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Üzleti folyamatok leállását okozó események

• informatikai incidensek
• természeti katasztrófák
• szándékos vagy gondatlan károkozás

és azok következményei…

• telephely használhatatlanná válik
• kulcs munkavállalók kiesése
• szállítói szolgáltatás akadozása
• informatikai eszközök nem elérhetők (pl. rendszerek, honlap)

Üzletmenet-folytonosságot veszélyeztető események
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Az üzletmenet-folytonosság menedzsment az a folyamat, melynek során 
felkészülünk a kritikus üzleti folyamatok sérülése vagy leállása során a 
helyzetek kezelésére és azok az üzleti folyamatok visszaállítására



Üzleti folyamatok leállásának lehetséges hatásai

• pénzügyi hatások (cash-flow, árbevétel, eredmény)
• reputációs hatások (ügyfélbizalom, piaci megítélés)
• működési hatások 
• megfelelési hatások
• minden vállalatnál mást jelent, egyedileg kell felmérni

Példák a közelmúltból

• nemzetközi légitársaság – honlap működésének leállása miatt kb. 
1M EUR árbevétel kiesés

• magyar bank – számlavezető rendszer működésének leállása miatt 
ügyfelek kiszolgálása fél napig nem volt lehetséges

Üzletmenet-folytonossági kockázatok hatása
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Visszaállítási követelmények meghatározása (üzleti és technikai)

• munkaállomások száma
• szükséges rendszerek, manuális eszközök
• humán erőforrások

Üzletmenet-folytonossági terv kialakítása
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Az üzleti hatások felmérésének menete (BIA)

• üzleti funkciónként a visszaállítás elfogadható idejének és 
adatvesztés mértékének meghatározása

• lehetséges kockázatok, veszélyek elemzése
• szcenáriók kidolgozása az egyes kockázatokra, veszélyekre



Katasztrófa helyreállítási terv kialakítása

• feladatok és felelősségi körök krízishelyzetben
• alternatív telephely kiválasztása, kialakítása (hot / warm / cold

site)
- kommunikációs és IT infrastruktúra; szinkornizáció az alternatív és a 

tényleges telephely között
- informatikai erőforrások irányítása (load balancing, clustering)
- adatbetöltési módszertan (biztonsági mentések)
- adatok és eszközök (hardware, szoftver) elérhetősége

• normál üzletmenetre való visszaállás

Tervek tesztelése és karbantartása

• évente szükséges tesztelni
• szervezeten belüli elfogadás megteremtése (kommunikáció, 

tréningek, tesztek)

Katasztrófa helyreállítási terv elkészítése
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az üzleti folyamatok kiesése esetén követendő helyettesítő eljárások átgondolásra és 
megfogalmazásra kerülnek

egyes kiesési esetekre vonatkozóan a belső felelősségi rendet és a külső kommunikáció 
rendje meghatározásra kerül

az informatikai és adatkommunikációs tartalék rendszerekre való átállás, valamint 
helyreállításra vonatkozó operatív eljárások kialakítása megtörténik

normál üzemre történő visszaállás operatív eljárásait kidolgozzák

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyreállítási terv 
eredményei
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A katasztrófa helyzetek felkészülten érik a 
Társaságot, ezáltal a várható kár csökken.



Köszönöm a figyelmet!
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