
Szolgáltatásmenedzsment az ITIL® alapján 
 

1. Mi az ITIL? 

Az ITIL az IT‐szolgáltatásmenedzsmentre (ITSM) vonatkozó bevált gyakorlatot megfogalmazó keretrendszer. Az ITIL 

útmutatást ad a szolgáltatóknak minőségi  IT‐szolgáltatások nyújtására, valamint az ezek támogatásához szükséges 

folyamatokra, (szervezeti) funkciókra és más képességekre vonatkozóan. Az ITIL‐t sok száz szervezet használja szerte 

a világon, és útmutatást ad mindenfajta szolgáltatásnyújtó szervezet számára a bevált gyakorlat alkalmazására. Az ITIL 

nem szabvány, amelyet feltétlenül követni kell; olyan útmutatás inkább, amelyet célszerű megismerni és megérteni 

ahhoz, hogy a szolgáltató értéket (hasznot) tudjon biztosítani az ügyfeleinek és (természetesen) saját maga számára 

is.  A  szolgáltató  szervezeteknek  érdemes  arra  törekedniük,  hogy  elfogadják  és  alkalmazzák  az  ITIL  szerinti  bevált 

gyakorlatot, valamint, hogy olyan módon  illesszék be azt a sajátos körülményeik közé, amely az  igényeiknek minél 

jobban megfelel. 

Az ITIL a legszélesebb körben ismert és elismert ITSM‐keretrendszer a világon. A kezdeti megjelenése óta eltelt közel 

30 évben az ITIL sokat fejlődött: megváltozott terjedelmében és mélységében is, ahogy a technológiák és a használat 

módjai  fejlődtek.  Az  ITIL  volt  a  minta  az  ISO/IEC  20000  formális  nemzetközi  szabvány  megalkotásánál  is  azon 

szervezetek  számára, amelyek  szeretnék bemutatni  képességeiket a  szolgáltatásmenedzsment  terén, és ezért arra 

törekednek, hogy felülvizsgáltassák és tanúsíttassák működésüket. Miközben az ISO/IEC 20000 egy szabvány, amelyet 

teljesíteni kell és be kell tartani, az ITIL olyan tudásanyagot kínál, amely jól használható a szabvány teljesítéséhez. 

Az ITIL második nagyobb frissítését 2007‐ben tették közzé válaszul a technológiában bekövetkezett fejlődésre és az IT‐

szolgáltatók előtt megjelent újabb kihívásokra. Ugyanis olyan új megközelítések és architektúrák terjedtek el az IT‐n 

belül a 2000‐es években, mint a kiszervezés, az osztott szolgáltatások, a közműszerű számítástechnika, a  ’felhő’‐

alapú számítástechnika, a virtualizálás és a mobilkereskedelem. Az ITIL folyamatalapú megközelítése ekkor és ezért 

egészült ki az ú.n. szolgáltatási életciklussal annak érdekében, hogy ezekre az újonnan megjelent kihívásokra is meg‐

felelő választ lehessen adni. A rendszeres továbbfejlesztés iránti elkötelezettség jegyében, illetve hogy még nagyobb 

legyen az összhang az  ITIL egyes moduljai között – 2011‐ben egy új kiadásban  tették közzé a  jelenleg  is érvényes, 

legújabb változatot. 

Az ITIL‐keretrendszer a szolgáltatási életciklus öt szakaszára épül, ennek megfelelően az ITIL alapmoduljai is ezekhez a 

szakaszokhoz adnak útmutatást a bevált,  legjobb gyakorlat  tekintetében. Ez az útmutatás  kiterjed a  fő elvekre, a 

szükséges folyamatokra és tevékenységekre, a szervezeti keretekre és szerepekre, a technológiára, valamint az ezek 

megvalósításával kapcsolatos kihívásokra, kritikus sikertényezőkre és kockázatokra.  

 

1. ábra: A szolgáltatási életciklus:  

’kormánykerék’ a vezető kezében 

A szolgáltatási életciklus szerkezete a kerék felépítésére 

emlékeztet, ahol a szolgáltatásstratégia helyezkedik el a 

‘kerékagy’‐ban,  amely  körül  forognak  a  szolgáltatás‐

tervezés,  ‐átadás,  ‐üzemeltetés  szakaszai,  vagyis  a 

‘küllők’. A rendszeres szolgáltatásfejlesztés pedig mintegy 

‘abroncs’‐ként  veszi  körül  ezeket,  és  támogatja  (‘össze‐

fogja’)  a  szolgáltatási  életciklus  összes  szakaszát.  Az 

életciklus  minden  szakasza  hatással  van  a  többire,  de 

egyúttal  épít  is  azokra  – mind  a  kiindulási  információk, 

mind a visszajelzések tekintetében. Ilyen módon állandó 

ellenőrzöttség és kiegyensúlyozottság valósulhat meg a 

teljes  szolgáltatási  életcikluson  keresztül.  Ez  biztosítja, 

hogy  a  szolgáltató  hatásosan  tudjon  alkalmazkodni  és 

válaszolni  az  ügyféligényekből  eredő  követelmények 

megváltozására. 

 

Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett védjegye, használata az AXELOS Limited 

engedélyéhez kötött. Minden jog fenntartva. 
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2. A szolgáltatási életciklus ‐ dióhéjban 

 

2. ábra: A szolgáltatási életciklus szakaszainak kapcsolata és fő tartalma 

Szolgáltatásstratégia 

A szolgáltatási életciklus központi helyét a szolgáltatásstratégia  tölti be.  Itt kezdődik az értékteremtés a szervezeti 

célok és az ügyféligények megértésével. Minden szervezeti eszköznek, beleértve a dolgozókat, a folyamatokat és a 

termékeket,  a  stratégiát  kell  támogatnia.  Az  ITIL  szerinti  szolgáltatásstratégia  témakörei  közé  tartozik  a  piaci 

lehetőségek  kialakítása,  a  belső  és  külső  szolgáltatótípusok  jellegzetességei,  a  szolgáltatási  eszközök,  a 

szolgáltatásportfólió  és  a  stratégia megvalósítása  a  szolgáltatási  életciklus  segítségével.  Az ügyfélkapcsolatok,  az 

igénybevétel  és  a  pénzügyek  menedzsmentje,  a  szervezetfejlesztés  és  a  stratégiai  kockázatok  kezelése  szintén 

idetartozó, fő témakörök. 

Az ITIL szerinti szolgáltatásstratégia útmutatást ad arra, hogy hogyan kezeljék a szolgáltatásmenedzsmentet – ne csak 

mint  valamilyen  szervezeti  képességet,  hanem  mint  stratégiai  eszközt.  Leírja  azokat  a  szolgáltatásmenedzsment 

gyakorlatát megalapozó elveket, amelyeket  jól  lehet használni  irányelvek, útmutatók és  folyamatok kialakítására a 

szolgáltatásmenedzsment terén a teljes ITIL szolgáltatási életciklus során. A szervezetek az ITIL szolgáltatásstratégiát 

arra használják, hogy célokat tűzzenek ki és teljesítményelvárásokat alakítsanak ki az ügyfelek és a piaci lehetőségek 

kiszolgálása  tekintetében,  valamint,  hogy  azonosíthassák,  kiválaszthassák  és  priorizálhassák  a  lehetőségeket.  A 

szolgáltatásstratégia  arról  szól,  hogy  a  szervezetek  olyan  helyzetben  legyenek,  hogy  a  szolgáltatásportfóliójukkal 

kapcsolatos  költségeket  és  kockázatokat  kezelni  tudják,  és  ezek  ne  csak  a működés  eredményességét,  hanem 

megkülönböztető  teljesítményt  is  biztosítsanak.  Azok  a  szervezetek,  amelyek  már  alkalmazzák  az  ITIL‐t,  az  ITIL 

szolgáltatásstratégiát útmutatóként használhatják az ITIL‐alapú szolgáltatásmenedzsmentjük stratégiai felülvizsgálata 

során, valamint, hogy  javítsák az összhangot az üzleti‐szervezeti  stratégiáik és meglévő képességeik között. Az  ITIL 

szerinti szolgáltatásstratégia arra ösztönöz, hogy a fontos döntések előtt álljunk meg, és gondolkodjunk el azon, hogy 

miért is akarunk valamit csinálni, mielőtt azon gondolkodnánk, hogy hogyan csináljuk azt. 
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Szolgáltatástervezés 

Hogy a szolgáltatások valódi értéket és sikerélményt adjanak az ügyfél számára, az ügyfélcélokat szem előtt tartva kell 

ezeket megtervezni. A tervezés felöleli az egész IT‐szervezetet, mivel a szervezet egésze az, ami nyújtja és támogatja 

a szolgáltatásokat. A szolgáltatástervezés az életciklus azon szakasza, amely a szolgáltatásstratégiát átalakítja az ügyfél‐ 

és  a  szervezeti  célok  elérésének  konkrét  tervévé.  Az  ITIL  szerinti  szolgáltatástervezés  témakörei  közé  tartozik  a 

tervezéskoordinálás,  a  szolgáltatáskatalógus‐,  a  szolgáltatásszint‐,  a  rendelkezésreállás‐,  a  kapacitás‐,  az  IT‐

szolgáltatásfolytonosság‐, az információbiztonság‐ és a szállítómenedzsment. 

Az  ITIL  szerinti  szolgáltatástervezés útmutatást  ad  a  szolgáltatások és  a  szolgáltatásmenedzsment  tervezésére  és 

fejlesztésére.  Kiterjed  a  tervezés  azon  elveire  és  módszereire,  amelyek  a  stratégiai  célok  szolgáltatásokká  és 

szolgáltatási  eszközökké  történő  átalakítására  szolgálnak.  Az  ITIL  szolgáltatástervezés  alkalmazási  köre  nem 

korlátozódik  az  új  szolgáltatásokra.  Beletartoznak  azok  a  változtatások  és  továbbfejlesztések  is,  amelyek  ahhoz 

szükségesek,  hogy  növeljék  vagy  fenntartsák  az  ügyfél  számára  nyújtott  értéket  a  szolgáltatások  élete  során;  a 

szolgáltatások  folytonosságát; a szolgáltatásminőség elérését; valamint a szabványoknak és  jogszabályoknak való 

megfelelést. Útmutatást ad a szervezeteknek arra vonatkozóan is, hogy hogyan alakítsanak ki tervezési képességeket 

a szolgáltatásmenedzsment terén. 

Szolgáltatásátadás 

Az ITIL szerinti szolgáltatásátadás útmutatást ad olyan képességek kifejlesztésére és továbbfejlesztésére, amelyek új 

vagy megváltozó szolgáltatások támogatott környezetekbe való bevezetését biztosítja. Leírja, hogy hogyan valósítsák 

meg  egy  szervezet  valamilyen  adott  állapotából  egy  újabb  állapotba  való  átmenetét  miközben  a  kockázatokat 

felügyelet  alatt  kell  tartani,  és  biztosítani  kell,  hogy  a  döntéstámogatáshoz  szükséges  szervezeti  ismeretek 

rendelkezésre  álljanak.  Fő  célja,  hogy  az  –  először  a  szolgáltatásstratégia  keretében  meghatározott,  majd  a 

szolgáltatástervezés  során  konkretizált  –  szolgáltatási  megoldást  eredményesen  átadhassák  a 

szolgáltatásüzemeltetésnek annak érdekében, hogy az értékteremtés folyamatosanságát biztosítani lehessen. 

Az  ITIL  szerinti  szolgáltatásátadás  megadja  a  követendő,  bevált  gyakorlatot  az  átadástervezés  és  ‐támogatás,  a 

változás‐,  a  szolgáltatásieszköz‐  és  konfiguráció‐,  a  kiadás‐  és  üzembeállítás‐menedzsment,  valamint  a 

szolgáltatásbevizsgálás  és  ‐tesztelés,  a  változásértékelés  és  az  ismeretmenedzsment  terén.  Útmutatást  ad  a 

szolgáltatásokban és a szolgáltatásmenedzsment‐folyamatokban történő változtatások komplexitásának kezelésére, 

valamint a nem‐kívánatos következmények megelőzésére, és hogy mindeközben az innováció lehetővé váljon. Az ITIL 

szolgáltatásátadás  egy  olyan  szolgáltatási  ismeretmenedzsment‐rendszerre  is  ráirányítja  a  figyelmet,  amely 

támogatni tudja a szervezeti tanulást, és elősegíti, hogy átfogóan  javítani  lehessen a szolgáltatási életciklus összes 

szakaszának hatékonyságát és eredményességét. 

Szolgáltatásüzemeltetés 

A stratégiai célok végső soron a szolgáltatásüzemeltetésen keresztül valósulnak meg, és ez kritikus képességgé teszi. 

Az ITIL szerinti szolgáltatásüzemeltetés megadja a követendő, bevált gyakorlatot a szolgáltatások menedzselésére a 

támogatott  környezetekben.  Útmutatást  ad  arra,  hogy  hogyan  lehet  eredményességet  és  hatékonyságot  elérni  a 

szolgáltatások  nyújtása  és  támogatása  során,  és  közben  értéket  biztosítani  az  ügyfélnek,  sikerélményt  a 

felhasználóknak  és  hasznot  a  szolgáltatónak.  Az  ITIL  szolgáltatásüzemeltetés  további  témakörei  közé  tartozik  az 

esemény‐, incidens‐, probléma‐, hozzáférésmenedzsment és kérésteljesítés folyamatai; valamint az ügyfélszolgálat, 

az infrastruktúramenedzsment, IT‐üzemeltetésmenedzsment és az alkalmazásmenedzsment funkciói. 

Az  ITIL  szerinti  szolgáltatásüzemeltetés útmutatást  ad  arra,  hogy hogyan  tartsák  fenn  a  stabilitást  a  szolgáltatás‐

üzemeltetésben, miközben  lehetővé  teszik  a  változásokat  a  tervben, méretekben,  terjedelemben  és  szolgáltatási 

szintekben. A szervezeteknek részletes útmutatást biztosít a folyamatokra, valamint módszereket és eszközöket ad a 

két, fő – reaktív, illetve proaktív – felügyeleti megközelítés alkalmazásához. A vezetők és a szakemberek számára olyan 

ismereteket  nyújt,  amelynek  segítségével  jobb  döntéseket  tudnak  hozni  olyan  területeken,  mint  a  szolgáltatások 

rendelkezésre állásának felügyelete, az igénybevétel felügyelete, a kapacitáskihasználás optimalizálása, az üzemelés 

ütemezése, a szolgáltatási  incidensek elkerülése vagy megoldása, valamint a problémák kezelése. Új modelleket és 

architektúrákat  ismertet  a  szolgáltatásüzemeltetés  támogatására,  mint  pl.  osztott  szolgáltatások,  közműszerű 

szolgáltatások, webszolgáltatások és mobilkereskedelem. 
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Rendszeres szolgáltatásfejlesztés 

Az  ITIL szerinti rendszeres szolgáltatásfejlesztés megadja a követendő, bevált gyakorlatot a szolgáltatásminőség, a 

működési hatékonyság és az üzletfolytonosság fokozatos és nagy mértékű  javítására, valamint annak biztosítására, 

hogy a szolgáltatásportfólió mindig összhangban legyen az ügyfél‐ és szervezeti igényekkel. Útmutatást ad arra, hogy 

hogyan kössék össze a továbbfejlesztés ráfordításait és eredményeit a szolgáltatásstratégiával, ‐tervezéssel, ‐átadással 

és  ‐üzemeltetéssel.  A  tervezés‐végrehajtás‐ellenőrzés‐beavatkozás  (PDCA)  jól  ismert  ciklusára  épülő,  zárt 

visszacsatolási  rendszert  hoz  létre.  Az  egyes  életszakaszokból  származó  visszajelzéseket  fel  lehet  használni 

továbbfejlesztési  lehetőségek  azonosítására  bármelyik  életszakaszban.  Az  ITIL  rendszeres  szolgáltatásfejlesztés 

további  témakörei  közé  tartozik  a  szolgáltatásmérés,  a  haszon  kimutatása  mérőszámokkal,  a  kiindulási  állapot 

rögzítése és az érettség felmérése. 

Az ITIL rendszeres szolgáltatásfejlesztése útmutatást ad arra, hogy az ügyfelek számára hogyan teremtsenek értéket 

és hogyan tartsák azt fenn a szolgáltatások jobb stratégiáján, tervezésén, átadásán és üzemeltetésén keresztül. Ötvözi 

a minőségmenedzsment, a változásmenedzsment és a képességfejlesztés elveit, gyakorlatát és módszereit. 

 

3. ábra: A szolgáltatási életciklus szakaszainak és folyamatainak áttekintő képe 
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Kiadás‐ és üzembeállítás‐menedzsment

Szolgáltatásbevizsgálás és ‐tesztelés

Változásértékelés

Ismeretmenedzsment
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Szolgáltatási életciklus igazgatása Szolgáltatási életciklus végrehajtása

Szolgáltatásszint‐menedzsment
Szolgáltatáskatalógus‐menedzsment

Kapacitásmenedzsment
Rendelkezésreállás‐menedzsment
IT‐szolgáltatásfolytonosság‐menedzsment
Információbiztonság‐menedzsment
Szállítómenedzsment

Tervezéskoordinálás


