az APM előnye több területen is megmutatkozik egy szervezeten belül.  

 

4. Fúziók és felvásárlások 

Az egyik legfontosabb előnye az alkalmazás racionalizációnak, hogy növelni tudja az 

informatikai hatékonyságot, befektetést, támogatja az üzletet abban, hogy elérje céljait 

egy átlátható, konzisztens alkalmazás nyilvántartással. Konkrét példa erre, amikor a 

Lenovo megvette az IBM Kínai gyártási részét 2013-ban. A felvásárlással a Lenovo üzleti 

folyamatokat, valamint informatikai rendszereket is vásárolt. Több éves projekt volt, 

hogy a tudás a Lenovo szakmai csapathoz kerüljön. A nyilvántartás a gyártást támogató 

alkalmazásokról megkönnyítette a szerződés előkészítését, információk átadását. 

Hasznos, ha bármilyen szervezeti átalakulásnál naprakész és pontos lista van részletes 

információkkal az alkalmazásokról. 

5. Üzleti folyamat menedzsment 

Az alkalmazás racionalizáció segít abban, hogy az üzleti folyamat redundanciák 

kiszűrhetőek legyenek, eredményesen és hatékonyan tudjon a szervezet működni, így az 

üzlet innovatív termékeket tud fejleszteni, valamint kockázatokat képes csökkenteni 

hosszú távon. Az üzleti és informatikai területek közötti kommunikációt támogatja, ha a 

folyamatok átalakításánál rendelkezésre állnak a szükséges információk az informatikai 

alkalmazásokról. 

6. Törvényi megfelelősség biztosítása, auditok 

A portfólióba való sorolás megkönnyíti a szervezetet abban, hogy a törvényi előírásoknak 

megfeleljenek az alkalmazások, így az auditok sikeressége is növelhető. Fontos tudnia a 

szervezeteknek, hogy mely folyamataik, alkalmazásaik támogatnak üzletileg és 

technikailag kritikus üzleti folyamatokat. Ezt pedig csakis az információk 

strukturálásával lehet elérni. Egy hatékony APM menedzsmentnek a része lehet az 

alkalmazásokhoz a dokumentációk meglétének az ellenőrzése, monitorozása. A 

dokumentációk meglétével jobban ellenőrizhetők az alkalmazáshoz kapcsolódó 

folyamatok, tevékenységek. Azért a nagyvállalatoknál ennek a megszervezése és 

koordinálása komplex feladat. Különböző területeknek a szakértőit kell bevonni.  

4. Vállalati architektúra, informatikai stratégia 

A vállalati architektúra tervezést támogatja és elősegíti az alkalmazások portfólióba való 

besorolása. Új folyamatok integrálása, interfészek kiépítésénél támogatja az alkalmazás 
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nyilvántartás az architekt csapat munkáját. Az informatikai stratégiai tervek 

kidolgozásánál is hasznos információkat nyújt.  

5. Vendor menedzsment, kiszervezés 

A vendormenedzsmentnek kellő támogatást ad az alkalmazás portfólió a naprakész és 

akkurét információkkal. A külső szállítok kezelése sok kockázattal jár. Az informatikai 

folyamatok, tevékenységének a kiszervezését kellően megkönnyíti támogatja, hisz a 

tárgyalásoknál, átadás-átvétel folyamatában a szervezet azonnal biztosítani tudja a 

szükséges információkat. A kiszervezési tárgyalások után nem kell időt, pénzt fordítani 

arra, hogy a szervezet összegyűjtse az információkat, dokumentációkat az 

alkalmazásokról. A jogi keretek létrehozásánál is fontos, hogy a nyilvántartás és a 

menedzsment precíz, aktuális és hatékony legyen. 

6. Kockázatmenedzsment 

Az előforduló alkalmazás hibák számának a csökkentésével a kockázatok kezelésével az 

alkalmazás portfólióban növelhető a biztonságos működés. A hibák kapcsolódhatnak 

technikai elvárásokhoz, készségek hiányához, kiber támadásokkal szembeni 

sebezhetőséghez. Az informatikai kockázatmenedzsment és az alkalmazás portfólió 

menedzsment kapcsolata nagyon fontos a szervezeten belül és támogatja az informatikai 

biztonságot, illetve az információbiztonságot. Minden alkalmazáshoz kell készíteni 

kockázati profilt, portfóliót, amely több dolgot tartalmaz. Ide sorolandó a katasztrófa 

helyreállítás (DRP), üzletmenet folytonosság (BSP) is. Kutatásomban a továbbiakban 

csak a biztonság kérdéskörrel fogok foglalkozni. 

7. Költségcsökkentés 

A költséghatékonysági lépések és intézkedések középpontjában az informatikai 

alkalmazásokra költött különböző költségek összetétel vizsgálatában adhat segítséget egy 

megfelelő applikáció portfólió menedzsment. A fejlesztési, futtatási költségek 

csökkentése az IT összköltségek csökkenéséhez vezet az informatikai részlegekben.  

Üzleti projektek szállításában, új alkalmazások bevezetésénél, meglévő alkalmazások 

kivezetésénél, illetve meglévő alkalmazások költségvizsgálatánál nyújt konzisztens és 

megfelelő információkat, támpontot ad a döntések előkészítéséhez az alkalmazás 

portfólió. Megkönnyíti a következő, új technológiával fejlesztett informatikai 

alkalmazások migrációját, csökkenti a kockázatokat az egész alkalmazás portfólióra, 

növeli a megbízhatóságot és az elérhetőséget. Proaktív megközelítést is ad a problémák 

megoldására. [129] 
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Az informatikai osztályoknak, részlegeknek feladata az üzleti folyamatok folyamatos 

kiszolgálása. Az üzleti életben sok olyan eset fordul elő, amikor szükség van az 

informatikai alkalmazások pénzügyi vizsgálatára, elemzésére különböző szempontok 

szerint. Egy globális nagyvállalatnál, ahol az informatikai alkalmazások száma a több 

ezért is meghaladja, a pénzügyi elemzések az alkalmazásokra nemcsak a mindennapi 

folyamat részei, de a stratégiai döntések részét is képezik. 

 Egyik ismert módszer a Gartner Group által fejlesztett "Total Cost of Ownership" (TCO). 

A modell lényege, hogy minden direkt és nem direkt informatikai költséget nyilvántart a 

szervezet és hozzárendeli informatikai eszközhöz. Sok kötelező eleme van, hogy ez 

létrejöjjön. Néhány ezek közül: Kliens, szerver, hardver költségek, fejlesztési, hálózati, 

támogatási költségek. A vállalati pénzügyi rendszerek analitikájára van szükség, valamint 

a humán erőforrás menedzsment bevonásához a részletes elemzéshez. [130] 

 

Forrester cég 2011-ben készült felmérése azt mutatja, hogy a nagyvállalatok az 

informatikai költségeik 65%-át költik a mindennapi működés támogatására, 

fejlesztésekre. Sok vállalat a riportjaiban ennél többet is kimutat. Az egyik angol bank 

terve az volt, hogy az informatikai költségeknek a 90%-át, amit a mindennapi futtatásra, 

fejlesztésre költ 40%-ra csökkentse, a 60%-ot pedig növekedésre. Egy másik cég pedig a 

80%-os operatív, futtatási költségeket 50%-ra tervezte csökkenteni. [131] 

 

Ha a vállalatok igényét elemezzük a felhő alapú megoldásokra, akkor azt látni, hogy az 

adatok, információk integrációjára nagy szükség van a szervezeteknek, ehhez pedig az 

informatikai alkalmazásokat konszolidálni kell. Még mindig nagy probléma az elavult 

alkalmazásoknak a megléte.  

3.4 Alkalmazás portfólió racionalizáció 

Az alkalmazás portfólió képzés eltér olyan szervezetekben ahol már jelen van az APM, 

illetve ahol még nincs.  Az első lépés az információk összegyűjtése, strukturálása, 

elemzése. Több különböző módszer létezik a racionalizációra. 

A legelső modellt 1999-ben Peter Weill and Michael Vitale fejlesztette ki, melyben négy 

lépés szerepel. Az alkalmazás portfólió „health”, tehát egészségére utalnak, ennek a 

megállapítása az első lépés, majd alkalmazás információk összegyűjtése, elemzése 
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értékelése, végül a cselekvés. Nem kellően kidolgozott a modell, a vállalati életben 

kevesen tudnák ezt használni. [132] 

Fabriek 2007-es modelljében a portfólió képzés lépései részletesebben vannak definiálva. 

Az alkalmazások nyilvántartásba vétele után a kategorizálás, majd az értékelés, 

akcióknak tevékenységeknek a meghatározása, végül az erőforrások allokálása után az 

időterv elkészítés a feladat. [133] 

Nagyon jó alapot biztosítanak a modellek, de nem kellően kidolgozottak, hogy 

használhatóak legyen. A racionalizációban egy nagyvállalatnál figyelembe kell venni a 

szervezeti felépítést, struktúrát, alkalmazott architekturális keretrendszert, illetve az 

informatikai szolgáltatások minőségét, komplexitását, vállalati kultúrát, riportálási 

struktúrát, üzlet és informatikai terület kapcsolatát, együttműködését. Nagyon sok 

informatikai tanácsadással foglalkozó cég készít részletes útmutatást. Portfólióba 

valamilyen sztenderd szempontrendszer alapján kell az alkalmazásokat sorolni, majd több 

különböző alkalmazás portfólió lesz a nagyvállalatoknál. Ez az alapja annak, hogy 

felsővezetői szinten az alkalmazás portfóliókat hasonlítsák össze, és elemezzék. A 

portfólió képzéssel párhuzamosan a racionalizáció egy fontos tényező. Átlátható, 

transzparens szempontrendszer alapján a duplikált üzleti funkciók kiszűrhetőek, tervet 

lehet kidolgozni az egyes alkalmazások integrálására, kivezetésére, lekapcsolására. 

 

Nagyvállalatok által sok különböző kidolgozott ajánlás van a piacon. Külön elemzést 

lehetne végezni ezekről a modellekről, előnyökről, hátrányokról. Az egyik érdekes 

tanulmány a PWC (PriceWaterHouse) ajánlása, amiben a Bottom-Up és Top down-t 

megközelítést kombinálva lehet alkalmazni az alkalmazások racionalizációjánál. A 

Bottom up megközelítésnél a költségek számbavétele történik meg, míg a Top down-nál 

pedig annak meghatározása, melyik alkalmazás portfóliók támogatják az üzlet 

stratégiáját, és milyen elvárásokat kell támasztani az alkalmazás portfóliókkal szemben. 

Az erőssége ennek a kombinált módszertannak, hogy a priorizációk teljesen tisztázottak, 

és vállalati felső vezetés szinten is összhangba kerülnek a rövid és hosszú távú tervezéssel 

párhuzamosan az alkalmazás portfólió optimalizáció. [134] 

 

A Cognizant globális nagyvállalat megközelítése az, hogy a kritikus faktoroknak a 

sikerhez meg kell lennie. Ilyen faktor például az egyetértés a felső vezetésben, 

egyértelmű, tiszta kommunikáció a portfólió racionalizáció során, robusztus modellek 
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megléte az alkalmazások elemzésénél, megfelelő pénzügyi háttér a célok eléréséhez. 

Röviden összefoglalva a racionalizáció lépései: 

 adatgyűjtés 

 érték elemzés 

 lehetőségek azonosítása, listája  

 előnyök realizálása, költség-haszon elemzés, jövőre vonatkozó tervek. 

Az adatgyűjtést interjúk, szakértők bevonásával kell készíteni. Az értékelésnél az üzleti 

és technikai besorolást kell elvégezni már egy korábban létrehozott modell alapján. A 

racionalizáció következő lépése a lehetőségek azonosítása, klaszterek képzése. Az utolsó 

lépésben történik az ajánlásoknak a továbbfejlesztése, költség-haszon elemzés, valamint 

a megvalósíthatósági terv elkészítése. [135] 

A legfontosabb és legnehezebb feladat azt eldönteni a felső vezetésnek, hogy mi alapján 

csoportosítják az alkalmazásokat, tehát mi a vezérfonala a portfólió képzésnek. A bevált 

és gyakorlott módszer üzleti folyamatokat, szervezeti egységeket figyelembe venni. 

Annak eldöntése, hogy pontosan milyen alkalmazás kerülhet az adott alkalmazás 

portfólióba nagyon komplex. Az üzleti és informatikai közép és felsővezetőknek, 

valamint az üzleti területek vezetőinek, alkalmazás portfólió menedzsereknek, üzleti és 

informatikai architekteknek kell együttműködni és közös nevezőre jutni. Az alappillérek 

felállítása után a precíz, mindenki számára érthető dokumentálás, adminisztrálás a 

feladat. Alkalmazás portfólió lehet olyan klasszifikáció, ami informatikai szolgáltatással, 

eladási, vagy akár pénzügyi tevékenységgel foglalkozik.  

Tehát minden olyan informatikai alkalmazás, ami részt vesz a nagyvállalatnak az 

informatikai szolgáltatási tevékenységében egy megfelelő informatikai alkalmazás 

portfólióba kell sorolni. Adott portfólióba kerülnek olyan informatikai alkalmazások, 

melyek földrajzilag eltérő helyen vannak, különböző a technológiai megoldás, platform, 

programnyelv, végfelhasználók száma stb. A lényeg, hogy egy adott alkalmazás 

portfóliót egységként kezeljen a felső menedzsment a stratégiai tervezéseknél, mint 

például költség allokáció. 

A portfólióban lévő alkalmazásokról ugyanazt kell nyilvántartani. Az alkalmazás 

portfólió képzést meghatározza az  hogy milyen iparágban van az adott nagyvállalat, 

milyen termékeket állít elő, milyen szolgáltatásokat nyújt a piacon.  

A lista készítés után egy integrált adatbázis létrehozásával lehet támogatni az információk 

tárolhatóságát. Az informatikai piacon léteznek informatikai megoldások az alkalmazás 
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portfólió menedzsment kezelésére. Ezekkel a szoftverekkel a probléma az, hogy tudják 

az alkalmazás portfólió menedzsmentet kezelni, de a fejlesztésük, integrálásuk egy 

nagyvállalati környezetbe, nagyon költség és időigényes.  

A compliance területnek a listakészítésnél együtt kell működnie az APM-el és a 

szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani az előírásokat, szabályokat. Követelményként 

kell megfogalmazni a lista készítés lépéseit, idejét, felelősöket, nyilvántartásra vonatkozó 

követelményeket. A dokumentációkra vonatkozó követelményeket vagy egy külső 

előírás, szabályzat határozza meg, vagy a szervezetnek a belső, saját ellenőrzési 

szabályrendszere. Definiálni kell a dokumentációk létrehozására, karbantartására, 

monitorozására a részletes lépéseket és a szabályrendszereket a felelősökkel együtt.  A 

compliance terület szakértőinek együtt kell működnie az alkalmazás támogató csapattal.   

A törvényi szabályozást érintő kérdésekben, mint például az adatvédelem, vagy a 

folyamatok, információk dokumentálása, adatok kategorizálása, menedzselése, 

informatikai és üzleti üzletfolytonossági tervek (Business Continuity Plan), adatvédelem 

ellenőrzési pontok az üzleti és informatikai folyamatokban. A globális nagyvállalatoknál 

a nyilvántartás kezelése, folyamatos frissítése, karbantarthatósága is komoly szervezést 

igényel. A szoftvernek, ami az alkalmazás nyilvántartására szolgál könnyen 

kezelhetőnek, átláthatónak kell lennie, fontos szempont még az, hogy a riportok, 

kimutatások, amikre szüksége van az egyes szervezeti egységeknek könnyen 

készíthetőnek, átláthatónak kell lennie. 

A következő lépés a racionalizációban valamilyen szempontok alapján kategória képzés. 

A legelterjedtebb kategória képzési módszer az, hogy az alkalmazások által támogatott 

üzleti folyamatok alapján kategorizáljunk. Persze ehhez szükséges az is, hogy a 

folyamatok dokumentálva legyenek. Ha nincsenek dokumentálva, akkor az első lépés a 

dokumentációk elkészítése. Ez a feladat nem az APM hatáskörébe tartozik.  

A kategória képzés után következik az alkalmazásoknak a portfólióba sorolása. A 

besorolás után az elemzés következik. Az elemzések arra irányulnak, hogy mennyibe 

kerül az adott alkalmazás az üzleti területnek. Pontosan definiálni kell az üzleti 

folyamatokat, amit támogat. A különböző informatikai költségeknek, tehát a fejlesztési, 

támogatási elemzése az egyik legfontosabb feladat. Az adott alkalmazás portfólióra a 

felső vezetéstől allokált éves költségkeret tartása is folyamatos elemzést, mérést igényel.  

 

A hatékony alkalmazás portfólió menedzsmentnek sok kihívással kell szembenézni. 
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 Szervezeti felépítés, kultúra, hierarchia. A lehető legtöbb információt szükséges 

összegyűjteni az alkalmazásokról. Minél nagyobb, komplexebbek a folyamatok, 

annál nehezebb a pontos adatok konszolidációja. 

 Duplikációkat, átfedéseket nehéz azonosítani: a legtöbb esetben lehetetlen 

eldönteni, hogy mely folyamatok, funkciók duplikáltak a különböző 

alkalmazásokban. Gyakran előfordul a globális vállalatoknál, hogy ugyanazt az 

üzleti folyamatot támogatja két különböző alkalmazás, elkülönülten különböző 

régiókban. Mivel a törvényi előírások, szabályok mások két országban, ezért nem 

lehetséges az, hogy egy alkalmazás támogassa ugyanazokat az üzleti 

folyamatokat.   

 

Jelenleg a piacon több nagyvállalat is nyújt megoldást, eszközt, szoftvert az informatikai 

alkalmazás portfólió menedzsmentre. 

Servicenow komplett megoldást [136], illetve az IBM-nek a Rational Eszköze is alkalmas 

az APM menedzselésére [137]. 

A következő kérdéskör, amire a választ keresem, hogyan tud összekapcsolódni a 

nemzetközi informatikai szolgáltatás ajánlás az ITIL és az APM. Szakmai pályafutásom 

alatt azt láttam, tapasztaltam, hogy a nagyvállalatok az APM-et és az ITIL ajánlásait 

alkalmazzák, de párhuzamosan a szervezeten belül. Tehát nincsen kommunikáció, 

együttműködés a szakmai területek között. Az érdekessége az észrevételemnek az, hogy 

elemezve az ITIL ajánlást, szerepel benne az alkalmazás portfólió. A portfólió szóhoz a 

szakemberek legtöbbször szolgáltatás portfóliót, vagy a konfigurációkezelő modult 

rendelik. Pedig a szolgáltatás portfólió az informatikai szolgáltatásokra épül. Tovább 

gondolva, egy adott informatikai szolgáltatást több különböző informatikai alkalmazás is 

támogathat.  

3.5 Alkalmazás portfólió menedzsment az ITIL-ben 

Az ITIL keretrendszere ajánlást ad az alkalmazások menedzselésére az életútjuk alatt. Az 

alkalmazás menedzsment egyik eleme a szolgáltatás menedzsmentnek.  A 

szolgáltatástámogatás alterületei: ügyfélszolgálat, incidensmenedzsment, 

problémamenedzsment, változáskezelés, konfigurációkezelés, kiadáskezelés. Az ITIL 

keretrendszer nem ad részletes, kidolgozott ajánlást arra vonatkozóan, hogyan kell 
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kezelni az alkalmazások portfólióba való sorolását, illetve mit jelent az alkalmazás 

portfólió menedzsment. Az alkalmazás menedzsmentre tesz csak utalást. Az ajánlás 

definiálja, hogy mi az alkalmazás portfólió, valamint egy példát tartalmaz arra 

vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia a portfóliónak. Azonban nem tér ki a portfólió 

képzés lépéseire, vagy akár kapcsolati rendszerére az informatikai 

szolgáltatásmenedzsment többi területével. 

A 2. sz. táblázat ITIL v3-ban  szerepel, a szolgáltatás tervezés, alkalmazás menedzsment 

részben. Az alkalmazás portfólióról nagyon röviden ír. Nincsenek részletesen kifejtve az 

attribútumok jelentése. A szervezetre hagyatkozik, hogy mit ért az egyes kijelentése alatt. 

Ez azért probléma, mivel az üzleti területekkel szorosan együttműködve kell a 

portfóliókat képezni.  A szakmai jelentések mögötti egységes értelmezés pedig az egyik 

legfontosabb tényező a sikeres informatikai szolgáltatásmenedzsmentben. Meglátásom 

szerint az egyes kategóriáknak a rövid definiálása, akár gyakorlati példával kiegészítve 

nagyon hasznos lenne. [138] 

 

2. táblázat Alkalmazás portfólió az ITIL ajánlása szerint 

[138] 

Alkalmazás neve Informatikai működés tulajdonos Fejlesztési költség 

Alkalmazás azonosító Informatikai fejlesztés tulajdonos Éves működési költség 

Alkalmazás leírása Támogatói kontaktok Éves támogatási költség 

Támogatott üzleti folyamat Adatbázis technológia Éves fejlesztési költség 

Informatikai szolgáltatás 

támogatás Függő alkalmazások Kiszervezett komponensek 

Felső támogató Támogatott informatikai rendszer Kiszervezett partnerek 

Támogatott földrajzi egység Felhasználói interfész Termék metrikák 

Kritikus üzlet 

IT Architektúra hálózati 

topológiával OLA link 

SLA link Használt alkalmazás technológia Támogatott metrikák 

Üzleti tulajdonos Felhasználók száma  

 

 

A táblázat egy példa, tehát nem fedi le teljes körűen azt, mit is kellene tartalmazni az 

alkalmazás portfóliónak, vagy egyáltalán mi alapján képezzék a vállalatok az alkalmazás 

portfóliókat. A kategóriák nincsenek pontosan definiálva, körülírva. Konkrét kérdés 

merül fel, hogy mit jelent pontosan a felhasználói interfész, vagy a product metric -

lefordítva termék metrika. Összevetve az ajánlásommal, feltételezve, hogy az 
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elnevezések mögött ugyanazt értem, amit az ITIL szakértői gondoltak még ki kell 

egészíteni a táblázatot. Az attribútum lista lehetne akár több száz is. Javaslatom az, hogy 

ezt a meglévő attribútum táblázatot több információval kell kiegészíteni. 

 

3. táblázat Alkalmazás attríbutomok az alkalmazás portfólióba 

 saját szerkesztés 

verziószáma 

státusza 

üzleti kritikusság szint 

vállalati stratégiai támogatottság szint 

informatikai költség összetevő 

alkalmazás pénzügyi információ kapcsolattartó 

pénzügyi analitika elérhetőség 

dokumentáció elérhetősége 

Dokumentáció besorolás 

informatikai kockázat besorolás 

alkalmazás kategória 

üzleti funkciók  

üzleti szolgáltatások 

informatikai funkciók 

informatikai szolgáltatások 

kiszervezéssel kapcsolatos információk 

oktatási anyagok  

alkalmazás portfólió besorolás 

alkalmazás portfólió kontaktok 

 

A lista a gyakorlati munkám során összegyűjtött tapasztalataimon és tudásomon alapszik, 

természetesen tovább bővíthető. 

A lista készítés mellett fontosnak tartom a portfólió racionalizáció lépéseit is integrálni 

az ITIL-nek ennek a fejezetébe. Ha nem is gyakorlatiasan megközelítve, de utalást tenni 

arra, hogyan kell az alkalmazás portfóliót kezelni, az előnyökkel kiegészítve. A 

résztvevők, felelősök meghatározása is nagyon fontos, mivel a szerepkörök 

kialakításánál, ha egy szervezet használja valamennyire az ITIL-t, akkor gondolnia kell 

arra is, kik és mi alapján fogják ezt a menedzsment területet képviselni. Nem egy teljesen 

új módszertanra, vagy modellt kell beépíteni, hanem a meglévők közül választani, s 

néhány gyakorlatiasabb megközelítéssel bővíteni ezt a fejezetet. Az ITIL informatikai 

szolgáltatás megközelítésű, ezért használja és részletezi a service portfolió, vagyis a 

szolgáltatás portfóliót. Sok nagyvállalatnál az ITIL mellett külön szervezeti egység és 
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személyek, felelősök vannak, akik az alkalmazás portfólió menedzsment részeként együtt 

dolgoznak. Ez az elkülönülés sokkal nehezebbé, átláthatatlanabbá, bonyolultabbá teszi az 

egész IT menedzsmentet.   

Sok vállalat elkülönülten dolgozza ki a saját alkalmazás portfólió módszertanát, míg más 

vállalatok az alkalmazás portfólióra vonatkozó adataikat a CMS (Content Management 

System)-ben tárolják. A harmadik kategóriába esnek azok a vállalatok, melyek 

kombinálják az alkalmazás portfóliót és a szolgáltatás portfóliót. Természetesen van 

kapcsolat az alkalmazás portfólió és a szolgáltatás támogatás között, hiszen az összes 

alkalmazásokhoz kapcsolódó információkat, mint például a támogatott szolgáltatásokat, 

valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó információkat összesítve kell látni az adott 

szakterületen dolgozó alkalmazottaknak.  

Részletesebb kidolgozásra, kiegészítésre van szükség, arra vonatkozóan hogyan és mi 

alapján képezzék a vállalatok az alkalmazás portfóliókat. Meglévő elméleti és gyakorlati 

módszertanoknak, racionalizálási technikáknak, eszközöknek a beépítése is 

elengedhetetlen.  Akár ágazat, szektor specifikusan lehetne az ajánlást bővíteni. Egy 

pénzügyi szektorban lévő vállalatnál azért eltérő a szolgáltatás menedzselés, így az 

informatikai alkalmazás menedzsment is, mint egy telekommunikációs szektorban lévő 

vállalatnál. A meglévő folyamat tulajdonosoknak (pl. Szolgáltatás katalógus menedzser, 

szolgáltatási szint menedzser) a bővítése is szükséges az alkalmazás portfólió menedzser 

munkakörrel, feladattal. 

 

Alkalmazás portfólió menedzser feladata az alkalmazás portfólió monitorozása, 

folyamatos együttműködés az üzleti partnerekkel, tulajdonosokkal. Az adott alkalmazás 

portfólióba nem tartozó alkalmazásoknak a transzferálása másik alkalmazás portfólióba. 

Az architekt csapattal együttműködve a meglévő informatikai alkalmazás portfólió 

racionalizációja, redundáns üzleti és informatikai folyamatoknak a kiszűrése, a portfólió 

informatikai költségének az optimalizálása. Összességében a racionalizáció lépéseivel, 

feladataival és a portfólió képzés jelentőségével kell bővíteni ezt az alfejezetet az ITIL v3 

nemzetközi ajánlásban. Az előnyét a kiegészítés több területen is kifejtheti a 

nagyvállalatoknál. Egyrészt az informatikai alkalmazások felhő alapú támogatásánál, 

másrészt a digitális kommunikáció terjedésénél. 
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3.6 Informatikai költség az ITIL-ben 

Az informatikai költségeknek a nyilvántartása és elemzése az alkalmazásokhoz rendelve 

kardinális kérdés. A legtöbb vállalatnál nincs analitikus informatikai 

költségnyilvántartás. Sok különböző informatika költséget kell nyilván tartani, de 

leszűkítve csupán az informatikai alkalmazásokhoz rendelhetőt emelem ki. Az ITIL-ben 

a Financial Management, tehát a pénzügyi menedzsment rész a szolgáltatás stratégia 

fejezetben található. ABC (Accounting, Budgeting, Charging), vagyis számvitel, 

költségtervezés és költségterhelés, számlázásra építi az informatikai szolgáltatás 

elszámolását. A szolgáltatásértékelés, igény modellezés, portfólió kezelés, optimális 

szolgáltatás nyújtás, bizalom tervezés, költség-haszon elemzés, költségvetés, számvitel, 

pénzügyi törvényi megfelelést, valamint fix és változó költségmodellt tartalmaz az 

ajánlás. A továbbiakban a szolgáltatás portfólió részével foglalkozom. [47 pp.200-244] 

A fenti lista mellett, ezzel párhuzamosan az ITIL v3-ban, APM-hez tartozó ajánlásban 

szerepelnek az alábbi költség kategóriák: éves fejlesztési költség, támogatási és működési 

költség. Nagyon jó támpontot ad a szervezetnek, hogy ezt is nyilvántartsa, de kevés 

információt nyújt, hogy mit jelentenek ezek a költség kategóriák, illetve hogyan kell adott 

alkalmazásra lebontani és kalkulálni. A pénzügyi információk kezelése az informatikai 

szolgáltatások terén napjainkban nem kiforrott a nagyvállalatoknál.  

Az informatikai szolgáltatásokra fordított költségek folyamatos monitorozása és 

értelmezése fontos. Az ITIL v3-nak a szolgáltatás stratégiának a része az IT Financial 

Management, tehát az informatikai pénzügyi menedzsment. Az ITIL megközelítése az, 

hogy adott szolgáltatáshoz kell rendelni a költséget. Az informatikai szolgáltatások 

priorizálásával, valamint a hozzájuk rendelt költségekkel transzparens képet kapnak az 

informatikára költött költségekről a vezetők. Költség-haszon elemzéssel pedig láthatóvá 

válik egy összetett, bonyolult informatikai architektúrában az egyes informatikai 

szolgáltatások értéke. A szolgáltatásban pedig egy vagy több szerver, alkalmazáscsoport, 

támogató emberi erőforrások költsége szerepel. Azonban kérdés, szükség van-e nem csak 

szolgáltatás alapú megközelítésre, hanem alkalmazás szintű nyilvántartásra és 

megközelítésre. Például nagyon jó azt látni, mérni és elemezni, hogy az incidensek 

kezelésével, hatékonyság növelésével mennyivel csökkennek a költségei az adott üzleti 

területeknek. Ez egy tipikusan jól körülhatárolt és mérhető területe az informatikai 

szolgáltatásnak. De az informatikai költségvetés nemcsak ebből áll. Véleményem szerint 

van igény a nagyvállalatoknál arra, hogy a különböző informatikai költségeket 
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informatikai alkalmazás szintjén is lássák. Azonban ehhez egy külön módszertan, bevált 

gyakorlat kell, hogy allokálni tudják szolgáltatástól függetlenül a költségeket adott 

alkalmazáshoz. A kiszervezés (Outsourcing) költségkategória egy külön komponensként 

kell, hogy szerepeljen, vagy akár tanácsadási költségek, amit adott informatikai 

alkalmazáshoz rendelhetők egy program, vagy projektköltségben szerepeltetve. 

 

 Az IT Service Management Survey 2016-os riportja mutatja a legjobban, hogy az ITIL 

adoptációja milyen területeken valósul meg. A help-desk, tehát a telefonos 

ügyféltámogatás, incidens, problémakezelés, változáskezelés, szolgáltatási 

szintkezelések szerepelnek az első helyen. A kapacitásmenedzsmentre pedig 40%-a 

használja az ITIL-t. A financial management, tehát a pénzügyi menedzsment rész nem is 

szerepel a listán. Ezzel párhuzamosan látható, hogy egyre többet költenek a szervezetek 

az informatikára, fejlesztésre, a felhő alapú megoldásokra, biztonságra. A pénzügyi 

menedzselési része az ITIL-nek jól használható ajánlás, de kevésnek bizonyul. [139] 

 

A Computer Economics IT spending and staffing Benchmarks, 2017 májusában készült 

202 US és Kanadai vállalattal felmérése azt mutatja, hogy az informatikai költségeken 

belül jelentősen megnövekedett a biztonságra, felhő alapú alkalmazásokra, 

infrastruktúrára fordított költségeknek az aránya. [140] 

 

A KPMG CIO felmérése, 4498 CIO szervezettel, 80 különböző országban készült 2016 

december és 2017 április között. A felmérésben a negyedik helyen szerepel, vagyis a 

válaszadók 54%-nak prioritás a költségmegtakarítás. A felmérés alapján még kiderül az, 

hogy a felhő alapú megoldások, technológiai újítások, folyamatok optimalizálása, üzleti 

intelligencia (BI) egyre jobban előtérbe kerül. Ehhez pedig a folyamatos magas szintű 

informatikai szolgáltatás biztosításához szükség van az informatikai költségeknek a 

részletesebb, analitikusabb nyilvántartására alkalmazás szinten is. [141] 

 

Célszerű az informatika alkalmazás portfólió kezeléssel párhuzamosan az informatikai 

költségmenedzsment lépéseit is részletezni az ajánlásban. Az alkalmazás 

költségösszetevőknél figyelembe kell venni az alkalmazásfejlesztési költségnél azt 

például, ha bármilyen fejlesztés történik az adott alkalmazáson például egy adott projekt 

keretein belül. A kiszervezési költség egy külön kategóriaként kell, hogy szerepeljen 

alkalmazás szinten. Előfordulhat, hogy egy adott alkalmazást belső fejlesztői és külső 
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fejlesztői csapat is támogat. Ezt szétbontva érdemes kezelni. Mivel az ITIL szolgáltatás 

megközelítést alkalmaz, ezért ez nem annyira részletes informatikai költség analitikát 

támogat. Egy informatikai szolgáltatást, ha több különböző informatikai alkalmazás 

támogat, akkor azt látni kell alkalmazásra is lebontva. A megtérülést, tehát a ROI (Return 

of Investment) alkalmazás szinten lebontva kell nyilvántartani. Ebbe beletartozik az, hogy 

egy adott üzleti funkciónak a fejlesztése összevetve az informatikai költséggel, mennyi 

időn belül és hogyan fog megtérülni. Gyakorlatban előfordul az, hogy egy adott projekt 

keretében az informatikai fejlesztési költség irreális az adott informatikai alkalmazás által 

generált üzleti értékkel összehasonlítva. Ha nincs lebontva a költség informatikai 

alkalmazásra, akkor nem láthatóak ezek a pénzügyi információk sem. Véleményem 

szerint, ha megjelenik az informatikai költségmenedzsment az ITIL-ben, valamint az 

alkalmazások nyilvántartása is, akkor itt az összevonás szükséges lenne, hogyan is kell 

az alkalmazásokhoz a fejlesztési, támogatási, karbantartási költségeket figyelembe venni.  

 

Egy konkrét példa: a portfólió képzésnél, az alkalmazások besorolásánál az informatikai 

alkalmazások költségviselőjének a meghatározása nagyon fontos, tehát melyik üzleti 

terület fizeti az egyes költségeket. Ez nagyvállalati körben, ahol ugyanaz az informatikai 

alkalmazás több üzleti területet is támogat, kardinális kérdéskörbe tartozik. A résztvevők 

meghatározása a döntési folyamatban, valamint a megfelelő adminisztrálása és nyomon 

követése a döntésnek elengedhetetlen. Nemcsak a képzésnél, hanem a folyamatos 

alkalmazás portfólió menedzselésnél is fontos az, hogy az informatikai alkalmazáshoz 

rendelt pénzügyi információk naprakészek, időszerűek legyenek. Ha a gyakorlati 

megvalósítást nézzük az elméletnek ez azt jelenti, hogy az alkalmazás portfólió 

nyilvántartást támogató informatikai szoftvernek, alkalmazásnak integrálódnia kell a 

meglévő komplex alkalmazás architektúrában a szervezetnek a pénzügyi rendszereit 

beleértve.  

 

Önmagában a pénzügyi menedzsment része az ITIL v3-ajánlásnak jó alapot ad a 

nagyvállalatoknak, de ez alapján nem fogják tudni sem kialakítani, sem átszervezni a már 

meglévő pénzügyi elszámolási folyamataikat, struktúrájukat. A pénzügyi elszámolás 

fejezetben említést kell tenni az informatikai alkalmazásokra, valamint a bővített 

alkalmazás portfólió képzés részben pedig a pénzügyi menedzselésre. Jó támpont lenne a 

nagyvállalatoknak, ha az ITIL tartalmazna gyakorlatias lépéseket, akár konkrét példákat, 

esettanulmányokat. Az elméleti megközelítés még kiegészítve is jó alapnak, de mivel a 
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nagyvállalatoknak a folyamataik komplexitása révén bonyolult költség elszámolási 

folyamatokkal, rendszerekkel rendelkeznek, hasznos lenne már megvalósult alkalmazás 

szintű informatikai költségelszámolás best practice-ket beépíteni. Nem gondolom, hogy 

erre egy külön, szabvány, ajánlásra lenne szükség. Ha már az ITIL-nek van egy ilyen 

fejezete, akkor érdemes ezt átdolgozni. 

3.7 Harmadik fejezet összefoglalása 

Az alkalmazás portfólió menedzsment hazánkban a kis és középvállalatoknál nem 

annyira jellemző, többnyire a globális nagyvállalatoknál található meg ez a menedzselési 

forma az informatikai alkalmazásokra. Rengeteg előnyre tud szert tenni egy vállalat az 

alkalmazás portfólió menedzsmenttel. Többek között a meglévő üzleti és informatikai 

folyamatoknak az átvizsgálása után, a folyamat, funkciók és alkalmazás redundanciák 

csökkentésén keresztül, az informatikai alkalmazás költségek allokációjával 

költségmegtakarítást tudnak elérni.  

A vállalati informatikai stratégiai tervezésnél előtérbe kerülnek a nyilvántartás 

meglétével az üzleti előnyöket valósan támogató alkalmazások, illetve azok, melyek 

magas kockázati besorolást kapnak, vagy túl sok költséget fordítanak rájuk. Az 

informatikai költségek jobban menedzselhetőek, az erőforrások hatékonyabban 

tervezhetőek, folyamatok átvilágítását, újjászervezését is támogatja. Az információk 

összegyűjtése, kategorizálása, mérése, elemzése a fő lépések az alkalmazás portfólió 

menedzsmentben. Elavult alkalmazásoknak a kivezetése, vagy különböző 

alkalmazásoknak a konszolidációjával az informatikai architektúra átláthatóbb lesz. Az 

alkalmazás portfóliók elemzése funkcionális, szervezeti, technikai, biztonsági, pénzügyi 

szempontok alapján értékelhető. Egy alkalmazás térkép készíthető a jövőbeni 

transzformációs lehetőségekre, ezáltal az elvégzendő tevékenységek becsülhetőek. A 

portfólió képzés és menedzsment egy folyamatos tevékenység. A legnagyobb előnye 

abban van, hogy az informatikai fejlesztési költségek csökkenthetők, az üzleti 

szolgáltatások magasabb szinten támogathatóak. 

Arra hívom fel a figyelmet, hogy az informatikai szolgáltatások menedzselésére 

széleskörűen használt ITIL-t célszerű lenne bővíteni az alkalmazás portfólió 

racionalizáció részletes lépéseivel. Az ajánlás említést tesz az alkalmazás portfólióról, 

azonban nem kellő részletességgel van kidolgozva. A portfólió szó alatt a szakértők az 
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alkalmazás listát értik. Pedig a portfólió összetettebb. Lényegében valamilyen 

szempontrendszer szerinti csoportosítás. Célszerű üzleti folyamatok alapján kategóriákat 

képezni.  Az ITIL-be való integrálás előnye, hogy nem kell külön módszertant vagy 

ajánlást keresni a nagyvállalatoknak az APM-re. Az informatikai költségekre vonatkozó 

ajánlás nincs kellő részletességgel kidolgozva az ITIL-ben.  
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4 BIZTONSÁGOS INFORMATIKAI ALKALMAZÁS 

PORTFÓLIÓ 

 

Ebben a fejezetben az eddig elkülönülten megismert két menedzsment terület lehetséges 

metszetét vizsgálom, kiemelve néhány szempontot. A szempontokat a vállalati életben 

eltöltött tapasztalataimra, munkám során szerzett tudásomra alapozom. Természetesen az 

integrálásnak, a két terület integrációjának sok vetülete van, de alapvetően egy 

gyakorlatias megközelítéssel fogom vizsgálni a témát.  

Az információ forrása az adat, amit védeni kell. Az adat értékes, egyedi, bizalmas. Az 

informatikai biztonságnak sok komponense, összetevője van. Számos kockázati tényező 

van, ami sértheti az adatokat. Lehet fizikai (rongálás, lopás), emberi mulasztás, illetve 

informatikai, technikai problémák, mint például hardver, szoftver meghibásodás. Az 

informatikai biztonság koncepciójának tartalmaznia kell azt, mit és mitől kell védeni, 

tehát a veszélyforrásokat fel kell tárni, majd elemezni és menedzselni kell a kockázatokat. 

A témához szorosan kapcsolódó kifejezések  

Az informatikai stratégia egyik komponense az információbiztonsági és 

kockázatmenedzsment stratégia (Information Security and Risk Management Strategy, 

ISRM). Az ISACA meghatározása alapján egy informatikai funkció és lényegében a 

szervezet informatikai stratégia tervezésének a részét képezi. Az információ és 

információs infrastruktúrának a biztosítása az üzleti célokat, valamint a szervezet 

kockázati profiljának a figyelembe vételével. Az ISRM a vállalati kockázati 

menedzsment keretrendszernek (ERM) az eleme. [142] 

A stratégia részeként a vállalatoknak meg kell határozni, milyen keretrendszert 

választanak a kockázatok kezelésére a biztonságos működés érdekében. Sok szempontot 

kell figyelembe venniük, mint például a folyamatokat, technológiát, embereket. 

Az informatikai biztonság a vállalati biztonságnak egyik része. Az informatikai biztonság 

az informatikai rendszerekre terjed ki.  
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„Az informatikai biztonság  

Az informatikai rendszer olyan kedvező állapota, amelyben a kezelt adatok bizalmassága 

(confidentiality), sértetlensége (integrity) és rendelkezésre állása (availability) biztosított 

(CIA elv), valamint a rendszer elemeinek biztonsága szempontjából zárt, teljes körű, 

folytonos és a kockázatokkal arányos. Ahol  

 bizalmasság: csak az arra jogosultak ismerhetik meg az információt;  

 sértetlenség: az információ tartalma és formája az elvárttal megegyezik, beleértve 

az is, hogy az elvárt forrásból származik (hitelesség), igazolható, hogy megtörtént 

(letagadhatatlanság), egyértelműen azonosítható az információval kapcsolatos 

műveletek végzője (elszámoltathatóság), továbbá rendeltetésének megfelelően 

használható; 

 rendelkezésre állás: az a tényleges állapot, amikor egy informatikai rendszer 

szolgáltatásai az arra jogosultak számára egy meghatározott időben rendelkezésre 

állnak és a rendszer működőképessége sem átmenetileg, sem pedig tartósan nincs 

akadályozva; zártság: az összes releváns veszélyt (fenyegetést) figyelembe veszi;  

 teljes körűség: a rendszer minden elemére kiterjed a védelem;  

 folytonosság: időben folyamatosan megvalósul a védelem;  

 kockázatokkal arányosság: a rendszer várható működésének időtartamában a 

védelem költsége arányban van a lehetséges kárral.” [146 p12.] 

 

Az információbiztonságnak három elkülönült területe van: fizikai, logikai és 

adminisztratív védelem. [147]  

Az adminisztratív védelem közé soroljuk a biztonsági szabályzatokat, szabványokat és 

ajánlásokat valamint a kockázatmenedzsmentet. Ez kiterjed a hardver, szoftver és 

adatvédelemre. A kutatási témámat leszűkítem az adminisztratív védelemre. 

A biztonság értelmezésének, meghatározásának több dimenziója van. A szakirodalmak 

az alábbiakat különítik el: gazdasági, környezeti, társadalmi, politikai, informatikai és 

katonai. A részletezésre a témát érintően csak az információbiztonságra, azon belül is az 

informatikai biztonságra helyezem a hangsúlyt. 

 

Az informatikai biztonság már valamennyire jelen van a nagyvállalatoknál, de a probléma 

az, hogy nem különül a többi informatikai társosztályok tevékenységétől. Az informatikai 

kockázatok kezelésénél jelenleg hazánkban a BCP (Business Continuity Process), Üzlet-

folytonosság és a DPR (Disaster Recovery Plan) Katasztrófa helyreállítási terveken van 
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a fókusz. Önmagában a BCM (Business Continuity Management) projektek is sok 

költséggel és kockázattal járnak.  

Az IT kockázatmenedzsment egy önálló terület és egyre fontosabb szerepet kap. Ezen a 

területen megjelenik a veszélyforrások felmérése, kockázatok elemzése, becslése, 

lehetséges védelmi intézkedéseknek az előkészítése, kockázatoknak a kezelése. Az 

informatikai alkalmazásokra elvégzett informatikai kockázatelemzés a fenyegetések 

felmérését, sérülékenységek vizsgálatát is magába foglalja. Az alkalmazás portfólió 

képzés, racionalizáció, menedzsment lépéseiben, ha beépül az informatikai biztonság 

akár részlegesen is, véleményem szerint csökkenti a támadhatóságot a szervezetben az 

informatikai alkalmazásokon. 

4.1 Kockázatkezelés az alkalmazás portfólió menedzsmentben 

A kockázatkezelési és az alkalmazás portfólió kapcsolatrendszer kérdéskörét vizsgálni 

lehet szervezeti, menedzsment, valamint operatív szinten is. Minden szintet figyelembe 

véve, azonban nem teljes részletességgel fogom elemezni a kapcsolatokat. Elméleti 

alapon könnyű lenne kiválasztani és integrálni a két menedzsmentet modellek alapján. 

Azonban a gyakorlati, vállalati életben az eltérő piaci környezetek, szervezeti felépítések, 

alkalmazott módszertanok az üzleti és informatikai folyamatok szervezésére, 

szabályrendszerek, vállalati kultúra stb. nagyon eltérő, szerteágazó. Ezért egy ajánlást, 

útmutatást dolgoztam aki, ami hasznosítható, ha a szervezetnek nyitott a felső vezetése 

és rendelkezésre a megfelelő idő és költségkeret a célok eléréséhez. Az egyes alkalmazás 

portfólió képzési módszerek, technikák említést tesznek arról, hogy az alkalmazáshoz 

tartozó kockázatot is nyilván kell tartani. Arra vonatkozó részletes ajánlás, vagy 

módszertan nincs sem a szakirodalmakban, sem a nemzetközi ajánlásban, mint például 

az ITIL -hogyan is kell ennek a kapcsolatnak létrejönnie, vagy milyen feltételeknek kell 

teljesülni ehhez. 

A SANS vállalat 2012. decemberében készült felmérése rávilágít arra a tényre, hogy a 

vállalatoknak a 23%-nak van kialakított és működőképes biztonsági programja az 

alkalmazások teljes életciklusára vonatkozóan. A felmérésben részt vevő vállalatoknak 

több, mint az egynegyede nem tudja pontosan az informatikai alkalmazásainak a számát. 

A felmérésből kiderül az is, hogy így a biztonságos menedzselés, főleg az üzletkritikus 

alkalmazások nem menedzselhetőek. A megkérdezettek 23%-a alkalmaz és követ 
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biztonsági előírásokat az informatikai alkalmazás életútjában. Azáltal, hogy a szervezet 

vezetése, érintett osztályok, felelősök nem tudják, mennyi és milyen informatikai 

alkalmazásokat használnak, menedzselnek, így a biztonsági előírások betartása, 

alkalmazása sem kivitelezhető.  A biztonsági szabályokat be kell tartani egy szervezeten 

belül, valamint figyelmet kell fordítani az információs rendszerek biztonságának 

irányítására, szervezésére, koordinálására, a biztonsághoz kapcsolódó folyamatok 

tervezésére, fenntartására, kontrolálására vonatkozó előírásokat, ajánlásokat. [148]  

 

Ahhoz, hogy a szervezet biztonságos informatikai rendszert működtessen, ismernie kell 

az informatikai alkalmazásokat, az alkalmazások által támogatott üzleti folyamatokat, a 

bennük tárolt adatok fontosságát. Az informatikai szabályozásnak illeszkednie kell a 

vállalat meglévő felépítésébe, folyamataiba. Fontos, hogy a szervezet alkalmazzon 

valamilyen ajánlást, szabványt. Azonban, ha nincsen központi, átlátható és könnyen 

karbantartható nyilvántartás a szervezetben futó alkalmazásokról és azokhoz kapcsolódó 

folyamatokról, akkor hogyan lehet definiálni, elemezni és monitorozni a hozzájuk 

kapcsolódó kockázatokat?  

A szervezetben kidolgozott és alkalmazott ajánlásoknak, szabványoknak pedig 

átláthatónak kell lenni és segíteni a cég vezetését a döntések előkészítésében. A 

kockázatkezelés aktualitása egyre nagyobb, mivel a felhő alapú szolgáltatások 

kialakításánál átkerülnek az adatok és a folyamatok a felhőbe. Új technológiák 

alkalmazásával a szervezetek célja a digitális kockázat csökkentése, valamint a 

kockázatmenedzsment területek megszilárdítása. Nemcsak a megfelelő szabvány 

alkalmazása a kihívás a cégek számára, hanem az is, hogyan történik az ajánlásoknak, 

szabványoknak a kialakítása a szervezeten belül.  

Az alkalmazás portfólió, mint fogalom megjelenik a szakirodalmakban, valamint az előző 

fejezetekben részletesen leírt informatikai biztonsággal, kockázatkezeléssel, 

menedzsmenttel kapcsolatos definíciók is mutatják azt, mennyire fontos az informatikai 

biztonság. Azonban a két terület közötti kapcsolatrendszer fontossága nincs kiemelve. 

Véleményem szerint szükséges integráltan kezelni az alkalmazás portfólió 

menedzsmentet és az informatikai kockázatmenedzsmentet. Ezért felhívva a figyelmet a 

két terület integrálására egy új fogalmat definiálok. Fontos feltétel, hogy a 

nagyvállalatoknak legyen kialakított működőképes kockázatmenedzselési 

keretrendszere, módszertana akár nemzetközi szabvány ajánlása alapján, akár a 

vállalatnak a saját maga fejlesztése által.  
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Az új fogalom:  

Biztonságos alkalmazás portfólió menedzsment, angolul: Secure application 

portfolio management: Olyan integrált és összehangolt eljárásoknak, folyamatoknak az 

összessége, mely figyelembe veszi az alkalmazás portfólió képzésnél és menedzselésnél 

a szervezetre, informatikai folyamatokra, informatikai alkalmazásokra vonatkozó 

informatikai kockázati és biztonsági előírásokat, szabványokat, szabályokat, ajánlásokat. 

Mivel az alkalmazás portfólió menedzsment egy folyamatos, strukturált döntéshozatali 

folyamat, illetve az informatikai kockázatmenedzsment is, fontos hogy mind a két 

menedzsment terület elkülönült céljai, feladatai integráltan is működjenek, így a mind az 

üzleti, mind az informatikai felső vezetést is segíti a döntéshozatalban. 

4.2  Alkalmazás portfólió kockázatok 

Az alkalmazás portfólió kockázat lényegében összegyűjtve az összes informatikai 

kockázat alkalmazáshoz rendelve, majd egy adott szempontrendszer és súlyozás alapján 

az alkalmazásoknak a kockázati besorolása. Az alkalmazás portfólió kockázati értéke, 

pedig a portfólióban lévő besorolt alkalmazások kockázati besorolásának a függvénye. 

 

Az alkalmazás portfólió kockázat kifejezést a TATA Consulting vállalat határozza meg, 

mint egy dimenzió az alkalmazás portfólió kezelésében. 2011-ban készített rövid 

útmutatás, ajánlás a TATA Consultancy vállalat által, amelyben 5 dimenzióba sorolta a 

portfólió kockázatokat. Az öt dimenzió: üzleti érték, technológiai kapcsolatok, 

alkalmazás portfólió kockázat, zöld „Footprint”, költséghatékonyság. Az öt dimenzió 

közül az egyik alkalmazás portfólió kockázat. 

Alkalmazás portfólió kockázat meghatározása: Értékeli az üzleti kockázatok szintjét a 

kudarc valószínűsége, vagy a funkcionalitás romlása révén. Az üzleti tevékenységre 

gyakorolt hatás mértéke az alkalmazás, vagy a platform elavulása miatt. 

Az alábbi kockázatok vannak jelen az alkalmazás portfólióban: 

1. Operációs kockázat: Figyelembe veszi az alkalmazás hatását az üzleti 

tevékenységre. Az alkalmazások kategorizálása fogja segíteni a menedzsment csapatát 

abban, hogy mely alkalmazásoknak van magas kockázata, mely alkalmazások 

stratégiaiak üzleti szempontból. Egyértelmű, hogy azokra az alkalmazásokra kell 

helyezni a hangsúlyt, melyek a milliókat generálják az üzletnek. Az alkalmazás 



90 

portfólióra való figyelem csökkentheti a redundáns alkalmazások számát, ami 

csökkenteni fogja a kockázatokat, amit ezek az alkalmazások tudnak okozni. Mivel az 

üzlet nehezen érti az informatikát és ugyanez igaz fordítva, így a portfólió 

racionalizációval megoldható a kockázatok csökkentése.  

2.  Kudarc kockázata: Egy menedzselési folyamat kiépítése, segítené a vállalatokat 

abban, hogy merre és hogyan kell ellenőrizni a kudarcok kockázatának a számát. A 

lehetséges kockázatoknak a felismerése, kategorizálása-tehát portfólióba való sorolása 

eleme kell, hogy legyen amikor az alkalmazás portfóliót elemzik.  

3.  Rendszer összetettség: szükséges megfelelően összegyűjteni és megérteni a 

compliance, tehát a törvényi megfelelőségi kockázatokat, melyek az alkalmazásokkal 

kapcsolatosak. Minden biztonsági előírás és követelmény az alkalmazás életútján 

keresztül kell, hogy követve legyen. A fejlesztésnél, karbantartásnál és az élesítésnél is. 

4.  Alkalmazás támogatási kockázat: Minden kockázat ide tartozik, amely 

bekövetkezhet, amikor egy alkalmazást fejlesztenek, vagy verziót váltanak. Tehát a 

személyi kockázatok, vagyis az emberi mulasztásból eredő kockázatok. [149] 

A fenti kockázatok egy vállalati ajánlásnak a része, de ettől eltérő informatikai 

kockázatok is definiálhatóak, amelyeket be kell építeni az alkalmazás portfólióba.  

 

A kutatásom alapján az ajánlásom az, hogy a vállalatoknak létre kell hozni egy kockázati 

mátrixot, mely beépíthető az alkalmazás portfólióba. A beépítés alatt azt értem, hogy 

hozzá rendelhető az egyes alkalmazásokhoz a kockázati mátrix, s így az egész alkalmazás 

portfólióra látható egy aggregát kockázati szint. Ezzel a folyamattal a szervezet 

megfelelően tudja támogatni az informatikai biztonságot és az információbiztonságot. A 

kockázati elemzések készítésénél figyelembe kell venni az alkalmazások között meglévő 

és tervezett interfész kapcsolatokat is, tehát az architekturális kapcsolatrendszert is. A 

szervezet működési profiljától függ, hogy mi szerepel az informatikai kockázati listán. 

Ha az informatikai alkalmazások kiszervezése a jellemző, akkor nagyobb figyelmet kell 

fordítani, az ebből fakadó kockázatokra. Az alkalmazottak képesítése, képzettsége 

általánosan nagy kockázati faktor. A folyamatos oktatással, képzéssel lehet csökkenteni 

az emberi mulasztásból eredő hibákat. Egy dinamikus vállalati környezetben, ahol a 

komplex alkalmazás architektúrában napi szinten sok informatikai fejlesztés és tesztelés 

van, ott pedig a rendszeres, biztonsági tesztelések képviselnek prioritást. 
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4.3 Biztonságos alkalmazás portfólió menedzsmentjének kerete 

A keret alapja az, hogy az informatikai kockázatok definiáltak, mérhetőek a szervezetben 

és hozzárendelhetőek az informatikai alkalmazásokhoz. A kockázatok meghatározásánál 

azt is meg kell határozni, hogy mely informatikai kockázati tényezők magasak, 

közepesek, vagy alacsonyak. 

Az alkalmazás portfólióban nyilván kell tartani a szervezet által definiált, priorizált, 

fontosnak vélt informatikai kockázatokat alkalmazásonként. A lista természetesen nem 

ugyanaz a vállalatoknál. Az informatikai kockázat bekövetkezéséből adódó kár mértékére 

egy egyszerű besorolást kell alkalmazni: alacsony, magas, közepes. A modell bővíthető 

matematikai, statisztikai képletekkel. Az ajánlásomban az egyszerűségre, érthetőségre, 

használhatóságra törekszem.  

A biztonságos alkalmazás portfólió menedzsment első lépése az informatikai kockázatok 

definiálása. Minden technológiai kockázatot figyelembe kell venni.  

Néhány példa: autentikáció, tárolt adat, dokumentáció megléte, architektúra, lehetséges 

kibertámadások. Az informatikai kockázatok definiálásánál be kell vonni az 

alkalmazásokat használó üzleti egységek vezetőit, felhasználóit is. Ebben a lépésben az 

üzleti és az informatikai szakterület együtt dolgozik. Az informatikai kockázatok 

definiálása után szükséges a szervezeteknek meghatározni azt, hogyan tudják az 

informatikai kockázat bekövetkezéséből eredő pénzügyi veszteséget mérni. Itt 

figyelembe kell venni a kockázatok bekövetkezésének a valószínűségét is. Ezt vagy 

múltbéli események adatai alapján, vagy hasonló kockázatok bekövetkezése után számolt 

mutatók felhasználásával tudják mérni a szervezetek. Ha a szervezetnek van egy integrált 

adatbázisa, nyilvántartása, akkor az újabb informatikai kockázatok definiálásánál ez jó 

alapot biztosít.  

A következő lépésben alkalmazásonként kell egy kockázati besorolást meghatározni. A 

kockázati besorolás mögött létezik egy analitika, ahol láthatóak az összes informatikai 

kockázatok felsorolva, valamint a bekövetkezés valószínűsége és a hatása pénzügyi 

mutatószámmal. A nyilvántartásban szerepelnie kell a felelős szervezeti egységeknek, 

személyeknek, kockázat elhárítási ütemtervvel, határidővel. 

A módszertant szemléltetem egy konkrét példán keresztül. 

 Feltételezzük, hogy a dokumentáció megléte, minősége egy informatikai kockázat. Ez 

teljesen érthető, hiszen a folyamatos működéshez szükséges, illetve ha fejlesztik az adott 

alkalmazást, vagy éppen kiszervezésre kerül, akkor az alkalmazás dokumentáltsága 
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rögtön középpontba kerül. A szükséges dokumentációk listája, tartalmára vonatkozó 

követelmények szervezeti sajátosság, hogy melyik területhez tartozik. A modell 

szempontjából a fontos az, hogy a kategorizálás megtörténjen minden alkalmazáshoz.  

Ha az alkalmazás pénzügyi üzleti funkciókat, például tranzakciókat támogat, akkor 

valószínűsíthető, hogy a külső ellenőrzések, auditok száma nagyobb lesz az 

alkalmazáson, összehasonlítva egy olyan alkalmazással, amiben nincsenek pénzügyi 

információk. Ha a jövőben az audit a dokumentáció ellenőrzésre fog irányulni, akkor 

becsülhető egy összeg, amit esetleg azért kell fizetni, mert az alkalmazás nem felel meg 

valamilyen törvényi előírásnak a dokumentáció hiánya miatt. Ezért a dokumentáció, mint 

informatikai kockázat magas besorolást kap az adott alkalmazásra.  

Minden egyes informatikai kockázatra el kell végezni ezt a besorolást alkalmazásonként. 

Az informatikai kockázatokat, mint egy attribútum be kell építeni az informatika 

alkalmazás portfólió menedzsmentbe. 

A következő lépés az aggregálás a besorolás alapján. A 4. sz táblázat tartalmazza, hogy a 

mátrixban lényegében csak a kockázat és az alkalmazás közötti kapcsolatrendszert kell 

rögzítenie az adott szakértőknek a szervezeten belül. 

Az adott szervezetnek 2 alkalmazás portfóliója van. Az alkalmazás portfóliókban 4 

különböző informatikai alkalmazás van besorolva, mivel ezek az alkalmazások hasonló 

üzleti folyamatokat támogatnak a szervezeten belül. 

Tehát a minta1 alkalmazás portfólióban van jelenleg: 7 magas, 8 alacsony és 5 közepes 

kategória meghatározva az informatikai kockázatra. A nyilvántartást az informatikai 

biztonság terület szakértői az alkalmazás támogató csapattal együtt, tehát az 

alkalmazásgazda, alkalmazásüzemeltető,  

Alkalmazás portfólió szinten a közép és felső vezetés számára elegendő ez az információ. 
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4. táblázat Alkalmazás portfólióba épített informatikai kockázat lista, minta1 

Alkalmazás 

portfólió 1 
Alkalmazás1 Alkalmazás2 Alkalmazás3 Alkalmazás4 

Informatikai 

Kockázat1. 
 alacsony magas alacsony alacsony 

Informatikai 

Kockázat 2. 
 magas magas  közepes  közepes 

Informatikai 

Kockázat 3. 
 közepes  közepes magas alacsony 

Informatikai 

Kockázat 4. 
magas  közepes alacsony magas 

Informatikai 

Kockázat 5. 
alacsony alacsony magas alacsony 

 

Ebben a lépésben szervezeti szinten meg kell hogy valósuljon az informatikai 

kockázatkezelés szakemberei, valamint az alkalmazás támogató, üzemeltető csapat és az 

üzleti szakértők együttes munkája a kockázatok csökkentése érdekében. Ha egy globális 

nagyvállalatot nézünk, akkor a gyakorlati megvalósítás az kérdőíveken keresztül is 

történhet. A hatékonyság érdekében workshop-ok szervezését javaslom, emlékeztető 

írással és annak az elfogadtatásával. Az alkalmazást támogató informatikai 

szakembereknek van a legnagyobb szerepe. A biztonsági szakemberek feladata, hogy az 

informatikai biztonságot fenyegető tényezőket feltárják. A meglévő, vagy bevezetés alatt 

lévő szabályzatok, utasítások adják a támpontot. Tudományos kutatások, ajánlások 

figyelemmel kísérése, technológiák nyomon követése pedig a fontossági sorrend 

felállításához nyújt információt. 

5. táblázat Alkalmazás portfólióba épített informatikai  kockázati lista, minta2 

Alkalmazás 

portfólió 2 
Alkalmazás1 Alkalmazás2 Alkalmazás3 Alkalmazás4 

Informatikai 

Kockázat 1. 
magas  magas  közepes alacsony 

Informatikai 

Kockázat 2. 
alacsony alacsony magas  magas  

Informatikai 

Kockázat 3. 
 közepes  közepes magas alacsony 

Informatikai 

Kockázat 4. 
magas  közepes alacsony alacsony 

Informatikai 

Kockázat 5. 
alacsony alacsony alacsony alacsony 
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Vállalati stratégiai szinten a felsővezetők az alkalmazás portfóliókat vizsgálják. Így az 

összesített alkalmazás kockázati portfólió mátrix alapján látható mely portfólió képezi a 

legnagyobb vagy legkisebb kockázatot a szervezetben. A portfólió1-ben több a magas 

kockázati besorolású alkalmazás száma. Ezekre a portfóliókra az informatikai stratégia 

kidolgozásánál kell figyelmet fordítani. Operatív szinten az informatikai 

kockázatmenedzsment részeként a magas kockázatokat csökkenteni, vagy akcióterveket 

kidolgozni rá. Az ajánlásomhoz hozzátartozik az is, hogy adott szinten a megfelelő 

szaktudással rendelkező szakemberek végezzék a kategóriák meghatározását, valamint a 

kockázatok hozzárendelését az alkalmazásokhoz. Ennek az integrált nyilvántartásnak a 

megléte az auditok előkészítését is támogatja. Optimális esetben jó megoldás erre egy 

szoftver alkalmazása a vállalatoknak, azonban az implementálási és fejlesztési 

költségeket figyelembe véve, lehet nem kifizetődő. Egy folyamatosan karbantartott és 

meglévő nyilvántartással megelőzhető az ad-hoc jellegű kimutatások, összesítések 

készítés a nagyobb auditok előtt.  

4.4 Alkalmazás portfólió menedzsment és a COBIT5 integrálásának 

kerete 

Az előző alfejezetben tett ajánlásomra, módszertanomra építve fogom bemutatni azt, 

hogyan lehetséges az alkalmazások portfólió menedzselés, tehát az alkalmazás portfólió 

racionalizáció általános lépéseit az ISACA 2009-ben kidolgozott ITRM ajánlását és a  

COBIT 5-t együtt kezelni. A COBIT5 nem részletezi az ITRM lépéseit, hanem beépíti a 

többi tevékenységek közé. [44][150]. 

A célom az, hogy az APM, ITRM, COBIT 5 lépéseinek az integrálásával megmutassam, 

hogy lehetséges az informatikai kockázatmenedzsment lépések, valamint az alkalmazás 

portfólió menedzsment lépéseknek és a tevékenységeknek az összhangba hozása, 

integrálása. Az integrálást a kockázatmenedzsment oldaláról közelítem meg, tehát az 

egyes részlépések, tevékenységekhez rendelem az alkalmazás portfólió képzés és 

menedzsment aktuális lépéseit, tevékenységeket. 
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Az ITRM jelölései:  

 RG: Risk Governance: Kockázat irányítás 

 RE: Risk Evaluation: Kockázat értékelés 

 RR: Risk Repsonse: Kockázat válasz 

 

 

12. ábra COBIT 5 Folyamat referenciamodell 

[150 p41] 

12. ábra a COBIT 5 folyamat referenciamodell, amely integráltan tartalmazza a 2009-ben 

kidolgozott Risk IT folyamatmodelleket is. 37 irányítási és menedzselési folyamatot 

tartalmaz.  
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A COBIT 5 folyamatok jelölései: 

APO (Align, Plan, Organization): illesztés, tervezés, szervezés. 

EDM (Evaluate, Direct, Monitor): értékelés, irányítás és felügyelet. 

DSS (Delivery, Service and Support) szállítás, szolgáltatás és támogatás. 

Az APM jelölés pedig az alkalmazás portfólió menedzsmentet jelöli, szintén növekvő 

számozással.  

 

6. táblázat Az ITRM, COBIT5 és az APM kockázatekezeléshez tartozó lépések összerendelése 

saját szerkesztés 

ITRM COBIT 5 APM 

RG1 EDM03, APO12 APM1 

RG2 
EDM03, EDM04, 

APO07 
APM2 

RG3 EDM01, EDM03 APM3 

RE1 APO12.01 APM4 

RE2 APO12.02 APM5 

RE3 APO12.02, APO12.03 APM6 

RR1 APO12.04 APM7 

RR2 APO12.05 APM8 

RR3 APO12.06 APM9 

 

 

 

RG1, EDM03, APO12, APM1 

RG1: Kockázati nézet létrehozása és fenntartása a szervezeten belül 

EDM03: Kockázatoptimalizálás biztosítása és AP012: Kockázatkezelés a COBIT 5 

alapján. 

APM1: Alkalmazás portfólió menedzsment fontosságának a megértése, elfogadtatása a 

felsővezetői szinten a szervezeten belül. 

 

Az első és a legnehezebb lépés a szervezetben megismertetni mind a két menedzsment 

területet a felső vezetéssel, előnyökkel, valamint az integráció idő és költségigényét 

felmérve elfogadtatni és támogatást kapni. Ebben a lépésben egy lehetséges modellt 

ajánlva kell meggyőzni a nagyvállalat menedzsmentjét az integráció előnyeiről. Ha a 

szervezetben már van valamilyen alkalmazásra vezethető stratégia, akkor könnyebb az 
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integráció előnyeit megértetni. Itt a lehetséges költségmegtakarítások elérésének a 

kalkulációja adhat jó alapot a koncepció megértéséhez. Össze kell vetni a 

kockázatkezelésre fordított költségeket a várható üzleti értékkel. A szervezetben fel kell 

mérni a kapacitásokat. 

Vállalati informatikai kockázatbecslés végrehajtásával párhuzamosan meg kell történnie 

az alkalmazás portfólió menedzsmenttel elérhető előnyök felmérésének, előrejelzések 

készítésének. 

Ebben a lépésben kell az integráltság előnyeinek a felmérését elvégezni, statisztikai 

mutatószámokkal, előrejelzésekkel. A szervezetnek a működését befolyásoló 

informatikai kockázatokat kell figyelembe venni. A lehető legpontosabb információkra 

és bekövetkezési valószínűséggel kell számolni.  

Amikor a javaslat tétel megtörténik az informatikai kockázati tűrés küszöbértékeire, 

akkor az alkalmazások besorolásának, kategóriák meghatározása mellett az informatikai 

kockázati tűrés küszöbértékeinek a meghatározása. 

Például, mennyi a valószínűsége annak, hogy támadás éri az adott informatikai 

alkalmazást. Ha támadás érné, akkor milyen típusú támadás érheti és ennek a becslését 

kell elvégezni. 

A következő lépés az informatikai kockázati tolerancia jóváhagyásával párhuzamosan az 

alkalmazás portfólió menedzsment szereplőinek a szervezetben a szakértőkkel 

együttműködve meg kell határozni a kategóriákat, portfóliókat.  

A továbbiakban az informatikai kockázati politikát az alkalmazás portfólió menedzsment, 

lépésekhez kell igazítani. Ebben a lépésben kell részletesen definiálni hogyan fog a két 

terület együttműködni. A szervezeti politikához kell igazítani az integrált működést.  

Az informatikai kockázatfigyelő kultúra előmozdítása mellett az alkalmazás nyilvántartás 

menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeket a szervezetben előtérbe kell helyezni. A 

kultúra kialakítása nehéz, de fontos, mivel egy új módszertan bevezetése mindig 

nehézkes. Itt például a hangsúly a rendszeres adminisztrálás, monitorozási folyamat 

kialakításán van. 

A hatékony kommunikáció ösztönzése az informatikai kockázatnak, az APM előnyének, 

fontosságának a széleskörű és megfelelő kommunikációja A kommunikációs 

csatornáknak a kialakítása, felelősök kijelölése szükséges. A kommunikációval meg kell 

értetni a szervezetben a két területnek a fontosságát, akár a vele járó többletfeladatokra is 

felhívni a figyelmet. Az üzleti és informatikai terület érintett résztvevőinek az információ 

helyes, érthető továbbítása a feladat.  
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RG2, EDM03, EDM04, AP007, APM2 

 

Az EDM04 az erőforrás optimalizálást jelenti, az AP007 pedig az emberi erőforrás 

kezelés folyamatát a COBIT 5 szerint. 

 

Az első lépések közé tartozik az elszámoltathatóság megteremtése és fenntartása az 

informatikai kockázatkezelés terén, valamint az alkalmazások nyilvántartásával 

párhuzamosan az informatikai alkalmazások elszámoltathatósága. Itt a számbavétel 

módszertanát kell meghatározni. Listázni kell a meglévő informatikai alkalmazásokat, 

valamint meghatározni az attribútum listát, amit nyilván akar tartani a szervezet az 

alkalmazásokról.  

Az informatikai kockázati stratégia és üzleti kockázati stratégiának, valamint az 

informatikai architekturális és alkalmazás portfólió menedzsmentnek az együttes 

koordinációja következik. Felsővezetői jóváhagyással szükséges a szereplők kijelölése, 

felelősségi körökkel. A jelenlegi és jövőbeni feladatokhoz szükséges erőforrások 

allokációja, menedzsment szintű jóváhagyással. Az alkalmazás portfólió menedzser, mint 

munkakör, pozíció definiálása, valamint az alkalmazás biztonsági szakértők kijelölése. 

A továbbiakban az alkalmazás portfólió menedzsment és az informatikai kockázati 

gyakorlatokat a vállalati kockázati gyakorlathoz kell igazítani. A vállalatnál már 

használatban lévő kockázatelemzési módszertant, méréseket kell igazítani az informatikai 

kockázatok méréséhez. Az alkalmazás az egy kockáztatott informatikai eszköz. A 

hozzátartozó kockázat számítása után egy összesítés alapján létrejön a besorolása az 

alkalmazásnak. 

A megfelelő forrásokat biztosítani kell az informatikai kockázat menedzsmentnek és az 

informatikai alkalmazás portfólió menedzsmentnek. Emberi és pénzbeli erőforrásoknak 

az allokálása egy részfeladat. Tisztázni kell azt is, kik és hogyan felelnek az informatikai 

kockázatkezelésért és az alkalmazás portfólió menedzsmentért. A függetlenséget pedig 

biztosítani kell az egész IT kockázat menedzsmentben 
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RG3 EDM01, EDM03, APM3 

 

EDM01: Az irányítási keretrendszer feltételeinek kialakítása és fejlesztésének a 

biztosítása. 

 

Az informatikai kockázat elemzés és az informatikai alkalmazás portfólió elemzés 

megközelítéséhez szükséges menedzsment egyetértésnek kell létrejönnie. A folyamatos 

együttműködéshez szükséges követelményeknek a dokumentálása, elemzési 

módszertanok azonosítása és elfogadtatásának a lépései következnek. A menedzsmenttel 

el kell fogadtatni az informatikai kockázat elemzés és az informatikai alkalmazás 

portfólió menedzselést, majd jóvá kell hagynia az érintetteknek. Az üzleti menedzsment 

területnek is jóvá kell hagynia az informatikai kockázatokat. Ezután következik az 

informatikai alkalmazásokhoz tartozó kockázatoknak az elfogadtatása az üzleti területtel. 

Ez egy elég kritikus és időigényes lépés. A közös nevező megtalálása fontos. A 

jóváhagyásnál egy vállalati szempontrendszer alapján a legfontosabb informatikai 

kockázatokat jelölni kell. Hiszen az informatikai kockázatkezelésnek a priorizálási 

kérdései, valamint az informatikai alkalmazásokhoz tartozó informatikai kockázatok 

priorizálási kérdései is itt kell, hogy eldőljenek. 

 

RE1, APO12.01, APM4 

 

APO12.01 jelentése: Azonosítani és összegyűjteni a releváns adatokat, hogy támogatható 

legyen a hatékony informatikai kockázat elemzés, riportálás. 

Ebben a lépésben történik meg a modell létrehozása az adatgyűjtésre. Lényegében az 

adatgyűjtésen van a hangsúly, ami alapján majd konzisztens informatikai 

kockázatelemzést lehet végezni. Ha megtörténik az adatgyűjtés az operatív környezetben, 

akkor a kockázati eseményekről az információ összegyűjtése a következő feladat. 

Alkalmazásonként azonosítani kell a kockázati faktorokat. 

 

RE2, AP012.02, APM5 

 

Az alkalmazásokhoz is megtörténik az informatikai kockázatelemzés körülhatárolása, 

valamint az informatikai kockázatoknak a becslése 
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RE3, APO12.02, APO12.03, APM6 

 

 

Biztosítani kell, hogy az informatikai kockázatok kezelése az üzleti prioritásokkal 

összhangban legyen. 

 

RR1, APO12.04, APM7 

 

Kommunikálni kell az informatikai alkalmazásokhoz rendelt informatikai kockázat 

elemzés eredményeit. Minden érintett területhez el kell juttatni az eredményeket. A 

kommunikációnak érthetőnek kell lennie. Az informatikai kockázat menedzsment 

tevékenységeket Compliance területnek kell riportálni. 

Kiemelt fontosságú az, hogy a kommunikáció és az együttműködés folyamatos és 

összehangolt legyen a compliance, tehát a törvényi megfelelőségért felelős területnek a 

képviselőivel. Szervezeti sajátosság a riport felépítésének, struktúrájának, 

gyakoriságának a meghatározása. Független IT értékelést is kell tenni, valamint 

lehetőségeket kell azonosítani. 

 RR2, APO12.05, APM8 

 

Ebben a lépésben az Informatikai kockázat lista ellenőrzése és az APM portfólió lista 

ellenőrzése az informatikai kockázatokkal. Monitorozni kell a műveleteteket a kockázati 

tűrés küszöbértékével összhangban. Az informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódóan is 

elvégezni a kockázati tűréseket. Válaszolni a feltárt kockázatokra és lehetőségekre az 

ellenőrzéseket implementálni, valamint riportálni az informatikai kockázat akcióterv 

folyamatot. 

 

RR3, APO12.06, APM9 

 

 

A válaszadási terv fejlesztésén kell dolgozni az informatikai alkalmazás kockázatokat 

érintően, majd ellenőrizni is kell az informatikai kockázatot. A kockázati események 

alapján a tapasztalatoknak a kommunikációja, tehát az integrált működésnek szervezetre 

gyakorolt hatásának, eredményeinek a kommunikálása. 
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Az eredmények, tapasztalatok megosztása a munkavállalókkal segíti megértetni a két 

menedzsment terület integrációjának a fontosságát. 

Az elméleti módszertan kidolgozása után a következő kérdés, ennek a módszertannak a 

gyakorlati megvalósítása hogyan lehetséges. A folyamatok átgondolása, újjászervezése, 

felelősök kijelölése, megfelelően kidolgozott ajánlások, szabványok módszertanok 

kiválasztása és bevezetése után a legfontosabb, hogy az integrált menedzsment terület 

informatikailag is támogatott legyen. A multinacionális vállalatoknál, ahol a folyamatok 

és a felelősök földrajzilag több területen vannak, ennek a központi integrált 

nyilvántartásnak a kialakítása, bevezetése akár több éves projekt is lehet. A gyakorlati 

megvalósításnak a módja, ütemterve a cég tevékenységétől, szervezeti felépítésétől, 

folyamatok komplexitásától is függ. Minden lépésben fontos végiggondolnia a 

szervezetnek azt, kiket kell bevonni a tevékenységekbe. A folyamatos adminisztrálása, 

naprakészen tartás, nyomon követhetőség pedig alapfeltétel. Ha használ informatikai 

szoftvert a vállalat az informatikai kockázatok nyilvántartására, illetve az alkalmazások 

nyilvántartására, akkor felmerül az a kérdés, hogyan integrálható ez a két informatikai 

szoftver? Tehát nemcsak folyamat, menedzsment, operatív szinten kell megtörténnie az 

integrációnak, hanem az informatikai támogatás is kiemelt kérdés.  

 

 

4.5 Negyedik fejezet összefoglalása 

 

A negyedik fejezetben az informatikai biztonság elemeként az alkalmazás portfólió 

menedzsmentet és az informatikai kockázatmenedzsment területeinek a lehetséges 

integrációját vizsgáltam meg. Az informatikai biztonság szűkebb terület, mint az 

információbiztonság. A nagyvállalati környezetben még nem egészen megoldott az 

informatikai biztonság megfelelő szintű kezelése.  Az informatikai biztonság egyik része 

az alkalmazások informatikai biztonságának a folyamatos megteremtése. Az informatikai 

kockázatok hozzárendelése az alkalmazásokhoz, majd portfólió szinten való 

vizsgálatának egy folyamatos tevékenységnek kell lennie a szervezetben. A portfólió 

megközelítés főleg a menedzsmentet támogatja. Az informatikai kockázatok 

értékelésének egyszerűnek, könnyen kezelhetőnek kell lennie. 
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Az első irány, tehát megközelítésem arról szól, hogy az informatikai kockázat mátrixot 

létrehozva az alkalmazás portfólióba beépítve egy konzisztens, transzparens kimutatás 

készíthető az alkalmazás portfólió minőségéről a kockázatok tekintetében. 

A másik irány, megközelítés pedig az, hogy a COBIT 5, ami tartalmazza az informatikai 

kockázatmenedzsment. A COBIT 5 segítségével az informatikai és üzleti terület 

folyamatai közelebb kerülnek egymáshoz, az erőforrások megfelelő használatán 

keresztül, valamint az irányítás és a menedzsment folyamatok megkülönböztetésével.  

 A COBIT 5 az ITRM keretrendszerén keresztül az alkalmazás portfólió menedzsmentre 

is kiterjeszthető.  Az integrált nézeteknek a hátterét az adja, hogy mivel sok különböző 

ajánlás, keretrendszer van érvényben, célszerű a meglévőknek a lehetséges integrációján 

keresztül menedzselni az informatika területét.  
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5 KUTATÁS 

 

A feltételezéseimet a vállalati szférában eltöltött tapasztalataim alapozták meg. A 

nemzetközi és hazai szakirodalmak, kutatások, felmérések feldolgozása pedig támogatta 

az elmélet bemutatását. A kutatási módszerek közül az empirikus kutatásból a kvalitatív 

módszertant alkalmaztam arra, hogy igazolást kapjak a feltételezéseimre. Alkalmazott 

kutatásomban a cél az, hogy a problémakörök vizsgálata után a kutatási eredmények 

hasznosíthatóak legyen a vállalati életben. A kvalitatív feltáró jellegű módszer, a 

probléma természetének a megértését szolgálja, többnyire kis mintán végzik és 

strukturálatlan.  

A kvalitatív kutatás széleskörűen elfogadott kutatás. Lehetőséget ad a folyamatok 

mélyebb, részletes megismerésére. Jellemzően kis mintán végzik, nem cél statisztikailag 

igazolni a reprezentativitást. A rugalmasság, interaktivitás jellemzi. Esettanulmány, 

kísérlet, szakértői interjú, mélyinterjú, fókuszcsoportos interjú módszerekkel végezhető 

el a kutatás.  Az interjú készítés ellentétben a kvantitatív kutatási módszerrel nem az 

adatok számszerűsítésére, hanem a személyes megkérdezés alapján a tapasztalatok, 

élmények összegyűjtésére irányul. Az interjú alatt kialakul egy bizalmi viszony a kérdező 

és a válaszadó között. Az interjúalanyok nem mintavétel alapján kerülnek kiválasztásra, 

hanem az elmélet alapján, célirányosan. Az interjú helyszíne fontos, hogy megfelelő, 

kényelmes legyen. Az interjú alatt fontos, hogy az interjúalany beszéljen többet, valamint 

az is, hogy ezzel párhuzamosan irányítani is kell a beszélgetést. Az interjú rögzítésére sok 

módszer létezik. Jegyzet, hangfelvétel, videofelvétel készítésével kell az elhangzott 

információkat rögzíteni. A rögzítés után átirat készítése a következő lépés. Az átírt szöveg 

után a szöveg elemzése következik. Ez a legidőigényesebb és legnehezebb lépés. A 

kondenzáció során az interjút a kutató a saját szavaival összefoglalja. A kategorizáció 

alatt pedig azt érjük, hogy azonosságokat, eltéréseket keresve csoportokat kell képezni a 

szövegben. Narratívaalkotás során elbeszélést készít a kutató. Értelmezés, interpretáció 

során pedig a mély értelmezése történik meg az elhangzott véleményeknek. Az eseti, Ad-

hoc elemzés alatt pedig több különböző eljárás kombinációját értjük.  [152 pp.50-53.], 

[153 pp 25-75]. Az elemzéshez különböző szoftverek adnak segítséget. Például az 

ATLAS vagy az NVIVO.  
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Az interjúkészítésénél figyelembe vettem egy ajánlást, ami 21 pontban tartalmazza a 

szempontokat, amit a kvantitatív kutatásnál figyelembe kell venni. Az ajánlás elnevezése: 

SPQR (Standards for Reporting Qualitative Research): Sztenderd a kvantitatív kutatás 

riportálására. [154] 

A kutatási témámhoz jól illeszkedik a kvantitatív módszertan. A kvantitatív 

módszertanhoz az interjúelemzéshez a Grounded Tehory-t alkalmazom. 

5.1  Grounded Theory 

Grounded Theory módszertant leggyakrabban a társadalomtudományi kutatásokban 

alkalmazzák. Meglátásom szerint jól használható más tudományterületen is, ahol a 

kutatások félig strukturált interjúkra, vagy mélyinterjúkra épülnek.  

A Ground Theory módszertan elfogadásában nagy áttörést jelentett Glaser és Strauss 

1967-ben megjelent könyvük: A megalapozott elmélet felfedezése: stratégiák a kvalitatív 

kutatásban, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 

Természetesen az elmélet jól alkalmazható a kvantitatív kutatásokban is. Intepretatív, 

tehát a vizsgált alanyoknak a nézőpontjait is figyelembe kell venni az elemzésnél. A GT 

módszernek főbb ismérvei közé tartozik az, hogy nyílt kódolással és folyamatos 

összehasonlítással keletkező új és új fogalmak összehasonlíthatóak. Lényegre 

koncentrálva, logikai kapcsolatok, konzisztenciák mentén kell felépíteni az elméletet. Az 

alapkövek a fogalmak. Nincsenek előre definiált kategóriák a fogalmak képzésénél. Nem 

kötelező a módszertan használatában a szakirodalmak feldolgozásával kezdeni a kutatási 

folyamatot. A kódolás, elemzés már az interjú készítések alatt elkezdődik. Az adatokból 

különböző szempontok alapján létrejött fogalomrendszer közötti kapcsolatrendszert lehet 

kialakítani. A leggyakrabban a félig strukturált interjúk, mélyinterjúk elemzésénél lehet 

használni. A módszertan alkalmas arra, hogy különböző véleményeket, meglátásokat 

együtt vizsgáljon a kutató. [155] 

Megjelentek kritikák is a Ground Theory módszertana kapcsolatban. Lydar szerint nem 

jól érthető a módszertan leírása. [156]. Thronberg (informed grounded theory), 

megalapozott grounded theory módszere tartalmazza a szakirodalmak feldolgozását és az 

elméleti ismereteket is. [157] 
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Két elemzési irányzat iskola alakult ki a kilencvenes években. Glaser a valóságot 

modellezve, pozitivista megközelítést, Strauss és Corbin pedig a deduktív, vagyis a 

szakirodalom alapján meghatározott törvényszerűségeket integrálja. A kutatás kezdetétől 

felhasználható a szakirodalom, és a mélyinterjúkhoz tartozó kérdéseket a kutatás előtt le 

kell írni. [158] 

A harmadik irányzatot, iskolát Charmaz teremtette meg a munkásságával. 2002-ben 

továbbfejlesztette a Strauss-i iskolát és konstruktivista felfogást támogatta. Véleménye 

szerint a kategóriák létrehozását jelentősen befolyásolja a kutató előzetes tudása, tehát az 

eredményeket is befolyásolja az előzetes feltevések, az elemzés intuitívabb. Az adatok 

már tartalmazzák a jelentést a megoldást, tehát a kutató feladata a már meglévő 

jelentéseknek az elemzése. Objektív és rugalmas felfogás. [159] 

A módszertan széleskörűen alkalmazható. 2017-ben készült egy tanulmány: Grounded 

Theory in information system research címen. 43 cikk elemzése alapján a szerzők azt 

állapították meg, hogy az elemzések során nincs általánosan elfogadott eljárás a 

kódolásra, többnyire nincs előre létrehozott kutatási terv. A kutatóknak a 81%-a a Strauss-

i megközelítés alapján elemezte a kutatási adatait. [160] A tanulmányok mutatják, hogy 

az informatika kutatás területén is terjed a módszertan. 

A biztonságtudomány területén a GT módszertan alkalmas a munkavállalók biztonsági 

magatartásának a vizsgálatára is. [161] Készült tanulmány a GT-vel a kiber terrorizmus 

vizsgálatára [162], valamint az informatikai szolgáltatások fejlesztésének a lehetséges 

irányaira is. [163] 

5.2 Kódolási eljárás 

A GT módszertan lényege a kódolás. A kódolás a rögzített mélyinterjúk alapján történhet 

meg. Az első lépés a mélyinterjúk kivonata készítése után az adatelemzés. Az adatgyűjtés 

alatt a mélyinterjúk készítését és rögzítését értjük, az elemzés alatt, pedig az interjúban 

használt kifejezések értelmezése történik meg. Az adatelemzés után fogalmakat 

(concept), majd a fogalmakból kategóriákat kell képezni, az utolsó lépés az 

elméletalkotás. A nyers adatok konceptualizálása folyamatosan történik meg.  A hasonló 

fogalmakat kell egy kategóriába képezni.  
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Az elméleti mintavétel (theoretical sampling) azon alapszik, honnan és hogyan gyűjtsön 

adatokat a kutató. Az adatok elemzésével párhuzamosan új kérdések, új fogalmak, 

kategóriák képződnek. Az elméleti telítettség (theoretical saturation) akkor következik 

be, amikor a kutató meggyőződik arról, hogy a kategóriák telítettek, nem tud újabb 

csoportokat képezni. 

Nyitott kódolás (open coding) esetén az adatokhoz valamilyen koncepciót rendel a kutató. 

A kifejezések között azonosságokat, hasonlóságokat, illetve eltéréseket keres majd ez 

alapján építi fel a koncepcióját. Ez történhet pár interjú elvégzése után, mivel az 

előzményekből leszűrhető mire kell később fókuszálni a következő kérdezés alkalmával. 

A Straus és Corbin három kódolási szakaszt különít el: nyitott, axiális és szelektívet. 

Az axiális (axial coding) szakaszban kell kategóriákat meghatározni a koncepció mentén 

és az egyes fogalom és kategóriák rendezése után kapcsolatokat teremteni.  

A szelektív (selective coding) szakaszban a kutató meghatároz, kiemel kategóriákat azzal, 

hogy összefűzi, integrálja az axiális szakaszban létrehozott kategóriákat. Ebben a 

szakaszban célszerű ábrákat készíteni, ami megkönnyíti a kódok közötti kapcsolatok 

értelmezését.  

A kódolás után következik az elmélet kialakítása, Itt a strauss-i modellt követve a 

kutatónak a felhasznált szakirodalmi tudásanyag és az interjú memo alapján kell a fő 

kategóriákat, csoportokat alkotni.  

5.3 Szakértői kutatás folyamata 

A kutatásomban a mintavételem azon alapult, hogy az informatika területén elismert 

szakemberekkel készítsek mélyinterjút. A szakértőknek a szakmai háttere, tapasztalata és 

képesítése igazolja azt, hogy ért a kutatási témámhoz. A mintavételnél, az interjúalanyok 

kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy főleg nagyvállalati körben legyen 

munkatapasztalatuk, tehát nem kis és középvállalati körben, vagy állami szektorban. Az 

interjúalanyok legalább 15 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az interjúalanyokat 

két csoportra osztottam.  A kiválasztásnál figyelembe vettem azt, hogy mind a két 

csoportba tartozzanak interjúalanyok.  
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Az interjú első célcsoportja: multinacionális vállalatok leányvállalatainál dolgozó 

informatikai területen szakértő személyek, nemzetközileg elismert képesítéssel. A 

szervezetben, ahol a szakértők alkalmazottak,  az informatikai alkalmazások száma több, 

mint száz. A szervezetnél bevezetésre került, vagy bevezetésre fog kerülni az ITIL ajánlás 

az informatikai szolgáltatások menedzselésére. A szervezetben már létezik, vagy történt 

kezdeményezés, vagy folyamatban van az informatikai alkalmazások nyilvántartása 

bármilyen módszertan, elv alapján. Az informatikai kockázatok kezelésére már 

használnak valamilyen eszközt, van ismeretük az informatikai kockázatokról.  

A másik csoportba olyan interjúalanyok kerültek, akik akár nemzetközileg elismert 

informatikai, vagy információbiztonsághoz, informatikai szolgáltatástámogatáshoz 

tartozó képesítéssel is rendelkeznek. Ezek a személyek legalább 4 nagyvállalatnál 

szereztek tapasztalatot az informatika területén. Különböző pozícióban dolgoztak az 

informatika területén.  

A csoportképzésem azért fontos, mert így több, eltérő szempontrendszert összevetve 

tudtam a téziseimet alátámasztani. Mélyinterjút 7 személlyel készítettem el 2017. 

december és 2018. január között. A megkérdezettek számának a növelése, nem járt volna 

a problémák felismerésének arányos növekedésével, az interjú készítés során elértem a 

Grounded Tehory alapján a telítettséget. 

Az első interjúalanynak CISA képesítése van. Jelenleg egy több mint 2000 főt 

foglalkoztató szervezetben az informatikai osztálynak az egyik vezetője. Szakmai múltját 

tekintve közel 15 éves tapasztalata van az IT területen. IT auditért, valamint 

csalásfelderítésért is felelős szervezeti egységet vezetett. IT auditorként 2 évet dolgozott 

a Big4 egyik vállalatánál. Jelenleg a mindennapi munkájának része az informatikai 

szabályzatok és folyamatok menedzsmentje, törvényi megfelelőségének biztosítása, 

fejlesztési igények, illetve az ezekhez szükséges erőforrások kezelése, IT tesztelési, 

kiadáskezelési és változási folyamat felügyelete. Az interjút 2017. december 13.-án 

készítettem. 

 

A második interjúalany ITIL v3 és CISM certifikációval rendelkezik. Közel 25 éves 

tapasztalata van az informatikai területén. Több különböző állami és nem állami 

szervezetekben vett részt informatikai szolgáltatástámogatás fejlesztésében, ITIL 
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nemzetközi ajánlás egyes részeinek a kialakításában. Az interjút 2017. december 21-én 

készítettem. 

 

A harmadik interjúalanynak ITIL v2 és v3 képesítése van, közel 15 éve dolgozik 

informatikai területén, jelenleg szolgáltatásmenedzsment vezető egy olyan szervezetben, 

ahol az alkalmazottak létszáma közel 3000 fő. Részt vett a szervezetben, ahol jelenleg 

dolgozik a szolgáltatásmenedzsment kialakításán ITIL módszertan alapján. Az interjút 

2017.december 28.-án készítettem. 

 

A negyedik interjúalanynak 22 éves tapasztalata van az informatikai területén. 16 

különböző képesítéssel rendelkezik, köztük: MCSA (Microsoft Certified Solutions 

Associate), MCPS (Microsoft Certified Professional Certification), MCTS (Microsoft 

Certified Technology Specialist). 16 különböző informatikai projektben dolgozott 

különböző szervezeteknél, külföldön is. Solutions Architektként pedig 10 éves 

tapasztalata van, Jelenleg egy 7000 fős vállalat, mely 16 országban van jelen, informatikai 

osztályának az egyik vezetője. Az interjút 2018.január 4.-én készítettem. 

 

Az ötödik interjúalany, Klotz Tamás volt, aki jelenleg az SAP Hungary Kft. Kormányzati 

üzletfejlesztésen dolgozik. Tamás hozzájárult ahhoz, hogy a nevét szerepeltessem a 

doktori disszertációmban. Szakmai múltját tekintve, a Számítástechnikai kutatóintézetnél 

dolgozott 3 évet, majd az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt.-nél, mint 

projektmenedzser. Az Oracle Hungary Kft.-nél pedig, mint üzletfejlesztési menedzser, 

marketingigazgató. A Magyar Posta Zrt.-nél informatikai igazgató volt. A HOUG 

(Magyarországi Oracle felhasználók) egyesületének az elnökhelyettese volt 8 évig, 

jelenleg NJSZT-nek (Neumann János Számítástechnikai Társaság) tagja. Az interjút 

Tamással 2018.január 10-én készítettem. 

 

A hatodik interjúalany, Kerékfy Pál, aki szintén hozzájárult, hogy a nevét szerepeltessem 

a doktori disszertációmban. MTA SZTAKI vezetője volt 1986-1991 között, utána 

konzultánsként dolgozott, majd 1997-től 2014-ig a Deloitte CIO-ja volt. Jelenleg több 

különböző helyen is oktat. A budapesti Metropolitan Egyetemen ITIL-t oktat. 6 éve pedig 

a Vezető Informatikus Országos Szövetségének a tagja. Az interjút 2018.január 10-én 

készítettem. 
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A hetedik interjúalany 15 éves tapasztalattal rendelkezik az informatikai területén. 

Képesítései: CISM, ITIL expert, ISO27001 vezető auditor. Több globális nagyvállalatnál 

dolgozott informatikai biztonsági területen. Egy biztonsági keretrendszert dolgozott ki 

informatikai alkalmazások menedzselésére vonatkozóan az egyik multinacionális vállalat 

informatikai osztályán. Az interjút 2018. január 20-án készítettem. 

 

Az interjúkérdések összeállításánál figyelembe vettem azt, hogy általánosan kérdezzek, 

az elméletem iránytűként szolgált. Az interjúk készítésével párhuzamosan megtörtént az 

iratok elkészítése és elemzése is. Az interjúalanyok kiválasztása kapcsolati tőkémen 

keresztül történt. Az interjúk készítéséhez előkészítettem egy kérdőív vázlatot. A 

mélyinterjúk alatt felmerültek új és olyan kérdések, amik a vázlatomban nem szerepeltek. 

Az interjúk félig strukturáltak voltak, néhány kérdés mentén haladtak az interjúk. Az 

interjúk alatt megfogalmazódtak új kérdések is. 

A mélyinterjúk készítése nagyon hasznos volt és külön élménnyel töltött el a vállalati 

körben dolgozókkal, szakértőkkel a témámról eszmecserét folytatni. A mélyinterjú 

lebonyolítása, a kutatás eszköze a saját telefonom, diktafon valamint a notebookomon 

lévő OneNote alkalmazás volt. A mélyinterjúk időtartama átlagban 1.5 óra volt. A 

személyes interjúk során a diktafonra és a számítógépre is rögzítettem a felvételt. A 

telefonos interjúk alatt, a telefonomat kihangosítottam, így került rögzítésre a diktafonra 

a hanganyag. 

A mélyinterjúk elemzésemben a konstruktivista megközelítést alkalmazom, mivel 

támogatja a kutatónak az előzetes tudásának a meglétét. Az interjúkészítésnél és 

elemzésnél az objektivitásra törekedtem. 

5.4  Mélyinterjúk kivonata 

1. kérdés: Informatikai alkalmazások nyilvántartása 

1. A szervezetben 400-500 informatikai alkalmazást tartanak nyilván a CMDB 

(Configuration Management Database) nevű szoftverben. A CMDB egy konfigurációs 

adatbázis. A rendszerben nemcsak az informatikai alkalmazásokat, hanem az 

alkalmazások összetevőit, illetve különböző adatrétegeket is nyilvántartanak. A szoftver 

használata az ITIL ajánlásból jött, tehát van valamennyi módszertani alapja. A CMDB 
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használatának több előnye van. Egyrészt a komponensek nyilvántartására alkalmas, mivel 

megjegyezhetetlenül sok alkalmazásuk van. Azonban a CMDB nem csak adatbázis 

célokra használják, hanem nagyon sok munkafolyamatok is kapcsolódnak hozzá, amik a 

változáskezeléssel vannak összekötve. A CMDB-ben tartják nyilván, ki felel az adott 

alkalmazásért. A CMDB-ben nem képződik automatikusan semmilyen kategorizálása az 

alkalmazásoknak. A felhasználók a CI-n (Configuration Item) keresztül képesek keresni. 

A CI lényegében egy attribútum. Néhány leíró adat az alkalmazásokra: rendszerfelelős 

neve, milyen programnyelven íródott az alkalmazás, üzemeltetési idő, forráskód helye. A 

CMDB-ben való keresés eredménye nemcsak alkalmazáslista lehet, hanem 

alkalmazásmodul és fájlmegosztás is. Le lehet kérdezni a virtuális szervereket, tűzfalakat 

is. Alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentációkat itt nem lehet látni, illetve bármilyen 

alkalmazáshoz tartozó pénzügyi információkat sem. Informatikai költségek egyéb 

pénzügyi szoftverekben vannak tárolva. 

2. Folyamatosan előkerülő probléma a szervezetben, hogy milyen alkalmazás 

nyilvántartásuk van, mit tekintenek igazán alkalmazásnak. Az alkalmazás definiálása 

nem tisztázott. Egy konkrét eset,  ami az elmúlt években történt, hogy egy vékony kliens 

bevezetésnél meg kellett nézni azt, hogy milyen alkalmazás portfóliója van a cégnek. 

Rengeteg különböző kimutatás készült. Később kiderült, hogy az alkalmazás lista nem 

teljes, mivel a bérszámfejtésnek is volt egy alkalmazása. Az alkalmazottak egy Excelben 

dolgoztak, megírt makrókkal. Nem sorolták az alkalmazások közé az Excelt, pedig 

szükségszerű lett volna. Az áttérés az Excelről egy másik technológiára nem volt 

lehetséges, így továbbra is az Excelt használják. Az ITIL v2-ben szereplő leírás a CMDB-

ről nagyon jó alapot ad. Próbálták adatbázis szakértőkkel elkészítetni, de nehézkes volt. 

A CMDB jól lefedi a változáskezelés, probléma kezelés, valamint az incidens kezeléshez 

tartozó folyamatokat. 

3. Az informatikai alkalmazások nyilvántartására CMDB-t használnak. Az 

alkalmazásokhoz tartozó különböző attribútumok is az adatbázisban találhatóak. Az 

alkalmazások monitorozása különböző eszközökkel történik, attól függően, hogy milyen 

technológiát használnak, milyen platformon futnak az alkalmazások. A CMDB előtt sok 

különböző nyilvántartása volt a szervezetnek, főleg Excelek. A CMDB első verzióban 

volt egy alap modell, aztán a rákövetkező verziókban már a kapcsolati rendszereket, 
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összefüggéseket illetve a relációkat a különböző konfigurációs elemek között 

fejlesztették. A korábbi 3-4 kapcsolati lehetőségek száma 28-30-ra emelkedett. 

4. Az interjúalany több szervezet esetében tapasztalta, hogy volt valamilyen nyilvántartás 

az alkalmazásokra vonatkozóan, de ezek legtöbbször Excelben készültek. Manuálisan 

töltötték az információkat a nyilvántartásba. A nyilvántartásban azt jegyezték fel, hogy 

konkrétan milyen alkalmazások érhetőek el a cégnél. Listázva volt szolgáltatásonként a 

szolgáltatás felelőse is, elérhetőséggel. 

5. Ahol informatikai vezetői pozíciókat töltött be, ott az esetek nagy részében azzal a 

problémával küzdöttek, hogy nem tudták a szervezetek integráltan egy helyen 

nyilvántartani az alkalmazásokat. A Magyar Postánál is ezzel a problémával találkoztak. 

Ott több, mint 300 informatikai alkalmazásnak kellett volna összehangoltan működni. A 

nyilvántartások teljesen heterogén voltak.  Az alkalmazás konszolidáció, mint 

problémakör megjelenik sok más nagyvállalatnál is. Globális nagyvállalatnál a 

telekommunikáció szektorban is problémát jelent, hogy nem rendelkeznek központi 

alkalmazás nyilvántartással. 

 

6. Pályafutása alatt találkozott informatikai alkalmazás nyilvántartással. Azonban a 

legtöbbször nem volt megfelelően formalizálva.  

7. A legtöbb nagyvállalatnál az informatikai alkalmazás nyilvántartás képzése üzleti 

modell alapján történik. Ahol több szervezeti egység, tehát organizáció van, ott az üzleti 

organizációra szokták csoportosítani az alkalmazásokat. Az egységbe való sorolás után 

jellemzően az üzleti szervezeti partnerrel rangsorolják az alkalmazásokat adat 

szempontjából. Ebben a lépésben elemzik a szakértők, hogy milyen típusú adatokat 

tárolnak és milyen folyamatokat támogatnak. Az integrált nyilvántartásra többnyire saját 

fejlesztésű szoftver használnak a cégek. 

2. kérdés: Informatikai alkalmazás portfólió képzés 

1. Az alkalmazás portfólió értelmezése az, ahogy a CMDB szoftver kilistázza az összes 

alkalmazást és a lekérdezés eredménye megjelenik a képernyőn. A CMDB-ben nem lehet 

listázni részletesen az informatikai szolgáltatások mögött lévő üzleti folyamatokat. 

Ezáltal az üzletileg redundáns funkciókat sem tudják kiszűrni, elemezni. Igény van rá, 
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hogy az egyes informatikai szolgáltatások mögött láthatóak legyenek az üzleti 

folyamatok, valamint a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazás lista is. Az 

összefüggés kialakítására, feltérképezésére nem alkalmas jelenleg a CMDB. Belső 

fejlesztéssel lehetne megoldani. Az informatikai alkalmazások közötti interfész 

kapcsolatok nem láthatóak a CMDB-ben.  

2.  Az ITIL ad útmutatást az alkalmazás nyilvántartásra, portfólióra képzésre, de ez sajnos 

nem elég. Mivel sok szempont szerint kell nyilvántartani az alkalmazásokat, ezért az ITIL 

csupán vezérelvként szolgálhat. Eljutottak odáig a szervezetek, hogy a statikus 

alkalmazás nyilvántartás kevés. Jelenleg paradigmaváltás van, a digitális transzformáció 

felé haladnak a szervezetek. A fejlődés megköveteli az informatikai szolgáltatások 

nyilvántartását, de ez már nem elég. A szolgáltatásokat mérni is kell. A méréshez pedig 

egy központosított, dinamikus nyilvántartásra van szükség.  

3. A konfigurációs elemek osztályba vannak sorolva, s ezen belül megvan mindegyiknek 

a saját attribútum köre. A CMDB-ben csak technikai információk vannak, üzleti 

információk nincsenek. Tervezi a szervezet, készít egy térképet az üzleti folyamatokról, 

majd ezt integrálja a CMDB-be. A tervezett elméleti megoldás az, hogy az üzleti 

folyamatok konfigurációs elemek lesznek a szoftverben. Az integrálás után lekérdezhető 

lesz az üzleti folyamat, szolgáltatás mögött futó IT szolgáltatás, alkalmazás, hardver, 

infrastruktúra elemek valamint a köztük lévő összes kapcsolatrendszer. Az előnye a 

megoldásnak az incidenskezelésnél lesz látható, mérhető. Egy incidens esetén tudják 

majd azonosítani, és felmérni melyik üzleti, informatikai szolgáltatásra, informatikai 

alkalmazásra hat az adott probléma. Nem képeznek alkalmazás portfóliókat, de van egy 

nyilvántartásuk az összes alkalmazásról. Az alkalmazásokhoz tartozó dokumentációkat 

egy külön szakmai terület kezeli. A lehetőség, funkció megvan a CMDB-ben, hogy 

felcsatolják az alkalmazásokhoz rendelhető dokumentációkat, de ez nem történik meg. A 

dokumentáció feltöltés elmaradásának az oka a manualitás. 

4. Ahol találkozott alkalmazás nyilvántartással ott a CARISMA szoftvert használták, de 

sajnos a legtöbb helyen nincs alkalmazás portfólió képzés, bár igény lenne rá és 

hasznosnak ítéli meg. 
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5. Találkozott olyan szoftverrel, amelyik üzleti folyamat menedzselés tervezésére és 

nyilvántartására volt alkalmas. Konkrét példa az Aris. Tapasztalata alapján a portfólió 

megközelítés a kockázat menedzsment szoftvereknél jellemzőbb, nem az 

alkalmazásoknál. Az SAP nagyvállalatnak is van egy olyan fejlesztése, globális modulja, 

ami alkalmas az alkalmazások portfólió nyilvántartására.  A hangsúly a modul 

funkciójában azon van, hogy nyilván tartják azt, hogy mennyire kockázatos az adott 

alkalmazásnak a leállása, használata, üzleti folyamatra való hatása. 

A legtöbb cég látja a problémakört, hogy túl sok alkalmazás van és túl sok rendszert kell 

menedzselni. A következő szintig is eljutnak, hogy konszolidálni kell ezeket az 

alkalmazásokat. A konszolidáláshoz azonban nyilvántartást kellene készíteni az 

alkalmazásokról, funkciókról. Az igény a konszolidálásra sokszor az auditok után is 

felmerült. Az auditok alatt előkerültek olyan kérdések, amik az üzleti folyamatokra és 

informatikai alkalmazásokra irányultak. Az informatikai alkalmazásokhoz tartozó 

dokumentumkezelés nem megoldott. Léteznek már szoftverfejlesztő eszközök, amik 

próbálnak automatikus dokumentációt csinálni, de ezek még nem tökéletesek. A 

fejlesztők, pedig nem szívesen fordítanak időt a dokumentációk kezelésére. 

 

6. A szervezetek látják azt, hogy mit tartanak nyilván, de konkrétan a portfólió képzés 

alatt azt értették, hogy lebontották szakterületekre a használt alkalmazásokat. A portfólió 

nyilvántartásra nem szoftvereket használtak, hanem saját fejlesztésű megoldásokat. 

7. Munkája során azt tapasztalta, hogy az informatikai szolgáltatásokat, amit az IT terület 

nyújt, informatikai szolgáltatások alapján csoportosították, tehát szerviz portfólió képzés 

történik, aminek a felelőse a Megoldás (Solution) Architekt. Kezdeményezéseket már 

látott alkalmazás szinten való portfólió képzésre, de működő modellt még nem.  

3. kérdés: ITIL és alkalmazás portfólió menedzsment 

1. Az informatikai folyamatok támogatására, mint egy módszertani gyűjtemény alkalmas 

az ITIL, azonban a teljes körű bevezetése, leképezése részletesen az informatikai 

folyamatokra nagyon költség és időigényes. Jelenleg a konkrétan mérhető pénzt generáló 

projekteken van a hangsúly, prioritás a szervezetben. Az informatikai osztályon dolgozó 

személyek részt vesznek ITIL oktatáson, képzésen. Ha az ITIL-t teljes körűen bevezetnék 

az informatikai osztályon, akkor a jelenlegi informatikai alkalmazott létszám kevés lenne. 

Az ITIL ajánlásban szereplő alkalmazás portfólió azt jelenti, hogy a CMDB-ben 
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listázható az összes alkalmazás. A jelenlegi ITIL ajánlás tartalmaz néhány információt 

arra vonatkozóan, mit kellene tartalmazni az alkalmazás portfoliónak. Az ITIL 

alkalmazás portfólióra vonatkozó ajánlás, tehát a táblázatban szereplő példák jó ötletek. 

Azonban nincsenek részletezve, hogy mit kell az egyes attríbutomok alatt érteni.  

Konkrétan nehéz értelmezni a „user interface”-t. Egyértelmű, hogy nem lehet 100%-osan 

átmásolni az ajánlást. Az ITIL nem tesz ajánlást arra vonatkozóan hogyan lehetne, vagy 

kellene az alkalmazás portfólió attribútumokat integrálni a CMDB-be. Szükséges az ITIL 

ajánlásnak, a bővítése, kidolgozása, amely támogatja az informatikai alkalmazások 

portfólióba sorolását és menedzselését. 

2. Az ITIL kitér arra, hogy szerver, vagy alkalmazás nyilvántartásnál milyen 

információkat kell összegyűjteni, listázni, azonban nem részletezi a megvalósítási 

lépéseket. Az ITIL-nek nincsenek olyan részei, ami konkretizálná az alkalmazás 

nyilvántartásokra vonatkozó lépéseket. Irányelveket ad a nyilvántartásra vonatkozóan, de 

nem részletes. A piacon sok szakember, tanácsadó van, akik képesek az egyedi megoldást 

létrehozni. 

3. Az ITIL -nek a konfigurációs adatbázis részére vonatkozó ajánlása nem eléggé 

kidolgozott. Egy szervezetben sok időt vesz igénybe, amíg egységesítik a 

nyilvántartásokat. Tipikus probléma, hogy adott kifejezés mögött a szervezetben a 

szakértők mást értenek, ennek az egységesítése is nehéz feladat. A szervezetben 40 

különböző személynek, 40 különböző módon van szüksége ugyanarra az információra. A 

CMDB mellett vannak egyéb nyilvántartások is, Excelekben, amit nem tud a szervezet a 

CMDB-be feltölteni. Konkrét példa: egy rack szerkénynek a tartalma ábrával. Szükség 

lenne olyan ajánlásra, ami támogatná azt, hogy egy adott incidens bejelentésnél, ahol 5-6 

különböző informatikai alkalmazás van összekapcsolva, akkor látható legyen az átfolyó 

adatoknak a minősége, mennyisége, elvárások, folyamatábrákkal kiegészítve.  

4. Portfólióba nem igazán sorolták az alkalmazásokat. Igazából ebben a 

megfogalmazásban a portfólióba a szolgáltatások sorolása lehetséges. A jelenlegi cég, 

ahol dolgozik, több mint 7000 főt foglalkoztat. Felismerték azt, hogy az informatikai 

szolgáltatások támogatására az ITIL-t ajánlásait figyelembe kell venniük, mert anélkül 

rengeteg informatikai folyamat nem kellően szabályozott. Nem használják az összes 

komponensét, mert nincs elég idejük a bevezetésre. Azonban az első feladatok közé 
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tartozott a feladatlistán, hogy a szolgáltatásokat csoportosították. Ahhoz hogy ne 

vesszenek el abban, hogy ki mit csinál, a Manage Engineering rendszert használnak. Így 

tudják nyomon követni, hogy melyik szolgáltatás kihez tartozik.  

 

5. Az interjúalany olvasott róla, hogy az új változata az ITIL-nek kitér az alkalmazás 

nyilvántartásra, de gyakorlatban még nem találkozott vele, hogy ezt használták volna. 

Ahol szóba került, hogy elkezdik használni, ott is inkább az informatikai üzemeltetés 

kiszervezéskor merült fel. 

6. Tudatában van annak, hogy az ITIL tesz az alkalmazás portfólió képzésről említést. 

Véleménye szerint használható. 

 

7. Az üzleti területek felől érkező igény a szolgáltatások költségcsökkentésére irányul a 

legtöbbször. Természetesen nem szeretnének olyan szolgáltatásért fizetni, amit nem 

használnak. A következő lépés a szolgáltatás támogatáshoz használt informatikai 

alkalmazásoknak az elemzése. Nem találkozott informatikai alkalmazás portfólió 

képzéssel, csak szolgáltatás portfólióval.  

4. kérdés: Informatikai pénzügyi nyilvántartás az alkalmazás portfólió 

menedzsment részeként 

1. A CMDB nem tartalmazza az informatikai költségeket. Az integrálása, tehát az 

informatikai költségek átvezetése a CMDB-be nagyon költséges és időigényes feladat 

lenne, ezért az erre a célra egy másik rendszert használ a szervezet. Az üzlet felől egyelőre 

nem érkezett igény arra, hogy alkalmazás szinten részletezve legyenek a pénzügyi 

információk rendelve, ezért ebbe az irányba egyelőre nem történt semmilyen előrelépés.  

2. A nagy IT környezettel rendelkező nagyvállalatok a pénzügyi kimutatások készítésénél 

nem veszik figyelembe az ITIL-t . A szervezetek a saját, bevált módszerük alapján 

számolják a költségeket. Két költségkategóriát határoznak meg: az OPEX-et és a 

CAPEX-et. A költséganalitikánál az egyes költségelemek sem tisztázottak, nem tudják 

mit tartalma. A szervezetek nem tudják, hogy amit elkészítenek, az pontosan mennyibe 

is kerül. Az  ITIL támpontod ad, azokra a költségelemekre, amire figyelni kell, mint 

például: licenc költség, amortizáció. Van ajánlás, de nem kielégítő és ez nehéz téma. 
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3. Hasznosnak ítéli meg, ha lenne egy olyan nyilvántartás, ahol az alkalmazásokhoz 

analitikusan van rendelve az informatikai költségek. Költségallokáció van már a 

szervezetben, azonban folyamatosan fejlesztésre szorul. Az informatikai költségeket nem 

a CMDB-ben, hanem Excelben tartják nyilván. A költségallokációs modellhez minden 

évben készül a CMDB aktuális adatai, információi alapján egy hozzárendelés. Ha 

képezne a szervezet üzleti folyamat alapján alkalmazás portfóliókat és úgy látná 

részletesen az informatikai költségeket alkalmazásonként, akkor ez hasznos lehetne. 

Ehhez természetesen menedzsment egyetértés kell.  

4. Több olyan helyen is dolgozott, ahol nagyon tervezték, hogy alkalmazás szinten 

láthatóak legyenek az informatikai költségek, azonban ezek megvalósítása elmaradt. A 

jelenlegi munkahelyén már sikerült a költségeket két kategóriára bontani: CAPEX és 

OPEX -ra. Bonyolult volt szétszedni, hogy milyen költségek hogyan tartoznak egy 

szolgáltatáshoz. Több ponton módosított ITIL módszer alapján készítették, de a 

megvalósítás nagyon hiányosra sikerült. Összességében nem sikerült megvalósítani az 

integrált nyilvántartást. 

5. Az informatikai pénzügyi nyilvántartás két oldalról is megközelíthető. 

Nagyvállalatoknál vagy központilag van nyilvántartva, vagy két helyen. Az informatika 

beruházásokból indulnak ki, hogy szükségesek információk az informatikai költségekről. 

Jellemző, hogy a nagyvállalatoknál már van IT controlling. Szervezeti kérdés, hogy az IT 

kontrolling a CIO alatt, vagy az üzleti terület pénzügyi osztályán kezelik. A pénzügyi 

osztályokon kezelt IT controllingnál például fontos az, hogy az értékcsökkenés 

elszámolása esetén az informatikai alkalmazás aktiválásának a dátumát is figyelembe kell 

venni. A legtöbb helyen a pénzügyi analitika nem pontos. Sok helyen a belső fejlesztéssel 

megoldott költségekre kiválasztanak egy rendszert a komponenseivel együtt és arra 

aktiválják a fejlesztési költségeket. Ez pénzügyi és informatikai szempontból is pontatlan, 

hibás. Olyan szoftverrel, informatikai megoldással nem találkozott, ahol integráltan volt 

kezelve az informatikai alkalmazás és a hozzárendelhető informatikai költségek 

analitikusan. A két „nézet” összekapcsolása nem történik meg a nagyvállalatoknál. 

Pénzügyileg CAPEX vagy OPEX alá sorolják az informatikai költségeket.  

6. Alkalmazás szinten találkozott beruházás, karbantartási költségek nyilvántartásával. 

Pontosan látták melyik alkalmazásra mennyit költöttek. A probléma inkább ott van, hogy 
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ez nincs összekapcsolva az üzleti értékkel. Az ITIL használatával rá lesznek kényszerítve 

a szervezetek arra, hogy készítsenek informatikai pénzügyi költségnyilvántartást. A 

költség-érték kapcsolatrendszer megértése azonban bonyolult feladat. 

 

7. Az informatikai szolgáltatásokhoz rendelhető költségeknek a nyilvántartása sincs 

megoldva, így az informatikai alkalmazásokra fordított költségkeretek sem. A legtöbb 

nagyvállalatnál szükség lenne az alkalmazás portfólióra, ezáltal az informatikai költségek 

nyilvántartására, de nem látott még jól működő modellt. A legtöbbször a különböző 

terület illetékesei olyan számokat használnak, elemeznek, amik nem is valósak. A napi 

szintű nyilvántartás, felülírása az informatikai költségnyilvántartásnak sincs megoldva. 

5. kérdés: Informatikai kockázatok kezelése és ITIL 

1. A kockázat az egyik leíró adat az alkalmazásokra a CMDB-ben. Három kockázati 

kategória van definiálva a CMDB-ben. A CMDB-nek ez a funkciója a saját fejlesztéssel 

lett megoldva, mivel a saját, szervezeti kockázatkezelési módszertanhoz kellett a 

rendszert illeszteni. Az alkalmazásokhoz elvégzik a kritikus besorolást, a 

dokumentációkat központilag tartják nyilván. A kockázati besorolás, illetve amit lehet 

látni a CMDB-ben, az egy részleges információ. Az informatikai kockázatok kezelése 

teljesen elkülönülten működik a szervezeten belül. Az ITIL ajánlást nem használja a 

szervezet az informatikai kockázatok kezelésére, tehát hiába tér ki erre, a szervezetnek 

más sztenderdeket, ajánlásokat is kell használnia.  Részletesen az informatikai 

kockázatok kezelésére a COBIT és NIST ajánlásait használják. Az üzleti folyamatok 

kockázatait és a technikai kockázatokat pedig külön kezelik. Az alkalmazásokra 

vonatkozó kockázati besorolás megtörténik a szervezetben. Évente egyszer készítenek 

kockázati mátrixot. Azonban alkalmazás szintre nincsenek lebontva részletesen az 

informatikai kockázatok. Nincsenek az informatikai kockázatok listázva, tehát ami a 

CMDB-ben szerepel kockázati kategória, az nem egy részletes informatikai kockázatlista 

alapján készül. Részletes kockázat nyilvántartásra egy másik alkalmazást használnak. 

Azonban olyan jellegű kimutatás, ami az alkalmazásokat portfólióba sorolja és az 

informatikai kockázatokat is hozzárendeli alkalmazásszinten nincs. Az információk 

természetesen rendelkezésre állnak ehhez. Az ITIL és a többi ajánlás használhatóak 

valamennyire, hiszen előírják azt, hogy listázni kell a kockázatokat. Azonban a vállalati 

életben, a mindennapi működésbe nehéz adaptálni. Az alkalmazás támogatás mögött 

rengeteg kockázat van, ezek a kockázatok pedig a folyamatokban vannak jelen. Ha egy 
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külső szállító fejleszt és támogat egy alkalmazást, akkor ott ki kell térni a szerződéshez 

kapcsolódó kockázatokra is, mint informatikai kockázat.  

 

2.Az ITIL-nek vannak területei, ahol a kockázat, mint fogalom megjelenik és ezeknek a 

felmérése is. A kockázatmenedzsment az egy feladat, azonban ez egy külön szakma az 

informatikától függetlenül. Általános és főleg a biztonságra kitérő kockázat kezelés az 

nem jelenik meg az ITIL-ben, de hivatkozik rá. Az egyik problémát abban látja, hogy a 

szervezetek vezetőinek választani kell a sok ajánlás közül. A COBIT-nak van szolgáltatás 

menedzsment relevanciája is. A nagy megoldandó probléma, hogy lehet integráltan 

kezelni a sok különböző ajánlást. Az ITIL nem foglalkozik, csak érintőlegesen az IT 

biztonsággal. Fontos megemlíteni azt, hogy az ITIL alapvetően egy szolgáltatás irányítási 

keretrendszer. Mindenképpen össze kell, hogy kapcsolódjanak a különböző területek. 

Szervezetekben az üzleti és informatikai egységek külön működnek. A keretrendszerek 

felhívják a szervezetek figyelmét, hogy szükséges a kockázatkezelés.  Ha a szervezet csak 

ITIL-t vezetett be nem oldott meg mindent, hiszen az ITIL-t a szolgáltatás menedzselésre 

lehet alkalmazni, ezzel még a kockázatmenedzselés nincs megoldva. 

 

3. A folyamatokhoz kapcsolódó kockázatok valamennyire megjelennek az IT 

incidenskezelésében. Dedikált, analitikus informatikai kockázatmenedzsment azonban 

nincs. Természetesen az informatikai kockázatok fajtái, típusai és kezelésük sokféle lehet. 

A működési kockázatra sok figyelmet fordítanak. Az információk egy részét a CMDB 

tartalmazza. A fő nyilvántartás külön van kezelve. A CMDB-ben lekérdezhető az 

informatikai alkalmazások életkora, de nincs egyedi kockázati besorolása valamilyen 

módszertan alapján. Pedig az elavult rendszerek sok veszélyforrást tartalmaznak. Igény 

lenne rá, hogy az alkalmazásokhoz rendeljék az informatikai kockázatokat. 

4. Találkozott megoldásokkal az informatikai kockázatkezelésre. A megoldások 

kialakításánál figyelembe vették az ITIL-t, de gyakorlati használhatósága nem volt 

kielégítő. Tulajdonképpen az ITIL-nek egy részét, plusz valamilyen kockázat 

menedzsment ajánlásnak, sztenderdek egy részét alkalmazták. Olyannal, ami 100%-ig 

megfelelne a szabványoknak, nem találkozott.  Tapasztalta, hogy egyes szervezetek 

bevezették az ISO 30001-et, és létrehozták a hozzá kötelező dokumentációt, a 

szerepköröket is. Azonban nem használták az ISO31000 szabványt a gyakorlatban. 
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Igazából a lényeg az volt, hogy a cég mutatni tudja, hogy rendelkezik ISO31000 

szabvánnyal. 

5. Az informatikai kockázatokat a legtöbb szervezet figyelembe veszi, a compliance 

osztályok, szervezeti egységek foglalkoznak ezzel. A kockázat kezelésért felelős 

osztályoknál külön van IT kockázat kezeléssel foglalkozó egy-két szakember. Ezek a 

szakértők az alkalmazások működési kockázatát vizsgálták. A klasszikus IT szervezetek 

viszont az alap infrastruktúrák működési kockázataiból szoktak kiindulni és azt elemzik. 

Az informatikai kockázatok nincsenek lebontva alkalmazásokra. Nem lehet látni azt, 

hogy adott alkalmazáshoz milyen üzleti, technológiai, szervezeti kockázatok tartoznak. 

Összefoglaló nyilvántartás is csak auditok előtt készülnek. Excel táblázatba összegyűjtik 

a szükséges információkat. Tapasztalata az, hogy nem használnak szoftvereket az 

informatikai kockázatok nyilvántartására, elemzésére. 

6. Sok szabványok vannak a gyakorlatban az informatikai kockázatok kezelésére, de 

pontosan nem tudja mi alapján végezték a tevékenységeket. A szervezetek az informatikai 

kockázatokat informatikai dobozban kezelik, azonban ez nem helyes. Az informatikai 

kockázat az lényegében az üzleti kockázatnak a része. Az informatikai kockázat az üzleti 

kockázatnak a része. A cégek vezetésének abba az irányba kell lépnie, hogy az 

informatikai kockázatot együtt kezeljék az informatikai kockázatokkal. Amit az ITIL-t 

ajánl az jó alapnak, de az üzleti élet szereplői elzárkóznak ennek a megértésétől.  

 

7. A legtöbb helyen az informatikai biztonság és információbiztonság elkülönül. Az 

informatikai kockázatok nyilvántartására Excel táblákat használnak. Az Excel tábla 

használata sok problémát okoz. Egy idő után eltűnik, vagy bekerül egy dokumentációba. 

Látott olyan nagyvállalatot, ahol dobozos szoftvert vásároltak azért, hogy támogassák az 

informatikai kockázatkezelést. A nyilvántartások inkább folyamatokra, például üzleti 

folyamatra, funkcionalitásra irányul. Ha bármilyen szempontból fókuszba kerülnek az 

informatikai kockázatok, akkor az infrastruktúrához rendelhető informatikai 

kockázatokat kísérik figyelemmel a szakemberek. Az ITIL egy ajánlás, csak egy ideális 

világban tudna jól működni. 

6. kérdés: Elavult alkalmazások, mint kockázatok a szervezetben 
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1. A CMDB-ben lekérdezhetőek az elavult platformmal rendelkező informatikai 

alkalmazások Azonban a lekérdezésből nem látszik az, hogy melyik üzleti terület 

használja. A prioritás a mindennapi működés biztosítása és a hibák elhárítása ezeken a 

rendszereken. Az alkalmazás portfólió létrehozásának akkor van jelentősége, ha 

alkalmazásával hatékonyabban tud működni a szervezet.  

2. Sok különböző alkalmazás nyilvántartást látott, ezekben szerepeltek. 

3. Minden szempontból figyelmet fordítanak ezekre az alkalmazásokra, a szerződések, 

támogatás tevékenységek, helyi tudás és nem-tudás pótlása, addicionális beszállítók, 

külön katasztrófa-helyreállítási terv, megoldások terén. Az elavult alkalmazások cseréje 

nagyon költségigényes. 

4. A jelenlegi szervezetben sok alkalmazáshoz még SLA sincs megkötve. A legtöbb 

szervezetben tudják mely alkalmazások elavultak. 

5. A szervezetek a nyilvántartásoktól függetlenül tudják, hogy van-e ilyen alkalmazásuk 

és ez milyen kockázattal jár. A szó mögött beleértjük azt, hogy az informatikai alkalmazás 

az régi technológiával készült, illetve az is, hogy akik programozták az informatikai 

alkalmazást már nem elérhetőek. Természetesen találkozott olyan esettel is szakmai 

pályafutása alatt, hogy az elavult informatikai alkalmazást már nem lehetett működtetni. 

A személyek, akik programozták, azoknak a fele nem volt már elérhető. Az informatikai 

kockázatok közé tartozik ez is. A legtöbb esetben a szakemberek, akik programozták, 

vagy értene az elavult informatikai alkalmazás támogatásához a meglévő piaci ár, fizetés, 

juttatás többszörösét is elkérik. Ez pedig sok többletköltséggel jár. Konkrét példa, amivel 

találkozott, hogy az egyik nagyvállalatnál egy szakértő, aki programozott egy 

informatikai alkalmazást elment nyugdíjba. Csak úgy volt s csakúgy volt hajlandó 

folytatni alkalmazás támogatást, ha a juttatást nyugdíj kiegészítésként kapja meg. A 

szervezet rá volt kényszerítve, hogy fizesse a szakembert, mivel az egyik legnagyobb 

ügyfelüket szolgálták ki az elavult alkalmazással.  Az ilyen jellegű problémákkal, 

kockázatokkal foglalkozni kell. 

6. Nem volt különösebb elemzés ezekre az alkalmazásokra. 
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7. Nem kezelték kiemelten, speciálisan ezeket az alkalmazásokat.  

7. kérdés: Alkalmazás portfólió menedzsment, informatikai kockázatkezelés 

1. A biztonságot növelné, ha a szervezet integráltan látná az informatikai alkalmazásokat 

és az informatikai kockázatokat alkalmazásonként.  A kérdés az, hogyan lehetséges ennek 

a nyilvántartásnak naprakészen tartani. Hasznos lehet, ha üzleti szolgáltatás szintig is 

látják az információkat. Összességében, ha a nyilvántartás integrált, naprakész, zárt 

rendszerként működik és menedzselhető, akkor az architektúra tervezésben, az incidens 

kezelésében, a gyökér okoknak a megtalálásában, és az hatás elemzésben tud segíteni. 

Azonban sok erőforrást igényel a kialakítása. 

2. Léteznek és használnak kimutatásokat, riportokat az incidensekről, érintett 

rendszerekről. Az információk összegyűjtésére a kimutatásokhoz sok időt kell szakítani. 

Nincs integráltan kezelve az informatikai alkalmazásokhoz tartozó kockázat. Több 

rendszerből gyűjtik össze az információkat. A kockázatokból eredő veszteség 

számszerűsítése is nyitott feladat. Az első lépés az üzleti folyamatok feltérképezése lenne, 

hiszen az informatikai szolgáltatások mögött kellene látni az üzleti szolgáltatásokat. 

Ezután egy integrált képet kapna a szervezet az üzleti folyamatok alapján az informatikai 

alkalmazásokról is. Ha az alkalmazás portfólióhoz nyilván lenne tartva az informatikai 

kockázat, pénzügyi információkkal, növelné a biztonságos működést. Jelenleg nincs ilyen 

nyilvántartás a szervezetben.  Megállná a helyét, ha a menedzsment is támogatná és az 

erőforrások biztosítva lennének hozzá. A mindennapi munkát támogatná, előnyös lenne, 

ha lenne egy integrált nyilvántartás. 

3. Igény van a szervezeteknél arra, hogy integráltan lássák az alkalmazás portfólió 

menedzsmentet és az informatikai kockázatokat. Azonban a legtöbb kezdeményezés, 

javaslat már felsővezetői szinten nem került elfogadásra.  Többnyire manuálisan 

létrehozott mátrixokat generálnak a szervezetek, ahol a sorokban a konfigurációs 

elemeket, költségeket sorolják. A mátrix az oszlopai, ahol kockázati besorolásokat 

kellene hozzárendelni az elemekhez azok már üresek, nincsenek azonosítva. Ahol 

jelenleg dolgozik ott már készítettek egy olyan nyilvántartást, hogy látják mi szerepelt a 

listán és mennyibe kerül. Le is tudják bontani osztályszintig. Viszont az utolsó lépés 

hiányzik, hogy ennek a kockázatnak az átadása nem történik meg. Konkrét példa, hogy 
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szolgáltatásokhoz nincs SLA (Service Level Agreement) kötve. Tisztában vannak vele, 

hogy nem szabad megállni, folytatni kell a munkát, és az informatikai kockázatokat 

figyelembe kell venni. 

 

4. Több szervezetnél is látta azt, hogy voltak valamilyen kockázati besorolások az 

informatikai alkalmazásokhoz. A probléma ott kezdődött, hogy amikor a menedzsment 

elé került a kockázati lista, akkor nem foglalkoztak vele. Ameddig működik egy 

informatika alkalmazás, addig nincs jelentősége az informatikai kockázat listának. 

Alapvetően a menedzsment támogatása hiányzik mindenhol az informatikai kockázat 

lista készítéshez. A legtöbbször a kockázat mátrixban a sorok megvannak, de az oszlopok 

üresek, amiben szerepeltetni kellene a kockázati besorolásokat. Hasznos lenne a 

szervezeteknek az integrált nyilvántartás. 

5. Munkája során a gyakorlatiban nem találkozott olyannal, ahol integráltan tartották 

volna nyilván az informatikai alkalmazásokat portfólióba sorolva, hozzárendelve az 

informatikai kockázatokat. Nagyon hasznos lenne, ha lenne a szervezeteknél egy ilyen 

központi nyilvántartást. Beleértve az alkalmazás meghibásodási valószínűségét, vagy 

akár az alkalmazást támogató szakértőket is figyelembe venni, mint egy kockázati 

tényező, valószínűségi értékkel. Így létrejöhetne minden alkalmazásra egy kockázati 

mátrix. Amivel találkozott, azok a kockázati besorolások, tényezők csupán az 

infrastruktúrára voltak meghatározva, Excelben, tehát nem szoftverben nyilvántartva. A 

megközelítés azért is jelent problémát, mert a felhasználókat az informatikai alkalmazás 

érdekli, amit nap, mint, nap használnak, nem az infrastruktúra. A legtöbb helyen, ahol 

informatikai kockázatokat mérnek, addig jutnak el, hogy mennyi az alkalmazás kiesésnek 

a valószínűsége. Probléma az is, hogy az informatikai kockázatokról alatt a legtöbb 

szervezetben a DRP-t (Katasztrófa működési terv) és BCP-t (Business Continuity 

Planning) értene. Ez nem elégséges.  A pénzügyi szektorban lévő auditok során is ezt a 

kettőt figyelik és elegendőnek találják a meglétét az auditok során. Talán részletesebb 

nyilvántartás lehet olyan szervezeteknél, ahol az ISACA szakemberei megfordulnak.  

6. Az integrált nyilvántartás meglétére jó lenne, ha érkezne igény az üzlet részéről. A cég 

vezetése valós képet kapna a helyzetről egy integrált nyilvántartással. Valódi 

információkra van szükség. A kérdés azonban ott van, hogy melyik terület, egység 

finanszírozná meg a nyilvántartásnak a létrehozását.  
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7. Analitikus nyilvántartással, ahol látni lehetett az informatikai alkalmazásokhoz tartozó 

informatikai kockázatokat még sehol sem látott. Igény lenne rá, a kérdés mennyi időt vesz 

igénybe a létrehozása és mire van szükség a folyamatos karbantartásához.  

8. Kérdés: Egyéb problémák, javaslatok 

1. A legnagyobb probléma az, hogy nem alkalmas egy ajánlás és szabvány sem arra, hogy 

teljesen lefedje az informatikai szolgáltatást, illetve a kockázatok kezelését. Sok 

különböző keretrendszert, ajánlást, szabványt kell egyszerre használni. Ha a technikai 

kontrollokon van a hangsúly, akkor az ISO szabványcsalád, vagy az NIST alkalmas a 

hozzárendeléshez. Az informatikai kockázatkezelésre is két szabványt használnak. Az 

egyik a COBIT, a másik a NIST. A COBIT például nem alkalmas az elemi kockázatok 

felmérésére.  

2. Az ITIL-nek vannak hiányosságai. Az IT stratégia jellegű dolgok, amik megjelentek 

az ITIL-ben kifejezetten a nagy szervezetekre, nagy informatikai személyzetekre vannak 

kitalálva. Sokan az ITIL-ről és COBIT-ról beszélnek az utóbbi 10 évben, azonban az 

igazság az, hogy az alapok nagyon sok helyen nincsenek úgy lefektetve, hogy arra aztán 

rá lehessen építeni egy magas szintű szolgáltatás menedzsmentet. Ha egy kis 

összehasonlítást teszünk az ITIL és COBIT között, akkor a COBIT valamennyire 

hasznosabb, mint az ITIL. A COBIT konkrétan leírja, hogy adott helyzetekben az egyes 

tevékenységeket milyen sorrendben kell végrehajtani és annak mi lesz az eredménye. Az 

ITIL nem törekszik ebbe az irányba. .Ha készítünk egy összehasonlítást, akkor a COBIT 

előző verziójáig mindig használhatóbb volt az ITIL. Amit problémának érez az, hogy az 

ITIL nagyon sok olyan követelményt, folyamatot fogalmaz meg, aminek van menedzsere, 

végrehajtási rendje. Ha egy szervezet eleget tenne teljesen az ajánlásoknak, akkor 

legalább 200 fős szolgáltató szervezetet kell kialakítani. Az egész szakmának problémát 

okoz, hogy ennyi szabvánnyal és ajánlással kell foglalkozni. Rendkívül bonyolulttá és 

összetetté vált az informatika. Ma már nincs olyan személy, aki mindenhez ért és átlátja 

az egész IT-t. A szervezetek széttagoltan működnek. Menedzsment szinten egységes 

gondolkodásra lenne szükség.  
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3. Az ITIL a szolgáltatás oldalról indul ki, ami elég sokat sérült 2008-tól kezdve. A 

szolgáltatás alapú megközelítés kezdi érvényét veszteni. A gazdasági válság óta egyre 

nagyobb prioritás a projektek szállítása. Az informatikai folyamatok módszertan szerinti 

működése folyamatosan háttérbe szorult. A hangsúly az üzleti igények szállításán van, 

nem az informatikai folyamatok szervezésén, vagy bármilyen ajánlás alapján való 

működésen. 

4. Az ITIL, mint általános ajánlás jó, viszont amikor egy konkrét igény érkezik 

menedzsment szintről, akkor már nem lehet használni. Egy példán keresztül szemléltetve. 

Ha az adatokat felhőben kellene tárolni, akkor nincs definiálva, hogy ott milyen 

kockázatokat kell figyelembe venni. A példán keresztül megértve az ITIL nem ad 

útmutatást arra vonatkozóan, hogyan tud az informatika teljesen biztos lenni abban, hogy 

minden kockázatot feltárt, számba vett. A kockázatok nyilvántartásának a módjára nem 

ad ajánlást, túl általánosan fogalmaz. 

 

5.Probléma a legtöbb szervezetnél, hogy az IT biztonságot és az informatikai biztonságot 

együtt kezelik. A kérdés, hogyan lehet egyszerre definiálni a szabályokat meg ellenőrizni 

is. Nagyobb vállalatoknál a biztonságrészleg foglalkozik kockázatelemzéssel, 

monitoringgal, controllinggal és elkülönítik az informatikai szolgáltatástól, 

üzemeltetéstől. Alapvető kérdésre, ami a témához szorosan kapcsolódik: hogy például 

holnaptól egy szabályozásváltozás miatt, vagy egy új üzleti piaclehetőség miatt 

megváltoztatnánk egy funkciót egy adott alkalmazáson, vagy bevezetnénk egy új 

funkciót, ez milyen módosításokkal jár és ez mennyibe kerülne. Ez egy alapvető és 

egyszerű üzleti kérdés, azonban, mivel nincsenek integrálva az egyes folyamatok, 

rendszerek, lassan tud az IT válaszolni. A válasz pedig nem elég pontos. Megnehezíti a 

dolgot, ha a folyamatba külső beszállító is be van vonva. A külső beszállítók kihasználva 

a helyzetüket nem adnak reális pénzügyi válaszokat a fejlesztési igényükre. 

 

6. Az üzleti folyamatok automatizálása egyre népszerűbb, azonban ehhez az ITIL 

ajánlásai nem igazodnak. Az ajánlások inkább arra épülnek, hogy végfelhasználók 

vannak a folyamatokban és nem robotok. 
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7. A legtöbb szervezetben alkalmaznak az ITIL mellett más keretrendszert is. A 

legelterjedtebb a COBIT. Munkája során csupán egy szervezetben találkozott azzal, hogy 

nagyon jól tudták alkalmazni és implementálni a szolgáltatásokra a COBIT-ot. Azonban 

ez a cég informatikai szolgáltatást nyújtott. A COBIT az alkalmazások nyilvántartására 

nem alkalmas, ezért az alkalmazások menedzsmentre az ITIL-t használják. 

5.5 Szakértői interjúk kódolása, eredmények 

A kéziratok soronkénti elemzése után, nyitott kódolási technikát alkalmazva 

meghatároztam fogalmakat. A fogalmakat a kódolás során csoportokba képeztem. Eltérő 

vélemények, nézetek egy-két fogalomnál fordultak elő, így azokra újabb kategóriát kellett 

képeznem. Többször végeztem kódolást, mire eljutottam az elméleti eredményekhez. A 

létrejött kategóriákat és a köztük lévő kapcsolatrendszert mutatom be.  

Meglévő problémák feltárására, illetve megoldási, fejlesztési lehetőségekre irányul az 

eredményem bemutatása. Az iniciálás után a tematizált kódolást végeztem el. Az iniciális 

kódoknál a nyers szöveget vettem alapul, nem a kéziratot, kivonatot. Az interjúk olvasása 

közben többször is értelmeztem a szövegeket. Az iniciális kódolásnál szakkifejezésekre 

is fókuszáltam, mint pl.: ITIL COBIT, ajánlás, szabvány. A nyitott kódolásnál figyelembe 

vettem a kérdésköröket, kérdéseket, ami elhangzott az interjú alatt. 

A tematikus kódok létrehozásánál figyeltem arra, hogy ne legyenek átfedések a tematikus 

kódok között. Az axiális kódolásnál figyelembe vettem a nyílt és a tematikus kódokat, 

valamint a közöttük lévő kapcsolatrendszert. A szelektív kódolásnál már figyeltem arra 

is, hogy a kategóriák kiemelésével párhuzamosan rávilágítsak az elméletre. Olyan 

elméletet is alkottak a kategóriák, melyek nem voltak a feltételezéseim között. Az 

eredmények érdekes képet alkotnak. A kódolások alapján létrejöttek olyan elméletek, 

melyek mögött nem volt semmilyen feltételezésem korábban, vagy akár mély 

szakirodalmi, iparági kutatás. Ezek az elméleti eredmények lehetőséget adnak egy 

további kutatás folytatására, elemzésére. Természetesen ezek az elméletek szorosan 

kapcsolódnak a többi elmélethez, amik mögött valamilyen előzmény van. 
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5.5.1 Problémák feltárása 

 

A kódolás eredményét két nagy kategóriára osztom. Az első nagy jelentéscsoportot a 

problémák feltárása köré helyezem. Az ábrán szemléltetem a keletkezett jelentéssel bíró 

problémákat. Problémát jelent, hogy a legtöbb vállalatnál nincs központi alkalmazás 

nyilvántartás. Konszolidációra vonatkozó törekvések vannak több helyen, de ezek az 

informatikai projektek nagyon komplexek, költség és erőforrás igényesek. Azoknál a 

vállalatoknál, ahol van központi alkalmazás nyilvántartás, nem eléggé kidolgozott. Nem 

tartalmazza a nyilvántartás azokat az üzleti folyamatokat, amit az adott informatikai 

alkalmazás támogat. Így egy incidenskezelés során nincs egységes kép az incidens által 

érintett üzleti folyamatokról, alkalmazásokról. Ez a problémakör az elméleti 

kutatásomban is vizsgálva volt, hogy mennyire fontos és szükségszerű egy központi 

nyilvántartás. Ezért ezt a felszínre hozott problémát narancsszínűvel jelöltem a 

jelentéstérképen. Az ITILv3 különböző tényezői miatt nehezen adaptálható a 

szervezetekben. Részlegesen alkalmazható, de teljes egészében nem. Az érvényben lévő 

keretrendszerek, ajánlások száma az interjúalanyok szerint sok, nehéz kiválasztani egyet. 

Az informatikai kockázatelemzésre is többet kell egyszerre használni. Az informatikai 

kockázatok nincsenek definiálva, nyilvántartva. Ahol van bármilyen informatikai 

kockázat nyilvántartás, ott többnyire csak az infrastrukturális kockázatokra terjed ki. 

Ezeket a problémákat a korábbi fejezetekben a saját meggyőződésem, illetve a 

szakirodalmi kutatások is alátámasztották. A problémafeltárásokat az interjúalanyok is 

megerősítették. Érdekesség, hogy a kódolás során egyéb jelentéseket is létrehoztam. Az 

ábrán kékkel jelölt halmazok, melyekre korábban nem végeztem feltáró, mély kutatást. A 

folyamatok komplexitása, mint problémakör felmerül az egyes keretrendszerek, 

ajánlások alkalmazásánál, vagy akár az informatikai költség analitikánál. Mivel nincs jól 

körülhatárolt üzleti igény, ezért az informatikai szolgáltatások minőségének a javítása 

nehéz feladat. Az informatikai munkavállalók nem preferálják a dokumentálást, 

adminisztrálást, emiatt a manualitást igénylő nyilvántartások minősége 

megkérdőjelezhető. Az informatikai alkalmazások dokumentálását több interjúalany is 

említette. Bármilyen probléma megoldására, új folyamat kialakítására, támogatására a 

menedzsment támogatása szükséges.  Az interjúalanyok szerint az informatikai 

szolgáltatástámogatás javításához, a menedzsment szemléletnek is meg kell változnia, 

alakulnia, formálódnia kell. A COBIT keretrendszerről a vélemény az, hogy kevésbé 
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elterjedt, mint az ITIL, ennek oka az lehet, hogy nagyon részletesen, tevékenységekre 

lebontva kell a folyamatokat vizsgálni. 

 

 

13. ábra Feltárt problémák a mélyinterjú alapján  

saját szerkesztés 

 

 

 

5.5.2  Javaslatok, lehetőségek a feltárt problémákra 

 

A második nagy jelentéscsoportokat a megoldási javaslatok, lehetőségek alkotják. 

Összefüggésben vannak az előző alfejezetben megállapított problémakörökkel. A 

szakmai interjúk előtt a problémák feltételezése mellett, kidolgoztam módszertanokat, 

ajánlást a megoldásokra.  Az interjúkészítés alatt igazolni szerettem volna, hogy a 

megoldási javaslataim, meglátásaim, ajánlásom megoldást jelentenek a feltárt 

problémákra. Ezért arra volt szükség, hogy a feltárt problémák után közöljek elméleti síkú 

megoldási javaslatot, igaz még nem kidolgozott, leírt formában. Az ajánlásaimat, 

módszertanaimat közöltem az interjúalanyokkal az interjú végén. Megerősítést kaptam 
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arra vonatkozóan, hogy a vállalati élet folyamataiba beépíthetőek lennének az alábbiak 

ajánlásaim: 

ITIL–ben található az informatikai alkalmazások nyilvántartásának a menedzselésére 

vonatkozó rész nem kellően kidolgozott, részletes. Az alkalmazás portfólió képzés, 

aminek az alapja az alkalmazás konszolidáció, fontos az informatikai szolgáltatások 

támogatásához. 

Az alkalmazás portfóliónak a része az informatikai költséganalitika az informatikai 

alkalmazásokról. Az ITIL ajánlása az informatikai költségek nyilvántartására, 

elszámolási folyamataira magas szintű, nem adaptálható az informatikai alkalmazások 

költségeire. Az ajánlás alapján nem tudnak a szervezetek informatikai költség elszámolási 

módszertant, folyamatokat kialakítani. Azonban, ha szerepelne az ITIL ajánlásban 

részletesen az informatikai alkalmazás portfólió képzés, valamint az informatikai 

alkalmazás költség analitikai lépés, akkor ez használható lenne a nagyvállalatoknál és van 

rá igény. 

 

 

 

 

 

 

14. ábra Megoldási javaslatok a feltárt problémák alapján 

saját szerkesztés 
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Az informatikai kockázatkezelést nem alkalmazzák az informatikai alkalmazásokra a 

nagyvállalatok. Az informatikai kockázatkezelést alkalmazásokra vetítve kell 

meghatározni, elemezni, mérni, értékelni. Az információkat konszolidáltan az 

informatikai alkalmazások szintjén kell tárolni. Az informatikai kockázatok beépítése az 

alkalmazás portfólió menedzsmentbe egy új megközelítést ad az informatikai biztonság 

területén. 

Az ISACA COBIT 5 keretrendszere, ami tartalmazza az ITRM-et, bővíthető az 

informatikai alkalmazás portfólió menedzsment egyes elemeivel, lépéseivel. Így az 

integráció révén nem egy új ajánlást hoztam létre. 

A hármas integráció eredménye egy olyan nyilvántartása az informatikai 

alkalmazásoknak, ami egyrészt analitikus és kiterjed az informatikai kockázatokra és 

pénzügyi mutatószámokra alkalmazásszinten. Másrészt a portfólió megközelítése miatt, 

holisztikus és könnyen olvasható, kezelhető a vállalati menedzsmentben is. 

 

 

5.6 Ötödik fejezet összefoglalása 

Kutatásom szempontjából ez a fejezet a legmeghatározóbb, hiszen az informatika 

szakmaterületén lévő személyekkel készített mélyinterjúk még nagyobb rálátást adtak 

témára. Az interjú kérdéseket csoportosítottam, 8 kategóriát képeztem.  

Az első kategóriába az informatikai alkalmazás portfólió képzésről alkotott vélemény 

érdekelt. A megkérdezett szakembereknek az a tapasztalata, hogy a szakterületen 

dolgozók nem tudják körülhatárolni, mit értenek informatikai alkalmazások alatt, 

valamint nincs tudomásuk róla, hogy bármilyen módszertan alapján alkalmazás portfólió 

nyilvántartás használnának a szervezetek. Miután ismertettem a módszer lényegét úgy 

nyilatkoztak, lenne rá igény és látják a benne rejlő lehetőségeket, főleg ha az informatikai 

költségeket strukturáltabban, konszolidáltan lehetne listázni az informatikai 

alkalmazásokhoz. Bármilyen informatikai alkalmazás nyilvántartás Excelben van, illetve 

saját fejlesztésű szoftverben, vagy vásárolt szoftverben, mint például a CMDB. Ezekkel 

a megoldásokkal az a probléma, hogy nem integrálódnak teljesen a vállalati informatikai 

architektúrába, ezáltal a benne tárolt információk naprakészen tartása nehezen 
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megoldható. Az informatikai pénzügyi nyilvántartásokkal a legtöbb helyen nincs 

közvetlen interfész kapcsolat. Így, még ha kialakulna bármilyen alkalmazás portfólió 

nyilvántartás, az informatikai költséganalitika napi szintű láthatósága nem megoldott. 

Meglátásuk alapján még nagy előnye lenne az alkalmazás portfólió képzésnek az 

informatikai auditoknál. Informatikai szolgáltatás alapú megközelítés miatt nincsen 

konkrétan informatikai alkalmazás analitika, pedig van rá igény. Olyan 

nagyvállalatoknál, ahol már elkezdték teljesen a nulláról felépíteni az informatikai 

alkalmazás leltárt, ott sem sikerült eljutni a portfólió képzésig. Ahol pedig van már 

alkalmazás portfólió menedzsment, az a jellemző, hogy nem épül be a menedzsment 

egyéb informatikai szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai támogatás folyamatokba. 

Tehát nem nagyon ismert az alkalmazás portfólió képzés módszertana, de nyitottak 

lennének a szervezetekben megfelelő menedzsment támogatással együtt.  

A következő kérdéskör az ITIL ajánlás és az alkalmazás portfólió menedzsment köré 

épült. A legtöbb szakértő véleménye alapján látható, hogy használnak nagyvállalati 

környezetben ITIL alapú szolgáltatástámogatást. A leggyakoribb az üzemeltetésnél az 

incidens, problémakezelés. Azonban nem tartják alkalmasnak az ITIL-nek az alkalmazás 

portfólió ajánlását használhatónak, tehát hogy az alapján kialakíthatóak legyenek az 

informatikai folyamatok felelősökkel együtt. Ha van bármilyen informatikai alkalmazás 

nyilvántartás, valamennyire összefügg az ITIL ajánlásaival, de az elkülönült módszertan, 

tevékenységek a jellemzőek. Megállapítható, hogy sok hiányossága van az ITIL-nek, 

éppen ezért szükséges párhuzamosan más ajánlásokat, szabványokat is implementálni a 

nagyvállalatoknál. A legelterjedtebb használatban lévő keretrendszer a COBIT, mivel 

részletesebb és tevékenységekre lebontott ajánlásokat tartalmaz. Az ITIL általános 

megfogalmazásai mellé gyakorlatiasabb megközelítésre is van igény, konkrétan az 

informatikai pénzügyi költségek gyakorlatiasabb kezelésére. Ha van is valamennyire 

informatikai költségnyilvántartás akkor az tipikusan csupán a CAPEX-re és az OPEX-re 

terjed ki, de analitikus, informatikai alkalmazásszintű lebontás nem jellemző, nincs. A 

meglévő informatikai költségnyilvántartás megoldásához szervezeti, menedzsment 

támogatás mellett szemléletváltásra is szükség van.  

A következő kérdéskategória az informatikai kockázatkezelésre, valamint korrelációjára 

az ITIL-el irányult. Jellemzően nincs kiforrva az informatikai biztonság teljes körű, 

részletes, bármilyen ajánlás alapján való kezelése a legtöbb nagyvállalat informatikai 

egységeiben. A válaszok alapján az is kiderül, hogy sok nagyvállalatnál nincs elkülönítve 

az információbiztonság az informatikai biztonságtól, pedig szükség lenne rá. Az ITIL az 
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informatikai szolgáltatások támogatására használt ajánlás, nem veszik figyelembe az 

informatikai kockázatok kezelésénél. Sok nagyvállalatnál probléma az, hogy ki kell 

alakítania saját kockázatkezelési módszertant, és innentől kezdve nem tudja az ITIL-t erre 

alkalmazni, vagy figyelembe venni. Ha van alkalmazás szintű informatikai kockázati 

felmérés, akkor azt maximum egy évben egyszer készítik el, vagy gyorsan egy audit előtt. 

Annak a minősége, precizitása pedig megkérdőjelezhető.  

 

Az elavult, öreg rendszerek jelentik a legnagyobb veszélyforrást. Lenne igény arra, hogy 

a hozzá tartozó legfontosabb informatikai kockázatokat lássa az informatikai vezetés.  

Az informatikai kockázatkezelés az infrastrukturális informatikai kockázatokat jelenti a 

legtöbb vállalatnál.Arra készítenek és elemzést, nem az alkalmazásokra. A legtöbb 

szervezet nem használ központosított, rendszeresen monitorozott, felügyelt módszertant 

az alkalmazásokhoz rendelhető informatikai kockázatok kezelésére. Nem épül be a 

mindennapi informatikai szolgáltatástámogatási tevékenységekbe. Szoftveres támogatás 

meg már teljesen elenyésző az informatikai kockázatok kezelésére az alkalmazásokra. Ha 

van bármilyen adminisztrálása, akkor az EXCEL-ben történik. 

Érdekes tényként állapítom meg, hogy központosított alkalmazás nyilvántartás hiányában 

azért a legtöbb szervezet tudja mely informatikai alkalmazásai elavultak, és ezáltal nagy 

veszélyforrást jelentenek.  

Ha a három témakört integráltan kezeljük, tehát az ITIL hiányosságait, alkalmazás 

portfólió menedzsmentet, informatikai alkalmazás költségnyilvántartást és az 

informatikai kockázatkezelést, akkor az interjúalanyok véleménye alátámasztja a 

feltételezéseimet. Van igény alkalmazások portfólió szintű nyilvántartására analitikus 

informatikai költségekkel. Informatikai költségvetési folyamatok kialakítása teljesen 

eltérő, egyedi, de többnyire nem az ITIL ajánlását veszik figyelembe. Az informatikai 

kockázatok kezelése még gyerekcipőben jár, nincs megfelelő menedzsment támogatás a 

kialakításához. Hiába tesz az ITIL valamilyen ajánlást a kockázatok kezelésére, a legtöbb 

szervezetben COBIT-ot, vagy saját módszertant alkalmaznak, így tovább bonyolódnak 

az amúgyis komplex informatikai folyamatok. 
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

Új tudományos eredmények 

 

1. Szükséges ITIL nemzetközi informatikai szolgáltatástámogatás ajánlásnak s 

kiegészítése, mert hiányos az informatikai alkalmazások portfólió képzés részében. 

 

A szakmai tapasztalataim, szakirodalmak és a mélyinterjú vélemények összegzése 

alapján az alábbi megállapításokat teszem. A legtöbb nagyvállalatnál létezik informatikai 

alkalmazás nyilvántartás valamilyen formában. A nyilvántartást szoftverekben, vagy 

Excelekben oldják meg. Az alkalmazás nyilvántartásokban az informatikai 

alkalmazásokhoz nincsenek hozzárendelve az üzleti folyamatok. A szolgáltatásalapú 

megközelítés, amit az ITIL képvisel, jó alapokat biztosít az alkalmazások 

nyilvántartására, azonban kevés. Azokban a szervezetekben ahol valamennyire 

figyelembe veszik az ITIL ajánlást, nincs összefüggés az alkalmazás nyilvántartások és 

az ITIL-ben szereplő alkalmazás portfólió képzésre vonatkozó ajánlás között. Az ITIL 

megfogalmazása az informatikai alkalmazás portfólióra nem elég részletes, hiányos 

Szükséges az ajánlásban szereplő táblázatban attríbutomok bővítése és az informatikai 

alkalmazás portfólió pontos meghatározása, az alkalmazás racionalizáció általános 

lépéseinek a leírása, valamint az alkalmazás portfólió képzés jelentőségének és 

lényegének az integrálása az ajánlásba. 

Egyértelmű eredmény a megállapítások alapján, hogy van igény az informatikai 

alkalmazások portfólióba sorolására. Az interjúk alátámasztják ezt a téziseimet.  

 

2. Szükséges az informatikai alkalmazás szintű költség kezelésre, elszámolásra 

vonatkozó ajánlások megfogalmazása az ITIL nemzetközi ajánlásban. 

 

A jelenleg ITIL ajánlásban szereplő pénzügyi megközelítést kevés szervezet alkalmazza. 

Akár a mindennapi működésnél, akár az informatikai kiszervezések során igény van az 

informatikai költségek hozzárendelésére az alkalmazásokhoz. Az informatikai 
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alkalmazás portfólió képzés módszertan beépítése az ITIL ajánlásba támogatja az 

informatikai alkalmazás költségek analitikus nyilvántartását.   

 

 

3.  Új fogalmat határoztam meg, ami mögé egy módszertant dolgoztam ki a 

biztonságos informatikai alkalmazások portfólió menedzselésére. 

 

A módszertan alapja, hogy az informatikai alkalmazások portfólióba vannak sorolva. Az 

informatikai alkalmazás nyilvántartás pedig tartalmazza az alkalmazásoknak az 

informatikai kockázati listáját is.  A módszertan eljárásoknak, folyamatoknak az 

összessége, mely figyelembe veszi az alkalmazás portfólió képzésnél a szervezetre, 

informatikai folyamatokra, informatikai alkalmazásokra vonatkozó pénzügyi, biztonsági 

előírásokat, szabványokat, szabályokat, informatikai kockázatokat. Az integráció 

lényege, hogy az alkalmazások portfólióba sorolásával párhuzamosan, az informatikai 

kockázatokat is megjelennek analitikusan informatikai alkalmazásonként.  

 

 

 

4. Az informatikai kockázatmenedzsment és alkalmazás portfólió menedzsment 

integrálásával a szervezetekben hatékonyabb, átláthatóbb, menedzselhetőbb az 

informatikai biztonság. 

 

 

Az informatikai kockázatmenedzsment és alkalmazás portfólió menedzsment 

integrálható az informatikai szolgáltatások biztonságosabb támogatásához. A módszertan 

alapját képezi az ISACA által kidolgozott informatikai kockázatmenedzsment 

keretrendszer, illetve COBIT5 és az alkalmazás portfólió menedzsment lépéseinek az 

integrálása, tehát együttes alkalmazása.  
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Ajánlások 

Javaslom az általam megfogalmazott tudományos eredményeket a nagyvállalati 

környezet üzleti és informatikai egységek vezetőinek az informatikai szolgáltatás 

minőségének a javítása, valamint az üzleti terület elégedettség növelése érdekében.  

Javaslom azoknál a szervezeteknél, ahol az ITIL már valamilyen szinten jelen van és 

alkalmazzák, hogy egészítsék ki az informatikai folyamataikat informatikai alkalmazás 

portfólió menedzsmenttel, hozzá tartozó informatikai költséganalitikával. Az alkalmazás 

portfólió menedzsment használatával párhuzamosan fordítsanak több erőforrást és időt 

az informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódó különböző informatikai költségek 

nyilvántartására, elemzésére, riportálására.  

Javaslom, hogy a nagyvállalatok tegyenek előrelépéseket annak érdekében, hogy az 

alkalmazás portfólió menedzsment és az informatikai kockázatmenedzsment területek 

integráltan működjenek. Mind felsővezetői, mind operatív szinten valósuljon meg az 

integráció. 

Javaslom, hogy az ISACA ITRM és a COBIT5 keretrendszerbe integrálva építsék be az 

alkalmazás portfólió menedzsment lépéseit. Az alkalmazás portfólió menedzsment 

területnek és az informatikai biztonság részegységnek folyamatosan, összehangoltan kell 

együttműködnie. 
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FÜGGELÉK 

 1. számú Melléklet GROUND THEORY módszertan alapján végzett 

kódolás mintatáblázata 

 

Iniciális, nyitott kód Tematizált Axiális Szelektív Elmélet 

"Nincs bevezetve az ITIL, de használjuk, 

nem formálisan használjuk, tudjuk, hogy mi 

az ITIL meg elküldjük az ITsokat ITIL 

tanfolyamra, bizonyos szintig használjuk." 

formális 

használat, 

nincs 

bevezetve 

bizonyos 

szintig 

használat használat 

P
ro

b
lém

a
 a

z IT
IL

 v
3
 a

lk
a
lm

a
zh

a
tó

sá
g
á
v
a
l 

"Amióta a V3 létezik, azt gondolom, hogy 

amellett, hogy jó ötletek vannak benne, 

amellett ez a stratégia kezelhetetlen.",  

a stratégia 

kezelhetetlen kezelhetetlen használat 

"a v3 az túlságosan akadémikus… 

szofisztikált, olyan érzésem van, hogy azt 

akarták, hogy tényleg ne hagyjunk ki belőle 

semmit és minden le legyen fedve. Inkább 

azt mondanám, hogy túlságosan bő és 

kivennék belőle." 

túlságosan 

akadémikus, 

túlságosan bő 

nehezen 

érthető használat 

. Az pedig nagyon szépen működött…..…… 

mindig valamilyen ITIL fogalommal 

kezdődött.  

minden 

definiált 

sok 

meghatározás használat 

"hogy egy nagyon jó segédmutató tudna 

lenni az ITIL. Időnként túlságosan bonyolult 

volt ahhoz képest, vagy túl generalista volt 

ahhoz képest, amit az adott szervezet 

szeretett volna. " túl bonyolult,  nem érthető használat 

 

2. számú Melléklet Interjúkérdések  

 

K1: Használ-e a szervezet bármilyen megoldást, eszközt, módszertant az informatikai 

alkalmazások nyilvántartására? 
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K2: Hallott már bármilyen módszertanról, ami segíti az informatikai alkalmazások 

nyilvántartását? Ha igen, melyekről? Történik valamilyen szempont alapján alkalmazás 

kategorizálás a nyilvántartásban? 

K3 (Ha K2 Igen): Milyen területek vannak bevonva a szervezetben az APM/alkalmazás 

nyilvántartással foglalkozó osztályok munkájába? 

K4: Ki a felelős, melyik egység, részleg az informatikai alkalmazások nyilvántartásáért? 

K5: Milyen szabvány, előírás, ajánlás alapján történik az informatikai alkalmazások 

nyilvántartása? 

K6: Használnak az alkalmazások nyilvántartására valamilyen szempont szerinti 

kategorizálást (portfólió) képzést? Ha igen, mi alapján képezik? 

K7: A használt ajánlás, szabvány megfelelően részletes és útmutatást ad arra hogyan kell 

kezelni az informatikai alkalmazások portfolióba sorolását, illetve a portfoliók 

menedzselését? 

K8: Mikor vezették be az ITIL-t a szervezetbe? Az ITIL bevezetésével párhuzamosan 

történt az informatikai alkalmazások nyilvántartására vonatkozóan bármilyen változás a 

szervezetben? 

K9: A jelenleg használt ITIL módszertan részletesen és teljes körűen lefedi azt, hogyan 

kell kezelni az informatikai alkalmazások nyilvántartását? 

K10: Problémát okoz-e a szervezetben, hogy az ITIL mellett elkülönülten egy másik 

módszertant, eszközt is használnak az informatikai alkalmazások nyilvántartására?(Ha 

van ilyen) 

K11: Hogyan látja az ITIL-ben az alkalmazás portfólió kezelés részt, mennyire 

alkalmazható? 

K12: Informatikai költségek nyilvántartása informatikai alkalmazásokra -Hogyan 

történik? 

K13: Alkalmazás portfólió kezelés-informatikai költségek is láthatóak, mi a véleménye? 

Hasznos lenne? 

K14: ITIL mennyire és hogyan tér ki az informatikai költség analitikára informatikai 

alkalmazás szinten? 

K15: Az informatikai kockázatok kezelése hogyan történik a szervezetben? Valamilyen 

módszertan, szabvány alapján? 

K16: Melyik szabványt, nemzetközileg elismert sztenderdet használják az informatikai 

kockázatok kezelésére? 
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K17: A vállalati kockázatok kezelésénél figyelembe veszik-e az informatikai 

alkalmazások működésénél, támogatásánál fellépő kockázatokat? 

K18: Az informatikai alkalmazásokkal kapcsolatban felmerülő kockázatok 

nyilvántartására, nyomon követésére mit alkalmaznak? 

K19: Van a szervezetnek jelenleg valamilyen összehangolt keretrendszere, működési 

formája, kapcsolódási pontja az informatikai kockázatmenedzsment és az APM integrált 

működésére? 

K20: Milyen kockázatokat tudna felsorolni az alkalmazás portfolió menedzsment során 

fellépő tevékenységeknél? 

K21: Ezekkel a fentebb felsorolt kockázatokkal részletesen foglalkozik és elemzi a 

szervezetnek a kockázatmenedzsment osztálya, részlege? 

K22: El tudná azt képzelni, hogy van egy olyan módszertan, ami lefedi az informatikai 

kockázatokat és az informatikai alkalmazások nyilvántartására is ad részletes ajánlást, 

javaslatot? 

K23: Növelhető a biztonság, biztonságos informatikai szolgáltatás azzal, ha az 

informatikai kockázatok integrálva, részletezve láthatóak lennének az informatikai 

alkalmazás nyilvántartásban? 

K24: Egyéb problémák, javaslatok? 
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