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A kutatás bemutatása



Az adatok értékelése
Az anonimitás megőrzése érdekében a részhalmazok (pl. 
iparág) értékelése minimum 3 elem esetén történt meg

A vizsgált minta 
76 kitöltő kiegyensúlyozott összetételben (hazai KKV-któl, 
multinacionális vállalatokon át az állami intézményekig)

A kutatás célja
A hazai szervezetek folyamatmenedzsment fejlettségének 
és folyamatbányászat gyakorlatának felmérése

A kutatási módszer
A résztvevők online kérdőíves önértkelés és azt követő 
adatelemzés

Az adatfelvételi időszak 2022. szeptember 9. és október 18. között 
történt.
Az adatok feldolgozása (egyértelmű esetekben történő adattisztítás, 
illetve nem konzisztens rekordok kutatásból való kizárása) és az utána 
következő adatelemzés időszaka 2022. október 19.-november 3. között 
valósult meg.
A kutatási jelentés összeállítása 2022. november 11-én fejeződött be.  

A résztvevők egyrészt a korábbi Vialto folyamatmenedzsment és 
folyamatbányászat események iránt érdeklődők, másrészt a releváns 
szervezeti funkciójuk kapcsán célzottan a LinkedIn-en megkeresettek 
közül kerültek ki.

Bár a válaszadók számára lehetőségként adott volt az anonim kitöltés 
lehetősége is, de ezzel mindössze a résztvevők 6,6%-a élt, így a válaszok 
megbízhatóságát magasnak ítélhetjük. Szintén ezt támasztja alá, hogy 
az eredmények jellemzően illeszkednek a nemzetközi trendekhez 
(amennyiben ezekre vonatkozóan rendelkezésre állt megfelelő 
információ).

Az eredmények értelmezésekor ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a 
kitöltők nem véletlenszerűen kerültek kiválasztásra, hanem az 
önértékelést a folyamatmenedzsment és annak korszerű módszerei iránt 
az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutató személyek töltötték ki (a 
kiválasztás metódusából következően). Feltételezhető, hogy az általuk 
képviselt szervezetek nagyobb tudatosságot képviselnek a 
folyamatmenedzsment terén, ennek megfelelően az átlagpontszámok a 
valós hazai értékeknél magasabbak lehetnek. Szintén felfelé torzíthat az 
adatgyűjtési módszertan; az önértékelésből kifolyólag a 
folyamatmenedzsment fejlesztésében, működtetésében szerepet játszó 
kitöltők könnyen lehet, hogy a valóságosnál pozitívabb képet festettek a 
terület állapotáról.
Mindezek mellett az esetleges torzítás mértékét nem tartjuk 
elfogadhatatlan mértékűnek, a kutatás hasznos adalékokkal szolgál a 
folyamatmenedzsment és a folyamatbányászat hazai helyzetéről.

A kutatás módszertana
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A kutatás résztvevői
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A kitöltők közel 2/3-a nagy (>250 fő) szervezetet képvisel, a további 
szempontok szerinti elemzések nagy relevanciával bírnak ebben a 
körben.

A tulajdonosi hátteret vizsgálva megállapíthatjuk, a versenypiaci 
vállalatok elsöprő többségben képviseltetik magukat a kutatás 
mintájában, összhangban azzal a tapasztalattal, hogy az állami 
intézmények jellemzően bürokratikus működésmódja kevéssé helyezi 
előtérbe a folyamat alapú működést és így a folyamatmenedzsmentet.

Iparági bontásban nézve az adatokat, megállapíthatjuk, hogy 
kiegyensúlyozottan képviseltetik magukat az egyes iparágak, így 
releváns az egyes elemzéseket iparági bontásban is elvégezni.

A kitöltők szerepkörét tekintve érdekes megfigyelni, hogy a 
folyamatmenedzsment működtetésének minden szereplője jól 
reprezentált, kivéve a folyamatmenedzsereket. Ez rávilágít arra, hogy ez 
a kulcsfontosságú szerepkör jellemzően még nem vert gyökeret a hazai 
gyakorlatban (nem tartjuk valószínűnek, hogy a kutatási minta 
kiválasztása torzította volna lefelé a folyamatmenedzserek arányát, 
ugyanis mind a két kutatásban való részvételre meghívott kör jellemzően 
a folyamatmenedzsment iránt érdeklődők köréből került ki, amelyben a 
folyamatmenedzserek értelemszerűen felülreprezentáltak). 
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A kutatás során a Vialto által fejlesztett folyamatmenedzsment modellt 
használtuk, mely kilenc dimenzió mentén méri fel a szervezetek 
folyamatmenedzsment fejlettségét.

Minden egyes dimenzióban 4 szintet különböztetünk meg: alapszint 
menedzselt/sztenderdizált, fejlett/optimalizált illetve 
innovatív/folyamatosan fejlesztett.

Az egyes dimenziókban a szervezet folyamatmenedzsment működésére 
legjellemzőbb állítás kiválasztásával végezhető el az önértékelés.

A modell részletes bemutatása a jelentés végén található függelékben 
található.

Folyamatmenedzsment fejlettségi 
modell 
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Összesített fejlettségi szint: 1,79
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Folyamatmenedzsment érettségi 
szintek átlaga dimenziónként

A kutatás résztvevőinek átlagértéke 1,79 amely kimondottan alacsony, a 
Menedzselt/sztenderdizált szinttől is jelentősen elmarad. Ez alapján 
elmondható, hogy a magyarországi szervezetek folyamatmenedzsment 
érettsége jelentős fejlesztési potenciált hordoz.

Két dimenzió markánsan elmarad az átlagtól. A folyamatgazdák hiányát, 
vagy esetleg csak formálisan létező szerepét mutató alacsony érték 
rávilágít a folyamatmenedzsment működés gerincét adó réteg hiányára, 
amelynek megteremtése elsődleges prioritású feladat. A 
folyamatmenedzsment irányítás alacsony értéke a másik fontos 
szervezeti összetevő hiányára világít rá, központi támogatás irányítás 
nélkül a folyamatgazdák sem tudnak hatékonyan működni, így ebben a 
dimenzióban is előre kel lépni a további fejlődést megalapozandó.

A Menedzselt/sztenderdizált szintet egyedül a folyamatok 
automatizálásának fejlettsége éri el, amelyet leginkább a nagylétszámú 
szervezetek magas arányára lehet visszavezetni a mintában.

A következő lépés a mintába bekerült szervezetek jellemzőinek 
vizsgálata, melyik befolyásolja a fejlettség szintét és hogyan.

Innovatív/
Folyamatosan

fejlesztett



A tulajdonosi háttér hatásának vizsgálata során kitűnik az állami 
intézmények alacsonyabb folyamatmenedzsment fejlettségi szintje, míg 
a nemzetközi vállalatok leányvállalatai némiképp kiemelkednek a 
mezőnyből. 

Érdekes eredmény, hogy a hazai magántulajdonú illetve 
állami/önkormányzati tulajdonú vállalatok összesített fejlettségi szintje 
nem különbözik egymástól, ellentétben azzal az előzetes hipotézissel, 
hogy az állami tulajdonú vállalatok kevésbé fejlettek s 
folyamatmenedzsment terén.

Azonban a mintában az állami vállalatok körében jóval magasabb a nagy 
szervezetek aránya, mint a hazai vállalatok esetében, amely – mint 
később megmutatjuk – jelentős torzító hatást fejt ki, a szervezetek 
mérete erőssel korrelál folyamatmenedzsment fejlettségükkel.

A kis (<250 fő) és a nagy (250< fő) szervezetekre külön megvizsgálva a 
tulajdonosi háttré hatását, láthatjuk, hogy a hazai magántulajdonú 
nagyvállalatok fejlettsége már meghaladja az állami tulajdonúakét, bár a 
nemzetközi vállalatok leányvállalataiétól elmarad. 

Szervezetek tulajdonosi háttere 
szerinti összehasonlítás

1,7Állami/önkormányzati vállalat

Nemzetközi vállalat leányvállalata 1,9
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A kis (<250 fő) és nagy (>250 fő) szervezet folyamatmenedzsment 
szempontból két külön világ. A felső ábra jól mutatja, hogy igen jelentős 
különbség mutatkozik a két csoport fejlettségének eloszlása között. A 
kis szervezetek közül csupán néhány (5 db) éri el a nagy szervezetek 
átlagát, és jelentős részük a legalacsonyabb fejlettségi szinten áll (azaz 
minden dimenzióban a lehető legalacsonyabb pontszámot érték el). 

A nagy szervezeteket méret alapján tovább bontva (alsó ábra) azt látjuk, 
hogy nincs jelentős különbség az egyes szegmensek fejlettségének  
eloszlásában (jól illusztrálja ezt, hogy az egyes szegmensek átlagértéke 
igen közel van egymáshoz).

Összefoglalva, a kis és nagy szervezeteket érdemes külön elemezni a 
továbbiakban, ugyanis bármilyen további bontás esetében a különböző 
csoportok értékeinek eltérését jelentős mértékben magyarázná az, hogy 
mekkora a kis és nagy szervezetek aránya a csoportokon belül, így a 
további bontások jelentőségét elfedné ez a jelenség.

A nagy szervezetek esetében viszont az egyes méretbeli szegmensek 
hasonló eloszlást mutatnak, ezért ez a veszély esetükben nem áll fenn, 
ezért ésszerű homogén csoportként kezelni őket a további 
elemzésekben (ezzel növelve a további megbontásokban vizsgált 
elemszámot és így erősítve az ennek mentén tett megfigyelések 
erősségét).

Továbbá, a kis szervezetek közül kiemelkedő résztvevőket érdemes 
külön is górcső alá venni, vajon milyen jellemzőik vannak, és ezek 
hogyan csengenek össze a megfigyelt magasabb folyamatmenedzsment 
fejlettséggel.

A szervezetek mérete szerinti 
összehasonlítás

Kis és nagy szervezetek fejlettségének összehasonlítása

Eltérő méretű nagy szervezetek fejlettségének összehasonlítása

átlag

átlag

átlag átlag átlag
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A kis és nagy szervezetek részletes 
összehasonlítása A folyamatmenedzsment fejlettséget dimenziónként szemügyre véve 

kiderül, hogy a kis szervezetek szinte minden dimenzióban radikálisan 
lemaradnak a nagy szervezetek átlagától, kivéve kettőt, ahol lényegében 
azonos átlagos fejlettséget mutatnak. A folyamatdokumentáció terén 
nem meglepő ez a kiegyenlített kép, az ISO 9001 vagy hasonló, 
alapvetően a folyamatok dokumentálását is kikényszerítő szabványok 
használata meglehetősen elterjedt a kis szervezetek körében is. Továbbá 
bizonyos ágazatokban a hatósági szabályozások (pl. pénzügyi 
szolgáltatók, egészségügy, gyógyszeripar), másokban pedig egyéb 
elterjedt szabványok (pl. ISO 27001 az IT szektorban) megkövetelik a 
folyamatok rigorózus dokumentálását.

A folyamatfejlesztési módszertanok szofisztikáltabb használata is 
részben magyarázható a fentiekben említett szabványok használatával, 
hiszen azok megkövetelik a folyamatalapú működésfejlesztést. Emellett 
kínálkozik egy másik hipotézis is, amely szerint a kis szervezetek is 
megértették a folyamatok fejlesztésének fontosságát, és erre jelentős 
hangsúlyt helyeznek. Mindenesetre ezt a jelenséget érdemes lenne 
alávetni a jelen kutatás keretein túlmutató további vizsgálatoknak.

A kiemelkedően teljesítő kis szervezeteket (5 db) vizsgálva egy 
kivételével találhatunk olyan jellemzőt, amely magyarázza a magasabb 
folyamatmenedzsment fejlettségüket. Kettő közülük IT szolgáltató 
vállalat, amely iparágban a hatékony, jól menedzselt, folyamat alapú 
működés alapkövetelmény (pl. IT üzemeltetést hosszabb távon 
szervezetlenül a folyamatok kézben tartása nélkül végezni lehetetlen).
Egy cég kutatás-fejlesztéssel foglalkozik, amely szintén megkövetel egy 
jelentős mértékű szervezettséget, és ez magyarázhatja a viszonylag 
magas fejlettséget (ld. egy szabadalom levédésének követelményei).
Egy további cég nagy nemzetközi vállalat leányvállalata, feltehetően az 
anyavállalat fejlett folyamatmenedzsment gyakorlata szűrődik át ide is.
Az ötödik cég esetében nem találtunk magyarázó adatot, egy 
magyarországi termelő cég mutatott a felmérés során magas 
fejlettséget, így örömmel nyugtáztuk, hogy saját jogon, iparágtól 
függetlenül is működhet fejlett folyamatmenedzsment egy hazai cégnél.

1,2
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A 250 fő fölötti szervezetek átlaga sem éri el folyamatmenedzsment 
fejlettségben a menedzselt/sztenderdizált szintet (bár megközelíti). Ez 
jelentős fejlődési lehetőséget kínál, amelynek megragadásával komolyan 
növelhető a működés hatékonysága, csökkenthetők az operatív 
kockázatok és nagy mértékben javítható az ügyfélélmény, amelyek mind 
hozzájárulnak a szervezet eredményességének növeléséhez.

Érdekes módon az erősségek a beruházásigényes (azaz „drága”) 
aspektusok (mint a folyamatmenedzsment eszközök használata és a 
folyamat-automatizáció) esetében figyelhetők meg, míg az átlagtól 
jelentősen elmaradó dimenziók (mint a folyamatgazdák szerepe és 
folyamatmenedzsment módszertanok használata) viszonylag kis 
befektetéssel már rövid- és középtávon fejleszthetőek, azaz quick-win
akció jelöltként kínálkoznak a folyamatmenedzsment fejlettség növelése 
kapcsán.

Másrészt a tapasztalat azt mutatja, hogy a folyamatgazdák helyzetbe 
hozásához megfelelő eszközöket is szükséges a kezükbe adni, 
amelyekkel a folyamatokat monitorozni tudják és szükség esetén be is 
tudnak avatkozni azokba. Ennek a megvalósítása a közelmúltig jelentős 
nehézségekbe ütközött. 

A hatékony folyamatfejlesztési módszertanok alkalmazásának is 
jelentkeznek gyakorlati nehézségei: a folyamatok end-to-end  áttekintése, 
a kulcs KPI-ok folyamatos mérése, a problémák gyökérokainak gyors 
feltérképezése jelentős kihívást jelentett mostanáig. 

A fenti két téren jelentkező nehézségek az (akár valós idejű) 
folyamatmonitoring technológiák (pl. folyamatbányászat) elterjedésével 
leküzdhetők, ezzel pedig valósággá válhat a korábbi mozgalmak (TQM, 
Lean, 6 Szigma, stb.) ígérete, a folyamat alapú működésmenedzsment a 
szervezetekben.

Összesített fejlettségi szint: 1,92

Nagy szervezetek 
folyamatmenedzsment fejlettsége
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Államigazgatás

Biztosítás

Nagy szervezetek – iparágak szerint
A nagy szervezetek esetében az iparágak között jelentős eltéréseket 
tapasztaltunk, a legalacsonyabb és legmagasabb átlagértékű iparágak 
között egy teljes fejlettségi szint különbség van. 

A legmagasabban elhelyezkedő IT szektor esetében a tevékenység jellege 
adhat magyarázatot. Egyrészt a működés terén (mind az üzemeltetés, mind 
a fejlesztés ab ovo folyamatalapú), másrészt az IT szektor széles körűen 
alkalmaz működéstámogató IT eszközöket és automatizációs
megoldásokat, amelyek markánsan elősegítik a folyamati KPI-ok fejlett 
használatát is.

A termelő cégek esetében a jellemzően alacsony marzsból és az ehhez 
kapcsolódó „Működési hatékonyság” vállalati stratégiából egyenesen 
következik a fejlett folyamatmenedzsment működés, nem hiába volt a 
minőségmenedzsment mozgalom bölcsője éppen ez az iparág.

A skála másik végén a biztosítási szektor áll, ami elsőre talán meglepő 
lehet, de jobban belegondolva a tipikus biztosítói üzleti modellbe, 
találhatunk rá magyarázatot. A biztosítók elsősorban az innovatív aktuáriusi
munkával, a kockázatok szofisztikált becslésével és kezelésével, továbbá a 
beszedett díjak jól fialó befektetésével tudnak eredményesek lenni. Ezek 
kevésbé folyamat-jellegű tevékenységek, így nem csoda az alacsonyabb 
fejlettségi szint. Mindamellett itt felfigyelhetünk egy komoly versenyelőny 
lehetőségére: amelyik biztosító folyamatmenedzsment terén versenytársait 
jelentősen meg tudja előzni, komoly előnyre tehet szert ügyfélmegtartás, 
hatékony működésből származó költségelőny és a működési kockázatok 
csökkentése révén. Továbbá, mivel a biztosítók a folyamatmenedzsment 
fejlettség alacsony szintjéről indulnak, viszonylag alacsony befektetéssel is 
jelentősen felül tudják múlni versenytársaikat. 

Az államigazgatás esetében a jogszabályokon alapuló működés távol áll a 
folyamatszemlélettől, ezért nem meglepő, hogy a szektor 
folyamatmenedzsment fejlettsége alacsony. Az előrelépést nehezíti, hogy 
az ehhez szükséges változtatások jellemzően az intézményen túli szereplők 
együttműködését igénylik, jellemzően jogszabályok változtatását, amely 
hosszadalmas és nehézkes út.

Átlagos fejlettségi szint: 1,92
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Szektorok eredményeinek részletezése

A bankszektor átlagos értékeket mutat összehasonlítva a többi szektor 
átlagaival a modell dimenziónak többségében, viszont kiemelkedik a KPI-
ok használata és a folyamatdokumentáció terén. Előbbi a tranzakciós 
üzleti modell dominanciájával áll kapcsolatban, utóbbi a szektor 
kiemelkedően erős szabályozói felügyeletéhez köthető. Erősség még a 
folyamatok automatizálása, amely a folyamati KPI-ok terén mutatott 
viszonylag magas értékkel együtt kiindulási alapot szolgáltat egy adat 
alapú folyamatfejlesztési stratégia megvalósítására.

Az IT szektor esetében a folyamatmenedzsment szervezeti aspektusa 
(folyamatgazdák szerepe, folyamatmenedzsment irányítás, 
folyamatmenedzsment készségek, folyamatmenedzsment eszközök) és 
a folyamatok automatizálása emelkedik ki. Az előbbire építve lehet a 
többi átlagos értékű dimenzióban előre lépni, egyrészt a folyamatok 
működtetésének (folyamati KPI-ok, folyamatdokumentáció), másrészt a 
folyamatok fejlesztésének (folyamatfejlesztési módszertanok) 
menedzseltebbé tételével.  

A biztosítási szektor minden dimenzióban jelentősen 
elmarad a többiektől, amely jelentős (és mivel igen alacsony fejlettségi 
szintről indul, viszonylag alacsony befektetéssel elérhető) fejlődési 
lehetőséget mutat.

A telekommunikációs szektor többnyire alacsony értékei az egyes 
dimenziókban jelentős fejlődési lehetőséget kínálnak, egyrészt a 
folyamatmenedzsment működtetése (vezetői elköteleződés, 
folyamatgazdák szerepe, folyamatmenedzsment irányítás), másrészt a 
folyamatmenedzsment képességek (folyamatfejlesztési módszertanok, 
folyamatmenedzsment készségek, folyamatmenedzsment eszközök) 
terén. 
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Termelés és gyártás szektor

A gyógyszer és egészségügyi szektor átlagos értékeket mutat 
összehasonlítva a többi szektor átlagaival a modell dimenziónak 
többségében, viszont kiemelkedik a KPI-ok használata és a folyamatok 
automatizálása terén, amelyek jó kiindulási alapot szolgáltatnak egy adat 
alapú folyamatfejlesztési stratégia megvalósítására.
Viszonylagos erősség még a folyamatfejlesztési módszertanok és a 
folyamatmenedzsment irányítás dimenziója, és meglepően alacsony a 
folyamatdokumentáció fejlettsége, különös tekintettel ezen iparág erős 
dokumentációs szabályozói követelményeire. Ezt a jelenséget 
mindenképpen érdemes volna további vizsgálatok alá vonni.

Az energia és közmű szektor a gyógyszeriparhoz nagyon hasonló profilt 
mutat. A KPI-ok használata és a folyamatok automatizálása terén 
mutatott magas értékek egy adat alapú folyamatfejlesztési stratégia 
megvalósításának lehetőségét kínálják. 
A különbség leginkább abban nyilvánul meg, hogy ennek a szektornak az 
átlagértékei egyik dimenzióban sem maradnak el jelentősen más 
szektorokétól.

A termelés és gyártás esetében a vezetői elkötelezettség, a 
folyamatmenedzsment szervezeti aspektusa (folyamatgazdák szerepe, 
folyamatmenedzsment irányítás, folyamatmenedzsment készségek, 
folyamatmenedzsment eszközök) és a folyamatok automatizálása 
emelkedik ki. Az előbbire építve lehet a többi átlagos értékű dimenzióban 
előre lépni, egyrészt a folyamatok működtetésének (folyamati KPI-ok, 
folyamatdokumentáció), másrészt a folyamatok fejlesztésének 
(folyamatfejlesztési módszertanok) menedzseltebbé tételével. 
Mindezekhez jelentős támogatást nyújthat a magas vezetői 
elkötelezettség. 

A logisztikai és közlekedési szektor többnyire alacsony értékei jelentős 
fejlődési lehetőséget kínálnak, ám ebben a szektorban jellemzően igen 
nagy méretűek a vállalatok, a folyamatmenedzsment fejlesztése 
nehezen valósítható meg a folyamatautomatizálás növelése nélkül, 
amely vélhetőleg nagy beruházási költséget igényel.

Szektorok eredményeinek részletezése



A folyamatbányászat
kérdőív eredményei



Ismerem a folyamatbányászatot és használjuk a szervezetben
11%

Ismerem a 
folyamatbányászatot 

és tervezzük használni 
a szervezetben

15%

Ismerem a folyamatbányászatot, de nem használjuk a szervezetben
47%

Nem hallottam még a 
folyamatbányászatról27%

Folyamatbányászat elterjedtsége

A folyamatbányászat a folyamatmenedzsment terület egyik legújabb 
iránya. Segítségével a folyamatok informatikai rendszerekben hagyott 
„lábnyomai” (azaz melyik üggyel milyen időpillanatban milyen esemény 
történt) feltérképezhetőek, és így a folyamat működése teljes mértékben 
transzparenssé tehető. Ilyen módon a folyamat anomáliái és azok 
gyökérokai teljes körűen azonosíthatóak lesznek. Az informatikai 
rendszerekkel történő adatkapcsolatok kiépítése útján a folyamat 
működése és a kapcsolódó KPI-ok valós időben monitorozhatóvá válnak, 
mindez pedig lehetővé teszi a folyamatmenedzsment érdemi 
működtetését.

Rendkívül gyorsan terjed a folyamatbányászat használata, világszinten 
évi közel 50%-os növekedést jeleznek előre az elemzők. 

A kutatásunk alapján a magyar szervezetek körében hasonló dinamika 
figyelhető meg, míg a válaszolók 11%-a használ folyamatbányászatot, 
további 15% tervezi a használatát a jövőben, 8%-uk (több mint a felük) 
pedig legkésőbb 2023. első felében.

Az ismertség terén már megtörtént az áttörés, a válaszolók közel 
háromnegyede ismeri a folyamatbányászatot. Azonban nagyon sokan 
vannak (47%) akik ugyan ismerik, ám az általuk képviselt szervezet nem 
tervezi (egyelőre) a bevezetését. Érdekes kérdés, vajon milyen 
akadályozó tényezők gátolják az előrelépést ezen a területen? A 
későbbiekben erre is kitér kutatási jelentésünk.

Folyamatbányászat használata

Használja a folyamatbányászatot; 
11%

Folyamatbányászat 
bevezetése 2022-ben; 

5%

Folyamatbányászat bevezetése 2023 H1-ben; 
3%

Folyamatbányászat 
bevezetése 2023 H2-ben; 

1%

Bevezetés ideje ismeretlen; 
5%

Ismeri de nem használja; 
47%

Nem ismeri a 
folyamatbányászatot; 

27%

Folyamatbányászat bevezetésének időzítése

https://www.fortunebusinessinsights.com/process-mining-software-market-104792
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Megfigyelhetjük, hogy a szervezetek mérete jelentősen befolyásolja a 
folyamatbányászat elterjedtségét, jellemzően minél nagyobb 
szervezeteket nézünk, annál nagyobb arányban használják a 
folyamatbányászatot. Hasonlóképpen azokra, akik még nem használják 
a folyamatbányászatot, ugyanúgy igaz, hogy minél nagyobbak, annál 
inkább tervezik bevezetni. Ezek persze nem meglepő információk, minél 
nagyobb egy szervezet, annál nehezebb a működés hagyományos 
módszerekkel történő feltérképezése valamint kézben tartása továbbá a 
nagyobb méret nagyobb megtérülést ígér a folyamatbányászat 
használata esetén.

Legnagyobb arányban az energia és közmű, a termelés/gyártás és az IT 
ágazatok használják vagy tervezik használni a folyamatbányászatot, 
talán nem meglepő, hogy a folyamatmenedzsment fejlettség terén is ez 
a három szektor áll az élen. 

Feltehetőleg egy bizonyos fejlettségi szint elérésekor logikus 
folytatásként kínálkozik a folyamatbányászat bevezetése, míg bizonyos 
szint alatt számos előfeltétel sérülhet, pl. hiányozhat a folyamatok 
megfelelő mértékű IT támogatása. Nem véletlen, hogy a három élenjáró 
szektor mindegyikében kiemelkedően magas a folyamatok 
automatizációjának mértéke. Ugyancsak magas ez az érték két másik, 
folyamatbányászat terén (amennyiben figyelembe vesszük a jövőbeli 
terveiket is) csak kissé hátrébb álló ágazat, a bankszektor és a 
gyógyszeripar/egészségügy esetében. 

Különösen érdekes a bankszektor helyzete, ugyan még egyik válaszadó 
sem számolt be arról, hogy folyamatbányászatot használnának, de 38%-
uk jelezte, hogy a bevezetését már tervbe vették. Közel ilyen nagy 
mértékben nőhet a folyamatbányászat elterjedtsége a termelés/gyártás 
területén, itt 33% nyilatkozott arról, hogy várhatóan bevezetik a 
folyamatbányászat használatát.
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Nem hallottam még a folyamatbányászatról

Ismerem a folyamatbányászatot, de nem használjuk a szervezetben

Ismerem a folyamatbányászatot és tervezzük használni a szervezetben

Ismerem a folyamatbányászatot és használjuk a szervezetben

Folyamatbányászat használata szervezet mérete szerint

Folyamatbányászat használata szektor szerint

Folyamatbányászat elterjedtsége –
szervezet méret és szektor szerint
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Folyamatbányászat 
alkalmazásának akadályai

A folyamatbányászat alkalmazását gátló két legfőbb tényező a 
megfelelő kompetencia, valamint a vezetői elkötelezettség hiánya. 
Ezeket a tényezőket viszonylag könnyen lehet orvosolni, a kompetencia 
kiépíthető a szervezetben a bevezetés kezdeti időszakában külső 
szakértelem igénybe vételével. A vezetői elkötelezettség hiánya is 
orvosolható a folyamatbányászat által elérhető üzleti előnyöknek a 
vezetés számára való demonstrálásával.

Kisebb arányban említették ugyan a válaszolók, de érdemes 
megemlékezni két „objektív” akadályról; a büdzsé hiányáról és az 
adatkinyerés nehézségéről / a folyamatok elégtelen IT támogatásáról. 
A források hiánya vagy rendelkezésre állása nyilvánvalóan összefügg a 
vezetői elkötelezettség meglétével, így utóbbi megteremtése vélhetőleg 
orvosolja a források hiányát is.
Az adatokhoz való hozzáférés, illetve az IT támogatás nem elégséges 
volta valóban nehezítő tényező, de a tapasztalat azt mutatja, sok 
esetben megfelelő szakértelem illetve fejlett képességekkel rendelkező 
folyamatbányászati eszköz birtokában ezeken úrrá lehet lenni.



Folyamatok átfutási idejének 
csökkentése
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A folyamatbányászat üzleti haszna
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Folyamati transzparencia 
megteremtése
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A folyamatbányászat üzleti hasznára vonatkozó kérdésre a többiekétől 
meglehetősen különböző választ adtak azok, aki már használják a 
folyamatbányászatot, ők a hatékonyságnövelést jelölték meg 
legyakrabban és a folyamati transzparencia megteremtését a 
legritkábban. A hatékonyságnövelés a másik két csoportnál (akik még 
csak tervezik és akik nem tervezik használni a folyamatbányászatot ) is 
gyakran említett üzleti előny volt, azonban a folyamati transzparencia 
tekintetében már más véleményen voltak: a folyamatbányászatot már 
alkalmazók körében a legritkábban megfogalmazott üzleti érték volt igen 
alacsony százalékkal, míg a másik két csoport sokkal nagyobb arányban 
említette. Az alkalmazók gyakorlati tapasztalatai feltehetőleg sokkal 
kézzelfoghatóbb (és a valóságban nagy valószínűséggel megvalósult) 
előnyökre mutatnak rá.

Mind a három csoportban alacsony értéket kapott a bevételnövelés, ami 
meglepő, hiszen számos folyamat esetében az ismert felhasználási 
esetek pont a bevételnövelésre vannak kihegyezve. Ezt a jelenséget a 
hazai menedzsment kultúra erősen költségfókuszú megközelítésének 
kivetüléseként tudjuk értelmezni.

Megfigyelhető továbbá hogy a folyamatbányászat használatát a jövőben 
megkezdeni tervezők a másik két csoportnál lényegesen nagyobb 
ambíciókkal rendelkeznek az elérhető előnyök kapcsán. Ez azt a veszélyt 
hordozza, hogy az első időszakban, amelyben a kezdeti nehézségek 
leküzdésén kell túljutnia a folyamatbányászati kezdeményezésnek, nem 
fog tudni megfelelni a túlzott elvárásoknak és ez veszélybe sodorhatja a 
folytatását, amely során az igazán jelentős üzleti értékeket tudja 
szállítani. Mindenképpen érdemes ezt szem előtt tartania annak, aki 
mostanában akar belevágni a folyamatbányászat használatába; fontos a 
reális elvárások megfogalmazása a folyamatbányászat 
meghonosításának első időszakára vonatkozóan. 



Automatizációs lehetőségek 
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IT rendszercsere támogatás

RPA bevezetés támogatása
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Folyamatbányászat felhasználási 
lehetőségei a folyamatfejlesztés terén
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A folyamatfejlesztést üzleti haszonként megjelölő válaszolók arra a 
kérdésre is válaszolhattak, milyen célú folyamatfejlesztés során 
használják, vagy gondolják felhasználhatónak a folyamatbányászatot. 

Ennél a kérdésnél a három csoport elég hasonló gyakorisággal említette 
a különböző célokat. A leghangsúlyosabban mindenütt a folyamatok 
monitorozása és az automatizációs lehetőségek feltérképezése jelent 
meg. Mind a két cél erősen összefügg a folyamatmenedzsment IT 
eszközökkel való támogatásával, amely a válaszadói kör egyik központi 
témájának tűnik.

Gyakran említett tétel volt még a működési megfelelőség vizsgálata és a 
vele szorosan összefüggő belső audit támogatása cél is. Ez egy másik 
koherens törekvést sejtet, a válaszoló szervezetek esetében a működés 
kontrollja is fontos csapásiránynak tűnik, amely folyamatbányászati 
megközelítéssel jól támogatható.

Ennél a kérdésnél is megfigyelhető volt a folyamatbányászat 
használatba vételére készülők optimista hozzáállása az általuk 
megcélzott felhasználási lehetőségek vonatkozásában, amely megerősíti 
a megvalósítandó üzleti haszon kapcsán tett észrevételünket – a 
bevezetés első időszakára vonatkozó eltúlzott várakozások kockázatot 
jelenthetnek a kezdeményezés sikerére nézve.

A kutatás résztvevői megjelölhették azt is, mely folyamatokra 
használnak vagy terveznek használni folyamatbányászatot. Az 
eredmények a függelékben találhatóak.



Folyamatbányászati eszközök funkciói
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30%

60%

70%
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40%

50%

30%

70%

40%

30%

80%

60%

50%

Process  Mining

Task Mining

Valós idejű adatkinyerés

Napi munkavégzés támogatása

Tervezés és szimuláció

Automatizációs és beavatkozási rutinok

Folyamat monitoring

Tervezi felhasználni Nem tervezi felhasználni

Folyamatbányászati eszközt nem használnak, de tervezik

63%

13%

25%

13%

25%

50%
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38%

38%

63%

38%

25%

13%

38%

13%

13%

25%

13%

13%

13%

25%

25%

38%

13%

25%

13%

Process  Mining

Task Mining

Valós idejű adatkinyerés

Napi munkavégzés támogatása

Tervezés és szimuláció

Automatizációs és beavatkozási rutinok

Folyamat monitoring

jelenleg használjuk Nem használjuk, de tervezzük Nem használjuk, és nem is tervezzük Nem tudom

Folyamatbányászati eszközt használnak

A folyamatbányászat felhasználói egy fejlett folyamatbányász eszköz 
képességeinek csupán kis részét használják, jellemzően csak a process
mining, illetve a folyamat monitoring funkciókat jelölték meg a 
válaszaikban. Ez alapvetően a folyamatok anomáliáinak és azok 
gyökérokainak azonosítását és a folyamat fejlesztésére meghatározott 
akciók követését valósítja meg.
A szofisztikáltabb funkciók a jövőbeli tervek keretében jelennek meg. 
Kiemelkedik közülük a tervezés és szimuláció megvalósítása, amelyet a 
válaszolók 63%-a kíván bevezetni. Bíztató jel, hogy a folyamatbányászat 
üzleti előnyeinek jelentős részét biztosító automatizációs és 
beavatkozási rutinok implementálása is jelentős arányban szerepel a 
bevezetni kívánt funkciók között.

De miért nem szerepel minden felhasználó terveiben ezen kulcs 
képességek megragadása? Feltételezhető (a válaszolók által megjelölt,  
általuk alkalmazott eszközök eltérő képességeit figyelembe véve), hogy 
egyes esetekben a funkciók bővítését a bevezetett folyamatbányász 
megoldás korlátjai akadályozzák – egyszerűen nem alkalmas az adott 
feladatra. Mindenképpen érdemes a folyamatbányász támogató eszköz 
kiválasztásánál figyelemmel lenni arra, hogy a későbbiekben használni 
kívánt képességeket az eszköz biztosítja-e.

A folyamatbányász eszközt bevezetni szándékozók válaszai is 
alátámasztják, hogy fókuszálni kell a hosszú távon kritikus fontosságú 
funkciók biztosítására, ugyanis az ebbe a körbe tartozó tervezés és 
szimuláció, valamint automatizációs és beavatkozási rutinok funkciót 
csupán a válaszolók 20 illetve 40%-a kívánja használni, ezzel jelentős 
mértékben korlátozva a folyamatbányászat használatával elérhető üzleti 
haszon mértékét.



Celonis
50%

Minit
10%

Motiment
10%

Signavio
20%

UiPath
10%

Folyamatbányászati eszközök 
elterjedtsége

A folyamatbányászat eszközök közül  a Celonis szoftverét használják 
legtöbben – a válaszadók fele jelölte meg.

Szerepelt még az SAP által felvásárolt Signavio, illetve  a Microsoft 
tulajdonában álló Minit. Önálló szereplőként jelent meg a főleg RPA 
robotjairól ismert UiPath illetve a task mining irányból érkező magyar 
fejlesztésű Motiment.

Ez az összkép hasonló a globális folyamatbányászati piaci helyzethez, 
ahol az Everest Group 2021-es piacelemzése alapján a Celonis 60%-os 
részesedéssel vezette a globális piacot, a maradék 40%-on pedig 
számos kisebb gyártó osztozott.  



Függelék



Vezetői elkötelezettség Folyamatgazdák szerepe
Folyamatmenedzsment 

koordináció
Folyamat KPI-ok Folyamatdokumentáció

Folyamatfejlesztési 
eszközök alkalmazása

Folyamatmenedzsment 
készségek és erőforrások

IT folyamatmenedzsment 
eszközök 

Folyamatok 
automatizálása

Alapszintű

Van vezetői 
elkötelezettség, de csak a 
középvezetés szintjén

Nincs folyamatgazda / csak 
a kulcsfolyamatokhoz van

Nincs központi 
folyamatmenedzsment 
koordináció

Folyamati célok/KPI-ok 
csak a kulcsfontosságú 
tevékenységekre 
vonatkozóan vannak. Ad-
hoc/manuális riportolás 
jelemző

Csak kulcs folyamatok 
vannak dokumentálva.

Ad-hoc / projekt alapúak a 
folyamatfejlesztési 
tevékenységek, amelyek 
elsősorban a 
költségcsökkentésre 
összpontosítanak. Az 
eredmények visszamérése 
szórványos történik meg, 
ha egyáltalán van ilyen.

Szórványosan vannak csak 
jelen a szervezetben a 
folyamatmenedzsment  
készségek és erőforrások.

Nem használunk 
eszközöket a 
folyamatmenedzsmenthez

Kevéssé jellemző az 
automatizáció, jelentős 
mennyiségű a manuálisan 
végrehajtott 
folyamatlépés informatikai 
rendszertámogatás / 
automatizálás nélkül

Menedzselt/
sztenderdizált

Vannak az üzleti 
folyamatok 
menedzsmentje iránt 
elkötelezett felsővezetők–
vannak olyan stratégiai 
céljaik melyek 
egyértelműen 
kapcsolódnak az üzleti 
folyamat KPI-okhoz.

Minden folyamatnak van 
folyamatgazdája

Van központi 
folyamatmenedzsment 
szervezet (Center of 
Excellence), amely 
támogatja a 
folyamatfejlesztési 
kezdeményezéseket 
(erőforrások, készségek, 
módszerek koordináció 
biztosításával)

Szervezeti silókra 
széttagolt KPI-ok vannak. 
Rendszeres a riportolás, de 
sok manuális munkát 
igényel.

A folyamatokat 
szabványosított módon 
dokumentáljuk. A 
folyamatdokumentációk 
szervezeti silókra 
vonatkoznak.

A folyamati hiányosságok 
objektív alapokon 
meghatározásra kerülnek. 
A költségcsökkentésen 
kívül a folyamatspecifikus 
optimalizálás más célokra 
is fókuszál. Az eredmények 
visszamérése általában 
egyszeri tevékenység.

Léteznek 
folyamatmenedzsment 
készségek és erőforrások a 
központi 
folyamatmenedzsment 
szervezetben (Center of 
Excellence).

Folyamattérképező és 
dokumentáló eszközöket 
használunk

A főbb folyamatokat 
informatikai rendszerek 
támogatják, de a 
tevékenységeket 
többnyire manuális 
felhasználók hajtják végre, 
kevés hangsúlyt fektetve a 
feladatok 
automatizálására

Fejlett/
optimalizált

Egyértelmű összhang van a 
stratégiai célok és az üzleti 
folyamatmenedzsment 
KPI-ok és akciók között. 
Egyértelmű a vezetői 
elkötelezettség e célok és 
KPI-ok elérése mellett.

A folyamatgazdák a teljes 
vállalaton átívelő (E2E) 
folyamatokért felelősek, 
és minden ilyen 
folyamatnak van 
folyamatgazdája, elérendő 
E2E KPI célértékkel

A központi 
folyamatmenedzsment 
szervezet (Center of 
Excellence) a folyamatok 
monitorozásáért is felelős 
(E2E folyamat KPI-ok 
követésével)

Konszolidált, a teljes 
vállalaton átívelőek (E2E) 
KPI-ok és a riportolás. 
Visszamenőleges BI 
módszerekkel végzett 
riportolás a jellemző.

Szabványosított módon 
dokumentálják a teljes 
vállalaton átívelő (E2E) 
folyamatokat. A 
folyamatok közötti 
kapcsolódás és a más 
folyamatokkal való 
együttműködés is 
dokumentált.

A fejlesztés, optimalizáció 
a teljes vállalaton átívelő 
(E2E) folyamatokra 
történik, (külső és belső) 
vevői igények 
figyelembevételével. Az 
eredmények, célok 
megvalósulásának 
visszamérése 
folyamatosan történik.

Léteznek 
folyamatmenedzsment 
készségek és erőforrások a 
központi 
folyamatmenedzsment 
szervezetben (Center of 
Excellence) és a szervezet 
más részeiben is (pl. 
folyamatgazdák).

A szervezetben 
folyamatfelderítő, elemző 
és szimulációs eszközöket 
is alkalmazunk

Elszigetelt automatizálási 
erőfeszítések (pl. RPA 
robotok, 
folyamatbányászat, 
mesterséges intelligencia) 
következetes 
automatizálási stratégia 
nélkül

Innovatív/
Folyamatosan

fejlesztett

A vezetők a szervezet 
minden szintjén teljes 
mértékben elkötelezettek 
az üzleti 
folyamatmenedzsment 
folyamatos fejlesztése 
mellett. A stratégia és a 
teljesítménymérés ezzel 
teljesen összhangban van.

Minden folyamat 
rendelkezik teljes 
mértékben felhatalmazott 
folyamatgazdákkal, 
akiknek egyértelmű 
megbízatásaik és 
készségeik/erőforrásaik 
vannak a szerepkör sikeres 
betöltéséhez.

A központi 
folyamatmenedzsment 
szervezet (Center of 
Excellence) a végpontok 
közötti (E2E) 
folyamatfejlesztési 
kezdeményezések 
mozgatórugója. Világos 
irányítási struktúrákat 
működtet annak 
érdekében, hogy vezesse, 
nyomon kövesse, 
koordinálja és támogassa a 
folyamatfejlesztéseket

Jellemzőek az aktuális 
valós idejű adatokra 
alapozott konszolidált, a 
teljes vállalaton átívelő 
(E2E) KPI-ok, riportolás és 
folyamat monitoring, 
valamint az ezekre épülő 
folyamatos fejlesztési 
kezdeményezések.

A folyamatdokumentáció 
integrált módon leképezi 
az összes lényegi folyamat 
teljes hálózatát és tükrözi 
a folyamatok aktuális 
működését. amelyet az 
IT / folyamatvezérlő 
rendszerek/ 
folyamatbányászati 
eszközök közel valós 
időben követnek.

A folyamatfejlesztési 
erőfeszítések minden szinten 
folyamatosan jelen vannak, a 
napi működéstől a stratégiai 
átalakításokig, különböző 
érdekelt felek nézőpontjaira 
alapozva. A beavatkozások 
eredményét, a célok 
megvalósulását folyamatosan 
monitorozzák, és az 
eredményességük alapján 
szükség szerint gyorsan 
módosítják azokat.

A szervezet minden tagja 
rendelkezik a működés 
folyamatos javításához 
szükséges 
folyamatmenedzsment és 
folyamatfejlesztési 
képességekkel. Ez a 
vállalati kultúra része, 
mindenki napi 
munkájának és 
teljesítményértékelésének 
része.

Egy integrált platform az 
összes 
folyamatmenedzsment 
képességet lefedi: 
folyamatfelderítés, 
dokumentálás, elemzés, 
szimuláció, beleértve a 
folyamat automatizációs 
és mesterséges 
intelligencia képességeket.

Az automatizálási 
erőfeszítéseket a szervezet 
egészére kiterjedő 
folyamatautomatizálási 
stratégia integrálja és 
irányítja. Szofisztikált 
eszközöket használnak 
széles körűen, például 
folyamatbányászat, RPA 
robotok, mesterséges 
intelligencia megoldások.

A folyamatmenedzsment fejlettségi modell részletesen  



Folyamatbányászat alkalmazása egyes üzleti folyamatokra 

Csalásmegelőzés & bevétel kontroll 
(Fraud & Revenue Assurance)

75%

Tervezik használni 
a folyamat-
bányászatot

75%

25%

25%

25%

50%

75%

75%

25%

50%

25%

25%

Bejövő számlák kezelése (Accounts Payable)

Beszerzés (Procurement)

Megrendelés kezelés

Helyszíni szolgáltatások (Field Sevice)

Order to Cash

Kockázatkezelés (Risk Management)

Készletgazdálkodás (Inventory Management)

Ügyfélbefogadás

Ügyfélmegtartás (Upselling/Cross-selling/Retention)

Számlanyitás (Customer Onboarding)

Szolgáltatás létesítés (Order-to-Activation)

Ügyfél azonosítás (Know Your Customer)

Gyártás tervezés (Production Planning)

Kimenő számlák kezelése (Account Receivable)

38% 

25%

Használják a 
folyamat-

bányászatot

25%

25%

Bejövő számlák kezelése (Accounts Payable)

Beszerzés (Procurement)

Energiakereskedelem (Energy Trading)

Fizetési szolgáltatások (Payment Processing)

Helyszíni szolgáltatások (Field Sevice)

Hitelezés (Credit Application)

Karbantartás (Plant Maintenance)

Készletgazdálkodás (Inventory Management)

Kimenő számlák kezelése (Account Receivable)

Leolvasás, számlázás (Meter to Cash)

Munkarendelések kezelése (Workorder Management)

Ügyfélszolgálat Customer Services

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%
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