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A kutatás előzményei 

Jómagam informatikai szakközépiskola elvégzése után 2007-ben végeztem a Széchenyi István 

Egyetemen, a Gazdasági Informatika szakon. A képzés lényege az volt, hogy egyesítse a 

műszaki (mérnök) informatikus és a közgazdasági (gazdasági szakember) képzéseket. 

Jelentkezésemkor indult a szak, az első évfolyam része lettem, nem ismertem senkit, aki ilyen 

végzettséggel rendelkezett volna, de a tematika meggyőző volt: egyaránt tartalmazott szoftver 

és (informatikai) rendszertervezéssel kapcsolatos tárgyakat, valamint gazdasági ismereteket. 

A két szakterület ismeretei közt gyorsan épült a híd, a szak életképessége igazolásra talált a 

munkaerő-piaci igények tükrében, így bátran állítható, hogy érdemes a szak az oktatásra és 

továbbvitelre. 

A diploma megszerzése után igazolódott a koncepció életképessége: az ipari / munkaerő piaci 

igény megvan a gazdaságinformatikusokra. Elsősorban ott lehet sikeres ilyen képzettséggel az 

ember, ahol gazdasági műveleteket megvalósító, összetett informatikai rendszereket kell 

tervezni / fejleszteni / karbantartani / felügyelni / üzemeltetni. 

Ez a halmaz pedig egybeesik az ERP-rendszerek és az üzleti intelligencia megoldások 

alkalmazásának helyével. Jobban mondva egybeesett kezdetben, mert mára kiszélesedett az a 

termék- és megoldáspaletta, ami ezeket a célokat szolgálja – már a kisebb vállalkozásoknak is 

elérhető. 

Bár a témaválasztás már korábban megtörtént (a témaválasztás akkori okai érdeklődési köröm 

és addigi szakmai ismereteim), az igazi nagy lendület akkor jött, amikor az Egyetem is 

bekerült az egyik üzleti intelligencia megoldásokat szállító nemzetközi vállalat által hirdetett 

Egyetemi Programba.  

A program során megismerkedtem a technológia adta lehetőségekkel: azokkal amik már 

bizonyítottan jók és a vállalatok előszeretettel használják, valamint azokkal a lehetőségekkel, 

amik adottak ugyan, de még elterjedésre várnak. 



4 

 

A kutatás tárgya és célkitűzései 

A kutatás tárgyát olyan kérdések megválaszolása képezi, amelyek az üzleti intelligencia 

témakörében aktuálisan felmerülnek úgy Magyarországon, mint világszinten. A kutatásba 

beletartozik egyfelől a technológia létrejöttét lehetővé tevő matematikai és statisztikai háttér 

megismerése, másfelől az üzleti intelligenciához (vitatottan, de sokak véleménye szerint 

szorosan) kapcsolódó támogatás is. Különösen nagy figyelmet kell fordítani az olyan 

kérdéseknek, amelyek azt címezik, hogy miként lehetséges a technológia használata 

olcsóbban, esetleg nagyobb sikerarány mellett. 

Feltételezésem szerint lehetséges lehet az egyidejű költségcsökkentés és hatékonyságnövelés 

a vállalatoknál. E kérdés megvitatásához persze itt a vállalatok informatikai lehetőségeit (és 

azok szervezési oldalát) és hatásait kell nagyító alatt vizsgálni. 

Az tényként kezelhető, hogy a szoftverpiacot évtizedek óta nagyon rossz (rendszer) 

bevezetési sikerarány jellemzi – különösen igaz ez az olyan összetett rendszerekre, mint 

amilyenek a nagyvállalatoknál használt vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek. 

Feltételezésem szerint javíthatónak kell lennie az amúgy katasztrofális aránynak
1
 (különösen 

akkor, ha a költségvonzatokat is figyelembe vesszük).  

Az is tény, hogy ezek az informatikai rendszerek rendkívül költségesek. Ennek oka az, hogy 

minden összetevőjük rendkívül drága, úgy a felhasználandó hardver és szoftverelemek, mint a 

szükséges személyzet tudása. Sok vállalatot (különösen a KV szektorban) már az állítólagos 

árak hírei elriasztanak egy ekkora átállási / bevezetési projekt elkezdésétől. Ugyan az 

informatikai beruházásokban rendkívül nagy pénz van, ennek ellenére feltételezésem szerint 

mégsem szükséges minden esetben a minden tekintetben drága beruházást választani, 

megoldható lehet a bevezetés némiképp költségkímélőbb módon is. 

Feltételezésem szerint ebben a meredeken felfelé ívelő iparágban (az üzleti intelligencia 

rendszerek területe), mely már-már kényszerítve van a sikerre, és nagyrészt a vállalatokhoz 

beáramló irdatlan mennyiségű információra támaszkodik – és az elérhető sikerek egyre 

kisebbek lesznek – lehet még különbséget tenni: a nem számszerűsíthető és minőségi 

információk felhasználásával. Nehéz kérdés, de reményeim szerint megválaszolható. 

                                                 
1
 A legismertebb évről-évre megújuló mérés és hozzá tartozó tanulmány a Standish Group „CHAOS” jelentése. 
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Remélem, hogy munkám segít rávilágítani néhány, a témával kapcsolatos gyakori problémák 

megoldására, és bízom benne, hogy a versenyszférában is használható tudást mutat fel, 

hozzájárulva a működő és a jövőbeni üzleti intelligenciával kapcsolatos rendszerek 

működtetéséhez és tervezéséhez. 

Célom persze a kutatás további folytatása, lehetőség szerint szeretném majd a közeljövőben 

inkább gyakorlatiasabb és úttörőbb síkra terelni annak menetét. 

A kutatás kerete, módszerei és korlátai 

Mivel a választott téma sokrétű – de szakterületem miatt kifejezetten kedvemre való – több 

területet kell felölelni a bejárásához. A kutatási terület két legfőbb kontextusa a statisztika (és 

ez által a matematika is), valamint az informatika. Ezek mellett a téma erős etikai és 

közgazdasági kérdéseket is felvet.  

A felhasználható matematikai és statisztikai technikák ismertetésekor igyekeztem a 

gyakorlatban alkalmazott módszereket ismertetni, saját, illetve vállalati tapasztalatok alapján. 

Ehhez természetesen szükséges volt a téma irodalmának áttekintése is. 

Az informatikai kérdések megvitatásához kollégáim mellett a témát gyakorló szakemberek 

segítségét is igénybe vettem. A téma informatikai oldalának magyar nyelvű irodalma 

gyakorlatilag néhány könyvre szűkül, míg a külföldi (elsősorban Egyesült Államokbeli) 

irodalma meglehetősen szerteágazó – ami persze érthető, hiszen ott van igazi múltja a 

technológiának. 

A gyakorlati problémák és tapasztalatok megvitatásához fel kellett keresnem több céget is, 

ahonnét a mélyinterjúk nagy része is származik. Ennek kapcsán lehetőségem nyílt 

eszmecserére informatikai, munkapiaci és tudás-igény tapasztalatokat illetően. 

Mivel a disszertáció lényegét a tézisek (azok cáfolata vagy igazolása) teszi ki, ezért azokat 

hipotézisekből kiindulva alkottam meg [1. ábra]. A hipotézisek felállítása után mélyinterjúkat 

készítettem több vállalkozás / vállalat munkatársaival, akik jórészt informatikus beosztásban 

dolgoznak. A mélyinterjúk kiértékelése és eredményeik felmutatása cikkekben, 

tanulmányokban és előadásokban történt, majd ezen publikációk alapján dolgoztam ki a 

téziseket. 
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Hipotézis Mélyinterjú Publikáció Tézis

 

1. ábra: Tézisek készítése 

A kutatás sikeréhez jelentős mennyiségű kvantitatív adatgyűjtést kellett végezni, ennek jó 

része az üzleti intelligencia területén vezető pozíciót betöltő cégektől, illetve független 

elemzőcégektől származik, kiküszöbölve az esetleges marketingcélú túlzásokat. 

Helyzetem szerencsésen alakult, mivel nagy mennyiségű kapcsolódó adattal rendelkeztem a 

már említett részben általam oktatott tárgyak kapcsán. Az adatgyűjtés további részét 

személyesen végeztem el a mélyinterjúk alatt. 

Ezen kívül levelezést folytattam a terület több gyakorló szakemberével, valamint a 

technológiát alkalmazó cégek több szakemberével. 

A kutatás során erős korlátnak bizonyult a felkeresett cégek témával kapcsolatos 

stratégiájának titkossága – persze a körültekintő viselkedés érhető ebben a helyzetben, a 

vállalatok számára létkérdéssé válhat a versenytársak terveinek ismerete (saját érdekeiket is 

védeniük kell). 

A disszertáció felépítése, hipotézisek 

Célom volt olyan munkát készíteni, mely felépítését tekintve logikus, rávezeti az olvasót a 

problémákra, majd kellő mélységben kifejtve azt, ismerteti a megoldásokat [2. ábra]. 

A szakirodalmi áttekintés rész adja a kutatás alapját a dolgozatban – megléte hasznos, rávezeti 

az olvasót a témára, érezhetővé válik a technológia és a módszertanok fejlődése, 

megismerhető belőle, hogy milyen úton jutott el oda az üzleti élettel a világ, ahol most van, és 

mennyire jó lehetőségek is adottak jelen pillanatban. A matematikai és statisztikai rész segít 

éreztetni a megoldandó feladatok összetettségét és bonyolultságát, ismeretével jobban 

értékelhetővé válik a rendelkezésre álló információtechnológia, mely oly erősen 

meghatározza korunkat. 

A tartalom tekintetében igyekeztem az érintett témákat kellő mélységben, ám nem mély 

informatikai tekintetben ismertetni, inkább a gazdasági összefüggéseket, folyamatokat 
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hangsúlyozom. Így véleményem szerint jobban illik egy gazdaságtudományi doktori iskola 

profiljába. A kimaradó, mélyebb informatikai részeket igyekszem inkább az oktatás során, 

publikációkban és tantárgyfejlesztés hasznosítani. 

Elméleti fejezetek

Vállalatvezetés és elektronikus 
üzletvitel

Döntéstámogatás 
és informatika

Elektronikus 
üzletvitel

Üzleti intelligencia

Alkalmazások
Alkalmazási 

területek

Felhasználható matematikai és 
statisztikai eszközök

...

Modellek

Feltárás

Regresszió

Idősorok

Minősítés

Asszociáció

Klaszterezés

Előkészítés

Gyakorlati fejezet

Üzleti intelligencia infrastruktúra

Technológiai kérdések
Szervezeti és személyi 

kérdések

Hipotézisek

H1 H2 H2.2 H3 H4

Első tézis:

Vállalati környezetben 
lehetséges egyidejűleg 

a  hatékonyság 
növelése és költségek 

csökkentése.

Második tézis:

Az üzleti intelligencia rendszerek bevezetésének 
sikeressége növelhető.

Harmadik tézis:

A már bevált 
technológiákra az 
üzleti intelligencia 

megoldások „puha” 
eszközökkel 

ráültethetőek.

Negyedik tézis:

Az üzleti intelligencia 
rendszerek 

rendszerezésével 
könnyebbé tehető a 
kiválasztási folyamat.

Az üzleti intelligencia rendszerek 
bevezetéséhez létezik  a szektor kihívásainak 

megfelelő módszertan..

 

2. ábra: A disszertáció felépítése 

A külalakkal kapcsolatban az is célom volt, hogy olyan emberek számára is érthető és 

valamelyest élvezhető olvasmányt készítsek, akik annyira nem járatosak az informatika, 

információrendszerek és vállalatirányítás témakörében, így a szövegben vagy elmélkedésben 

felmerülő szakszavak és rövidítések definícióit a lábjegyzetekben ismertetem. 
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A tézisek kidolgozása során célom volt a felmerülő kérdés (és kapcsolódó probléma) 

hátterének, okainak ismertetése, majd a kutatás során kialakult megoldás ismertetése. A 

következtetéseket külön kiemeltem. 

 

Tézisek 

A kutatásom során megfogalmazott hipotéziseimet a következő sorrendben prezentálom: 

 

H1. Vállalati környezetben lehetséges egyidejűleg a hatékonyság 

növelése és a költségek csökkentése. 

Az első tézis szerint létezik olyan információtechnológiai megoldás (vagy megoldások), 

mellyel a két – gyakorlatban sokszor egymással ellentétes – folyamat párhuzamosítható; 

melynek alkalmazásával a vállalat ily módon kettős haszonra tehet szert? Amennyiben létezik 

ilyen eszköz, lehetséges-e az eredmények elérése tisztán az információtechnológia 

használatának módosításával? Ha létezik ilyen, milyen egyéb tényezők segíthetik hatásának 

erősítését? A tézis kidolgozása során vizsgáltam, hogy melyek azok az eszközök, melyek a 

vállalatvezetés számára elérhetőek, illetve információtechnológiai vonatkozásúak. Tételezzük 

fel, hogy igenis lehetséges a hatékonyságnövelés és a költségcsökkentés egyidejűen. Ezt 

persze rengeteg tényező befolyásolja. Elsőként, szervezeti oldalról befolyásoló tényező a 

szervezeti hierarchia (azaz, hogy a cég hogyan van felépítve) állapota, az üzleti intelligencia 

rendszer állapota, illetve az, hogy milyen mértékben használnak a vállalatnál informatikai 

megoldásokat, valamint azok technológiát tekintve milyenek. A tétel (és cikkek) mint 

eszmefuttatás íródott, annak érdekében, hogy igazoljuk (vagy cáfoljuk) ezt a feltevést. 

Vizsgálatra került, melyek azok a lehetőségek, melyek biztosan egy költségcsökkentésre 

készülő vállalat elé vetődnek, melyiknek mi az előnye-hátránya, illetve várható hatása. Persze 

több dolgot kell megvizsgálni: meg kell határozni, hogy a kérdéses folyamatok 

(költségcsökkentés, hatékonyságnövelés) milyen eszközei érhetőek el, különös tekintettel az 

informatikai megoldásokra, illetve milyen metrikával mérhető a hatékonyság növekedése, 

végül pedig feltárni, hogy a kérdéshez hogyan kapcsolódik az üzleti intelligencia alkalmazása 

(szervezeti, szoftver, hardver és menedzsment terén). A vizsgált megoldások közé tartozik a 
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távmunka [1] (nagyrészt információtechnológiai értelemben [8]), az üzleti intelligencia 

alkalmazása [4][5], a virtualizáció [7], a hierarchia átalakítása [2][3] és a kiszervezés [6] – ez 

jelentette tehát a hipotézis vizsgálatának elméleti részét. 

A feltételezés gyakorlati vizsgálatához mélyinterjúk elvégzésére volt szükség. Az interjúkat 

olyan vállalatokhoz volt célszerű szervezni, amik jelentős informatikai háttérrel rendelkeznek, 

azaz a napi feladatok elvégzésében több informatikai rendszer vesz részt, sok számítógéppel, 

jelentős a napi keletkező adatmennyiség, valamint a nagy infrastruktúra miatt megvan a hozzá 

szükséges személyzet. 

A mélyinterjúkat a vállalatok informatikai szakembereivel és gazdasági (belső gazdálkodásért 

felelős) szakembereivel folytattam. Több mélyinterjú rávilágított arra, hogy a két – látszólag 

egymásnak ellentétes – folyamat kivitelezése nem csak lehetséges egyidejűleg, hanem 

bizonyos esetekben a költségek csökkenése a hatékonyságnövelő stratégia velejárója. Az 

egyik megnevezhető ilyen stratégiai lépés a virtualizáció használata. (Bizonyos feltételek 

mellett persze, amennyiben például nem lehetséges számítási felhők igénybe vétele.) A 

költségek csökkenése alapvetően két irányból érkezik: egyik az infrastruktúra oldalról, mivel 

magas kihasználtság mellett kevesebb hardverelem szükséges, másfelől személyzeti oldalról 

kevesebb ember (de különleges képesítéssel) képes ellátni ugyanazt az infrastruktúra-

menedzsment feladatot. 

A tézis igazolásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati eredményeket bemutató 

cikksorozat első része 2008-ban a Széchenyi István Egyetemen rendezett Kautz 

Konferencia keretein belül A hitelválság hatása az informatikai stratégiákra címmel 

hangzott el; majd ugyan ebben az évben a székesfehérvári Versenyképesség – Változó 

Menedzsment / Marketing Tudományos Konferencián Nagyvállalatok; Az informatikai 

lépéstartás és költségmegtakarítás lehetőségei címmel folytatódott előadás és cikk 

formájában, majd a következő rész 2009-ben komáromi Világméretű pénzügyi és 

hitelpolitikai válság és Magyarország konferencián A válság és az információtechnológia 

kölcsönhatása című előadásban és cikkben jelent meg; míg a két végső rész a móri IV. és 

V. KHEOPS Tudományos Konferencián hangoztak el és jelentek meg Az IT infrastruktúra 

fejlesztése és a vállalati költségcsökkentés, valamint egy évre rá Méretek és technológiák 

– hatékonyság a főszerepben címmel. A cikksorozat utolsó része és a tézis következtetése 
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az Alma Mater újságban jelent meg 2011-ben Paralel hatékonyságnövelés és 

költségcsökkentés a stratégia és hierarchia tekintetében címmel. 

A vizsgálatok eredménye miatt tehát a tézis igazoltnak tekinthető, ám azt a kikötést 

mindenképp meg kell ejteni, hogy ez csak a jelen korra, a néhány éves időintervallumra igaz – 

ahogy a technológia fejlődik és ahogy a gazdaság változik, idővel új megoldások és 

lehetőségek láthatnak napvilágot. 

 

H2. Az üzleti intelligencia rendszerek bevezetésének sikerességi aránya 

növelhető. 

A második tézis szerint az üzleti intelligencia rendszerek bevezetésének sikerességi aránya 

növelhető. A hipotézis ellenőrzéséhez be fogom mutatni, hogy milyen általánosan 

alkalmazható szoftverfejlesztési és szoftverrendszer bevezetési módszerek állnak 

rendelkezésre – különös tekintettel az irányítási kérdésekre. A bevezetési arány meglehetősen 

rossz minden területen, nem kivétel ez alól az üzleti intelligencia sem, lennie kell azonban 

módnak arra, hogy ezt a területet ebből a szempontból ne általánosítva, hanem specializált 

eszközökkel kezeljük. Az üzleti célú szoftverek fejlesztése teszi ki a piacon lévő szoftverek 

legnagyobb részét (persze vannak ezek között nem kizárólag üzleti célokra használható 

szoftverek). Fejlesztési feladatként fogható fel sok bevezetési / testre szabási feladat is, mivel 

egy nagyon hasonló folyamatot kell végigcsinálnia a teamnek – a követelmények felmérése, a 

helyzet és a problémák elemzése, a tervezés, a kivitelezés és a tesztelés majd az üzemeltetés / 

karbantartás nagyon hasonló folyamat mindkét esetben – a különbség leginkább úgy 

fogalmazható meg, hogy egy ilyen (üzleti) rendszer bevezetésénél már sokkal nagyobb 

mennyiségű a kész részek száma, mint egy „zöldmezős” esetben. Általánosan elmondható 

emellett, hogy a szoftverek fejlesztése összetett probléma – több tudományterületet kell 

egyszerre ismerni, azok eredményeit alkalmazni. Általában a projektek átfutási ideje és 

költségvetése előre szabott, jól kiszámított. Mindezek ellenére a statisztika lehangoló képet 

fest az üzleti intelligencia bevezetési projektekről. Felmérések szerint a projektek kevesebb 

mint harmada tekinthető sikeresnek [9], majdnem negyedük törölve lesz – a fent maradó 50% 

körüli rész pedig a kihívásokkal küzdő projekteket jelöli, ez nagyjából azt jelenti, hogy a 

termék elkészül ugyan és átadásra kerül, de komoly késéssel, komoly költség túllépéssel, vagy 
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ezek elkerülése végett komoly csonkításokkal [10]. Sikeresnek tehát akkor tekinthető 

bármilyen projekt, ha idő és költségkereten belül, az eredeti felhasználói / üzleti igények 

alapján készül el [11]. A sikertelenségnek persze több oka is lehet: ezek a rendszerek már 

olyan nagyméretűek, és olyan magas komplexitással bírnak, hogy elkészítésükhöz 

meglehetősen nagy csapatra van szükség. A nagy csapat (nagy team) önmagában nagyobb 

kockázatot hordoz, mivel több ember közt kell a kommunikációt megoldani, több 

dokumentum keletkezik, ezek pedig sok hibalehetőséget jelentenek. Tehát a kihívás kettős: 

szervezési és informatikai. 

 

H2.1. Az üzleti intelligencia rendszerek bevezetéséhez létezik megfelelő, 

a szektor kihívásainak megfelelő módszertan. 

A második hipotézis (altézise) egyfajta igazolása lehet annak a meglátásnak az igazolása, mi 

szerint egy hatékony módszertani keretrendszer alkalmazása növelheti az üzleti intelligencia 

rendszerek bevezetési hatékonyságát. A hipotézis ellenőrzéséhez be fogom mutatni a 

legmegfelelőbb specializált módszertant [16][17], majd gyakorlati eset során igazolom annak 

helyességét, illetve amennyiben szükséges, módosításokat javasolok. Az üzleti intelligencia 

alapú döntéstámogatás meglehetősen drága. Az összeegyeztethetetlen adatokat ki kell szűrni, 

majd mindent egyesíteni az on-line tranzakció feldolgozó rendszerekből (OLTP), a batch 

feldolgozó rendszerekből és más külső adatforrásokból. A sikerhez a legtöbb esetben új 

technológiák használatára is szükség van, rengeteg új feladatot kell ellátni, új szerepeket és 

felelősségeket kell betölteni, ráadásul ezeket a megoldásokat kellő sebességgel kell adoptálni, 

mialatt az általános minőséget is elfogadható szinten kell tartani. Hihetetlennek tűnik, de az 

üzleti intelligencia bevezetés projektek mintegy 60%-a sikertelenséggel vagy 

félbehagyottsággal végződik [13]. A nagy arány okai elsődlegesen az elégtelen tervezés, a 

kimaradt logikai lépések, a határidők betartatlansága, a követelmények nem (teljes körű) 

teljesülése vagy az általánosan gyenge minőségű átadott rendszer [15]. Ezek az indokok 

nagyon jól mutatják, hogy végeredményképpen itt is szoftverprojektekről van szó – nagyon 

hasonló arány, és hasonló indokok vezetnek az egyéb üzleti célú szoftver bevezetések 

sikertelenségéhez. A megfigyelt jelenségek nagyrészt megegyeznek a George Stepanek [13], 

Frederick P. Brooks Jr. [14] és Kweku Ewusi-Mensah [15] által megfigyeltekkel. Már 

megfogalmazott, de kiemelendő jelenség a fejlesztők és kivitelezők technológiai függése, 
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azaz az általuk támogatott, preferált és a projekt kezdetéig sokrétűen (lehet, hogy addig sem 

minden esetben helyesen) alkalmazott informatikai megoldás problémára igazítása és azzal 

történő megoldása (a külföldi szakirodalomban Silver-Bullet néven hivatkozzák a jelenséget 

[14], míg Magyarországon inkább a „ha valakinek van egy jó kalapácsa, akkor mindent 

szögnek néz” mondással utalnak rá). Persze üzleti intelligencia szoftvereknél a jelenség 

némiképp árnyaltabb, de megtalálható. Több esetben elhangzott, hogy anti-pattern 

megoldások is fejlesztésre és bevezetésre kerültek ennek következtében a folyamatok 

szervezése és az információrendszerek fejlesztése területén. Az jelenség egy speciális, 

megfigyelt változata az, amikor a fejlesztő / kivitelező cég ragaszkodik saját termék 

fejlesztéséhez, ahelyett, hogy a céloknak tökéletesen megfelelő, már piacon lévő és testre 

szabható termék megvásárlása és alkalmazása mellett döntene. Ez a cselekmény jelentős 

anyagi és időbeli hátrányt okoz a megrendelőnek – mindez gyakran a funkcionalitás rovására 

megy. Megfigyelhető volt több esetben a nem megfelelő projektvezetési koncepció 

alkalmazása – mely tapasztalatlanságból adódó személyi probléma – amibe bele tartozott a 

nem megfelelő fejlesztési módszertan kiválasztása és követése, így aztán a későbbiekben 

sokkal nehezebb volt a változó igényekhez való igazodás, mely jelentős időhátralékot okozott 

a projektben. A jelenség oka több esetben az volt, hogy a szakterülethez értő, de 

projektvezetésben és az informatika technológiai vonatkozásaiban nem jártas személy (vagy 

személyek) vezették a projektet. A vezetés nem megfelelő mértékű elhivatottsága megjelent 

ugyan, mint probléma, de nem számít jelentősnek a felmérés során. A vizsgálat azt mutatja, 

hogy ez a probléma gyorsan és jól kezelhetővé vált az üzleti intelligencia rendszerek esetében. 

Ennek az oka az, hogy legtöbb esetben az ösztönzés a fejlesztésre a felső vezetésen át érkezik, 

így sok esetben ők már eleve meggyőzöttek annak szükségességéről és a várható haszon 

jellegéről és mértékéről. Az elemzésből kiderül továbbá, hogy a fejlesztést kivitelező team-ek 

összetétele kielégítő, legtöbb esetben a coaching jól alkalmazott, a tervek megvalósításához a 

csapatok tagjai szükséges technikai és technológiai ismeretekkel rendelkeznek [12]. 

Ugyanakkor ezzel ellentételesen jellemzőek a projektetek szervezésének nehézségei. Ennek 

oka kettős: részben a már említett személyi döntések miatt, részben pedig az alkalmazott 

módszertan (vagy projekt-menetrend) miatt. Főként ott jellemző az utóbbi, ahol nem tettek 

szert megfelelő tapasztalatra a fejlesztési projekt vezetői, mivel a vizsgált fejlesztés az egyik 

kezdő projektjük volt. Ugyanez igaz egy magasabb szinten is: az olyan cégek, akik új területre 

próbálnak bejutni, és olyan fejlesztést vállalnak, amiben előtte nem szereztek gyakorlatot – 
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nagy valószínűséggel problémák merülnek fel (tipikusan ilyen a vállalatirányítási rendszerek, 

eszközök vagy üzleti intelligencia rendszerek területe). Kirívóan nagy figyelmet kaptak a 

projektek igazolásával kapcsolatos problémák [15]. Sok esetben hiányzik, vagy nem áll 

rendelkezésre elegendő információ az igazolás egészéhez, annak ellenére, hogy ez egy fontos 

döntési pont lehet. Ugyanígy hiány merült fel sok esetben a kockázatok elemzésével 

kapcsolatban – mely egy sor további hiányosságra utal például a BCP, DRP területeken. A 

kockázatok elemzése a vizsgálat szerint sok esetben elmarad, és a fennmaradó néhány esetben 

is csak kezdetleges módon van elvégezve. A kockázatelemzés eredménye persze a cégen belül 

több helyen felhasználható lenne a későbbiekben. A projektek kapcsán a helyzetértékelés is 

komoly hiányosságokat mutat, pedig üzleti intelligencia rendszerek fejlesztése és bevezetése 

kapcsán különösen nagy figyelmet érdemelne. 

A hipotézis vizsgálatához megint mélyinterjúk készítéséhez kellett folyamodni. Az interjú 

eredményességéhez olyan vállalatoknál dolgozó szoftvermérnökök véleményére kellett 

rákérdezni, akik már vettek részt cégüknél üzleti intelligencia rendszerek bevezetésében (vagy 

olyan tanácsadók, akik kifejezetten erre specializálódtak) és így kellő rálátással lehetnek a 

felmerülő problémákra. 

Az elméleti kutatást alátámasztották a mélyinterjúk; megállapítható, hogy ahhoz, hogy egy 

üzleti intelligencia rendszer bevezetés hatékony legyen, a következő felkészülésre van 

szükség: Először biztosítani kell, hogy rendelkezésünkre álljanak megfelelő metrikák és 

mérési pontok – kettős céllal: egyfelől meg kell határozni, hogy mely metrikákon szeretnénk 

javítani a rendszer bevezetésével, másfelől a bevezetés sikerességének kiértékelése ezek 

alapján történik. Másodszor igazolni kell, hogy a beruházás / erőfeszítés megtérül, meg kell 

határozni az üzleti lehetőségeket és az üzleti hajtóerőt. Harmadszor pedig pontos tervet kell 

készíteni a kivitelezéshez, megfelelő párhuzamosításokkal, pontos felelősség-kiosztással. 

A rendelkezésre álló elméleti anyagokból leszűrt lehetőségek és a mélyinterjúk 

eredményei először 2010-ben a Szatmárnémetiben megrendezett XX. SZÁMOKT – 

Számítástechnika és oktatás Tudományos Konferencián kerültek bemutatásra a Software 

technology: Specialized development / launch method for BI applications című előadásban 

és kapcsolódó cikkben. (A vizsgálathoz csak felületesen kapcsolódó, de a szakemberek 

képzésének és a széles látókörük kialakítását hangsúlyozza a XIX. SZÁMOKT – 

Számítástechnika az oktatásban konferencián, Marosvásárhelyen elhangzott SAS 
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Egyetemi Program belülről – üzleti intelligencia oktatási tapasztalatok című előadás és a 

kapcsolódó cikk.) A speciális rendszer-bevezetési módszer két cikkben, Felvetések az 

üzleti intelligencia rendszerek bevezetéséhez; valamint Módszerek az üzleti intelligencia 

rendszerek sikeres bevezetéséhez kerül ismertetésre. A vizsgálat kulcslépéseit a 

Vállalatvezetést támogató üzleti intelligencia című tankönyv tartalmazza. 

A vizsgálat bizonyította tehát, hogy a feltüntetett BI ütemterv megoldást nyújt a tipikusan 

ilyen rendszerek esetén jelentkező problémákra. (Ellenben vetett fel egy újat is, ami miatt 

inkább egy személyes módosítás utáni változat javasolható.) 

A fenti okfejtés miatt a második tézis részben igazolt, ám véleményem szerint további 

megerősítés szükséges, ám nem mélyinterjú, hanem célzott, de szélesebb 

szakembercsoportnak szóló kérdőív segítségével (kérdéses persze, hogy lehetséges-e kellő 

kitöltés összegyűjtése). Továbbá attól még, hogy egy módszer sikerre visz egy ilyen projektet, 

nem zárható ki, hogy létezik más, ennél sokkal hatékonyabb megoldás. 

 

H3. A már sikerrel alkalmazott technológiákra az üzleti intelligencia 

rendszerek „puha” eszközökkel telepíthetőek. 

Általános probléma (a gazdasági válság miatt kiemelt figyelmet kapott) az üzleti intelligencia 

rendszerek bevezetése során azok forrásrendszereivel való kapcsolatuk, és az ehhez 

kapcsolódó hardver-beszerzések magas ára. Azonban szükséges-e a sok esetben rendkívüli 

hardverteljesítmény megvásárlása, vagy egyszerűbb megoldások is léteznek, és az üzleti 

intelligencia rendszerek „puha” eszközökkel rátelepíthetőek (ráültethetőek) a már meglévő 

rendszerekre? A igazoláshoz sorra fogom venni az elérhető üzleti intelligencia rendszereket, a 

hozzájuk ajánlott hardverkonfigurációt, illetve annak lehetőségét, hogy a ráültetés 

kivitelezhető-e. A tézis alapfeltevése az, hogy lehetséges a legújabb, legmodernebb üzleti 

intelligencia megoldások adaptálása egy olyan környezetbe, ahol már meglévő infrastruktúra 

üzemel – hardvert és szoftvert beleértve. A feltételezés azért különösen aktuális, mivel 

számtalan tanulmány lát napvilágot olyan témákkal, hogy hogyan célszerű, hogyan 

költséghatékony egy vállalati informatikai rendszer felépítése, komoly üzleti intelligencia 

megoldások alkalmazása mellett. Ugyanakkor a tanulmányok nagy része figyelmen kívül 

hagyja azokat a tényezőket, melyek igencsak jellemzőek a vállalati rétegre. Az első tényező, 
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mi szerint a vállalat már régóta üzemel, és az üzlet intelligencia bevezetése alatt is üzemelnie 

kell – általában egyáltalán nem, vagy csak rendkívül korlátozott mértékű leállás engedhető 

meg. A második tényező az, hogy a vállalati rendszerek meglehetősen heterogének hardver és 

szoftver megoldások terén, azaz sokféle hardver dolgozik együtt, és sok fajta szoftver van 

használatban [21]. Ennek oka általában a vállalatok evolúciós fejlődésében található, ugyanis 

sok cégnél megtartják a régi rendszereket – vagy mert muszáj, annak célja miatt, vagy mert 

nincs pénz illetve erőforrás annak kiváltására. Az üzleti intelligencia bevezetési projektek 

tervezésekor [18] ezeknek a tényezőknek külön figyelmet kell szentelni [19] – mely a 

szoftvermérnököket gyakran válaszút elé állítja. A jóval költségesebb megoldás az, ha a 

bevezetés egyben bizonyos szintű átszervezést és modernizálást is jelent, ekkor az alkalmazott 

megoldások átgondolása is szerepet kap. A költségkímélőbb megoldás az, ha megvizsgáljuk, 

hogy a már meglévő infrastruktúra képes-e ellátni a neki szánt többletfeladatot [20][22], és ha 

igen, akkor ráültethető az üzleti intelligencia megoldás. Ám ha nem, akkor meg kell vizsgálni, 

milyen lehetőségek vannak világszerte, melyeket segítségül lehetne hívni. Ahhoz persze, hogy 

a tervező csapat számolni tudjon az infrastruktúrával szembeni elvárásokkal, már a tervezés 

korai szakaszában ismerniük kell azokat a követelményeket, melyeknek a készülő üzleti 

intelligencia rendszer meg kell feleljen. 

A tézis igazolásához (vagy elvetéséhez) elsőként össze kellett gyűjteni az összes olyan, a 

világban előforduló szoftverrendszert (és szoftvert), mely üzleti intelligencia megoldást (vagy 

alkalmazható részmegoldást) nyújt, majd egyesével meg kellett vizsgálni képességeiket. A 

vizsgálat 54 üzleti intelligencia funkcionalitású rendszerre terjedt ki. A vizsgált rendszerek 

nagy része kereskedelmi forgalomban kapható, de a valóságnak megfelelően tartalmaz a 

vizsgálat ingyenes, illetve nyílt forráskódú termékeket. A vizsgálat egyfelől bebizonyította, 

hogy ebben a szektorban is folyamatban van a klasszikus kliens-szerver architektúra 

elhagyása és webes architektúrára áttérés. Azok a rendszerek amelyek vagy a klasszikus 

kliens-szerver architektúrára, vagy desktop környezetre épülnek, (kliensoldalt tekintve) 

leginkább az elterjedt keretrendszereket alkalmazzák, amit a JAVA technológia vagy a .NET 

keretrendszer nyújt. A megállapítás pozitív oldala az, hogy mivel mindkét keretrendszer 

elérhető az elterjedt operációs rendszereken, így ezen az oldalon nem jelentkezhet probléma a 

használatot illetően. A meglévő szervereken futó operációs rendszerek tekintetében 

(amennyiben új hardver illetve operációs rendszer is kerül beszerzésre az üzleti intelligencia 

rendszer bevezetésekor, az nagyobb árkategóriába sorolja ugyan a beszerzést, ám nem is 
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jelentkezik a megkötés a rendszer architektúrájának tervezése során) a termékek rugalmassága 

más képet fest. Ebben a tekintetben könnyedén osztható két részre a „mezőny”, a 

csoportosításnak jó alap az, hogy szerveroldalon több operációs rendszer támogatott-e. A 

nagyobb, összetettebb rendszerek (főként azok, melyek tekintélyes  több évtizedes  múltra 

tekintenek vissza), evolúciójuknak köszönhetően általában támogatják az iparban elterjedt 

szerver operációs rendszereket. A másik csoportba a nem összetett, funkcionalitásukat 

tekintve szegényesebb szoftverrendszerek tartoznak, melyek csak egy-egy részfeladat 

megoldására alkalmasak, és nem rendelkeznek ekkora rugalmassággal sem telepíthetőség 

tekintetében. A vizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy a vizsgált rendszerek 44,4%-a 

képes valamilyen gyártó-specifikus adatforrás hasznosítására – ez nem előnyös tulajdonság 

összekapcsolhatóság szempontból, de 72% képes XML adatforrás hasznosítására és a vizsgált 

megoldások 54%-a képes ODBC adatforrások hasznosítására (a vizsgált megoldások 25,9%-a 

íródott JAVA nyelven, ezek mindegyike képes JDBC adatforrások használatára). 

A kutatás és vizsgálatok eredményeit – így a tézis igazolását is – A 2011 januárjában a 

Híradástechnika újságban megjelent Már alkalmazott technológiák és BI megoldások 

összehangolása címmel megjelent cikk tartalmazza. (Felületesen kapcsolódik a már 

említett Alma Mater cikk, Paralel hatékonyságnövelés és költségcsökkentés a stratégia és 

hierarchia tekintetében; valamint technológiai kérdésekben a Vállalatvezetést támogató 

üzleti intelligencia című tankönyv is.) 

A ismertetett vizsgálat eredményei miatt a tézis igazoltnak tekinthető. 

 

H4. Az üzleti intelligencia rendszerek rendszerezésével könnyebbé 

tehető a kiválasztási folyamat. 

Az előző tézis gondolatmenetét folytatva – és a munkahelyi vita ajánlását követve – 

felvetődött a kérdés, hogy lehetséges volna-e az üzleti intelligencia rendszerek kategorizálása 

annak érdekében, hogy egy felvetőtő bevezetési igény esetén gyorsan le lehessen szűkíteni a 

szóba jövő eszközök körét. A rendszerezést persze nem infrastrukturális és kompatibilitási, 

hanem funkcionális oldalról lenne célszerű elvégezni.  

A taxonómia egy hierarchikus osztályozási vagy rendezési elvet jelent, mely történhet 

tetszőleges számú dimenzió mentén. A taxonómiával kapcsolatos fontos elvárás az, hogy a 



17 

 

leírt tér miden eleme elhelyezhető legyen benne, azaz jelen esetben: minden üzleti 

intelligencia eszköz (meglévő és jövőben fejlesztett) elhelyezhető legyen benne. 

Amennyiben pedig minden megoldás elhelyezhető egy ilyen taxonómiában, akkor az 

felhasználható új rendszerek bevezetése előtt az alternatívák vizsgálatához, vagyis: készíthető 

segítségével egy ajánlás, mely néhány kezdeti információ megadásával jelentősen szűkíteni 

képes a szóba jövő megoldások körét. 

Mivel az üzleti intelligencia rendszerek az elmúlt és jelen évtized egyik legfelkapottabb 

rendszerei (szoftverei), ezért még a rendszerezésükkel kapcsolatos publikációk száma nagyon 

nagyra nőtt. A szám persze jelentősen csökken, ha eltekintünk a marketing-célú írásoktól. 

Kiemelkedik azonban a Colin White taxonómia, mely az egyik legtöbbet hivatkozott és mai 

napig tartós besorolható segítségével minden rendszer. 

A fent leírt rendszerezés nagyon jó volt, ám a készítése óta eltelt 8 év alatt számos új üzleti 

intelligencia rendszer és alkalmazás látott napvilágot, a verseny azóta is erősen élénkül ebben 

a piaci szegmensben és az ezt követő piaci átrendeződés miatt a csoportok határai már nem 

egyértelműek, valamint nagyon sok olyan összetett termék került piacra, mely a definiált tér 

nagy részét lefedi. Ám az egyszerűsítésre okot adó tény az, hogy a trendeknek (és a 

felhasználható technológiák árának csökkenésének) hála több dimenzió egymással ok-okozati 

kapcsolatba került, így egy egyszerűbb, gyorsabban használható taxonómia megalkotásához 

tehát célszerű a vizsgálati dimenziók csökkentése. 

Az eredeti hat dimenziót (időtáv, latencia, finomság, adattárak, szabályok és típus szerint) az 

elemzés során sikerült háromra csökkenteni. A legfontosabb kérdés egy rendszer 

funkcionalitását illetően ebben a kérdéskörben az, hogy milyen időtávra szóló döntések 

meghozatalát képes segíteni, azaz stratégiai, taktikai vagy operatív célokat szolgál-e – így az 

első dimenzió az időtáv (ez persze összefügg az elvárt funkcionalitással, az alkalmazható 

adattárakkal és szabályokkal is). A második a latencia, azaz, hogy a rendszer valós idejű, 

közel valós idejű, vagy történeti adatok használatára képes (itt is összefüggés állapítható meg 

egyrészt a funkcionalitás miatt kis mértékben az időtávval, valamint az adattárakkal). A 

harmadik dimenzió újdonság: ez tartalmazza a termék kereskedelmi megjelenését, vagyis azt, 

hogy egy személyre szabott egyszeri, in-house fejlesztés eredményéről, vagy kereskedelmi 

forgalomban kapható termékről (COTS – Commercial Off-The-Self, vagyis „polcról 
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levehető”) beszélünk – utóbbi három kategóriára bontható: Kereskedelmi termék, mely 

mindössze csatlakoztatható, kereskedelmi termék, mely mély beállításokkal rendelkezik, 

kereskedelmi termék, mely fejleszthető. A dimenzió persze összefügg a funkcionalitással, a 

humán-erőforrás igénnyel és a megoldás által nyújtott lehetőségekkel. 

Az elemzés egyik mellékes eredménye, a megoldások átlagos ára (TCO számítással kapható) 

és a taxonómiában elfoglalt hely közti összefüggés, így kijelenthető, hogy egy üzleti 

intelligencia megoldás annál költségesebb, minél hosszabb távú döntések támogatására képes, 

minél közelebb képes kerül a valós idejűséghez és minél nagyobb fejlesztési lehetőség jár vele 

(természetesen az in-house megoldások a legköltségesebbek). 

A 2011 januárjában a Híradástechnika újságban megjelent Már alkalmazott technológiák 

és BI megoldások összehangolása címmel megjelent cikk folytatása a 2012 első 

negyedévi Acta Technica Jaurinesis tartalmazza, Taxonómia a már alkalmazott 

technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolásához. (Felületesen 

kapcsolódik (a mélyinterjúk elvégzése hozzájárult a tézis végkifejletéhez) a már említett 

Alma Mater cikk, Paralel hatékonyságnövelés és költségcsökkentés a stratégia és 

hierarchia tekintetében; valamint technológiai kérdésekben a Vállalatvezetést támogató 

üzleti intelligencia című tankönyv is.) 

A vizsgálatban részt vevő 54 üzleti intelligencia alkalmazás mindegyike besorolható az így 

előálló taxonómiába. Interjúk alkalmával kérdésként hangzott el, hogy hasznos lenne-e a 

teljes vizsgálat interaktív publikálása, megkönnyítené-e egy esetleges beszerzési / bevezetési 

eljárás megindítását annak korai szakaszában? A válaszok ~70%-a egyértelmű igen volt, azzal 

a kikötéssel persze, hogy mivel a három feltétel alapján történő szűrés még így is jelentős 

mennyiségű (eltérő és azonos funkcionalitású) terméket takar, további elemzésre, 

megvalósíthatósági tanulmányokra (itt játszik szerepet a cikk második részében boncolgatott 

kompatibilitási kérdéskör) és azok alapján bevezetési tervekre van szükség, hogy kiderüljön, 

az adott vállalat céljait hogyan képesek a termékekkel megvalósítani. Ennek ellenére hasznos 

lenne a teljes vizsgálat online publikálása és mindenki által böngészhetővé tétele, segítségével 

gyorsan következtethetőek a lehetséges alternatívák, a szükséges előfeltételek és erőforrások. 

A ismertetett vizsgálat és interjúk eredményei miatt a tézis igazoltnak tekinthető. 
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A kutatás további irányai 

Mivel az egy vállalatnál keletkező információmennyiség átlagosan évente megduplázódik, 

ezért fontos, hogy olyan információrendszert válasszunk, mely képes lépést tartani ezzel az 

igénnyel. A másik aspektus, miszerint arra is fel kell készülni, hogy a nagyobb mennyiségű 

információval több dolgot lehet kezdeni. Mára akár több ezer féle döntési modell építhető fel, 

melyekbe már nem lehetetlen beépíteni a szöveges információkból származó adatokat sem, és 

ez a közeljövőben várhatóan csak fejlődni fog. Hamarosan beköszönthet a valós idejű 

információtechnológiával támogatott döntéshozatal (mely a nagyon szigorú és gyakorlatilag 

néhány másodperces válaszidőt elváró komplex elemzések elvégzését és jelentések készítését 

jelenti), valamint várhatóan az elemzési technikák is tovább fognak fejlődni, segítve ezzel az 

üzleti intelligencia további térnyerését [27]. 

Kapcsolódó kutatásként az üzleti intelligencia rendszerek által nyújtott adatfeldolgozó és 

adatelemző képességet szeretném kihasználni. Mivel az általam ismert üzleti intelligencia 

(és adatbányászati) rendszerek képesek minták keresésére és hasonló minták 

azonosítására, felvetődött a kérdés, mi szerint lehetséges volna-e a technológia 

segítségével agyhullám-mintákat elemezni. 

Az agyhullám-minták elemzésének lehetséges (vizsgálandó) technikáját a Informatikai 

Kutatók Szimpóziuma 2011 című rendezvényen Information processing and applicable BCI 

technology című előadásomban ismertettem, kitérve a várható nehézségekre, elképzelhető 

megoldási lehetőségekre, felvázoltam egy lehetséges architektúrát, illetve a kutatás célját: 

egy gondolatvezérelt számítógépet. 

A kutatás (akár részleges) sikere is alátámaszthatja a harmadik tézis igazságát, mivel ezek 

szerint található még további olyan (bár nem vállalati) alkalmazás, ahol egy másik rendszer 

fölé építve, az üzleti intelligencia rendszer „puha” kapcsolatára van szükség. 

A harmadik tézis szerint a már sikerrel alkalmazott technológiákra az üzleti intelligencia 

rendszerek „puha” eszközökkel telepíthetőek. A másik várható (elterjedés előtt álló) újítás az 

elemzés-vezérelt automatizálás. Segítségével azonnal értesíthetővé válnak emberek ha olyan 

esemény következik be, ami aggodalomra adhat okot, vagy odafigyelést igényel, illetve az 

olyan helyzetek is felfedezhetővé válnak, melyek esetlegesen a későbbiekben különös 
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figyelmet igényelhetnek. Ez különösen olyan cégeknél lehet fontos, ahol napi szinten több 

száz kulcs teljesítmény mutatót (KPI – Key Performance Indicator) kell figyelemmel követni. 

A cégeknek persze szükségek lesz mindehhez egy hosszú távú BI (üzleti intelligencia) 

stratégia kidolgozására. Ennek kidolgozásának első lépése egy, a teljes vállalaton át nyúló 

szoftverrendszer megvásárlása, nem vállalható már az, hogy minden üzleti egység a saját 

igényeinek és saját problémáinak megoldására saját megoldásokat választ. Az egységes üzleti 

intelligencia rendszer kialakításához persze elemezni kell, hogy a jövőben várhatóan hogyan 

fog a cég (és ezzel az adatmennyiség is) fejlődni. A másik fontos befektetési tényező az 

egységes BI rendszer mellett az humán erőforrás jó megválasztása. Egy ekkora, összetett 

rendszerhez jó analitikai és problémamegoldó képességekkel rendelkező csapatra van 

szükség. Ez létfontosságú lehet az automatizáltság naprakészen tartása végett – időben fel kell 

ismerni, ha a modelleket módosítani kell. 

Az üzleti intelligencia rendszereket kínáló piac egyre inkább úgy módosul, hogy az egyedi 

feldolgozásoktól tolódik a totálisan integrált vállalati intelligencia rendszerek felé. Sok 

vállalat ebből a szempontból abban a zsákutcában van, miszerint a cég működéséhez elegendő 

agy jól implementált ERP rendszer. Ez azonban nem minden esetben elegendő. Különösen ott 

jelenthet ez nagy problémát, ahol az ügyfelek száma hirtelen megugrik – utólag a szükséges 

funkciók implementálása rettenetesen nehéz és költséges feladat (nagyrészt persze ez nem 

Európára vonatkozik, ez a hirtelen ugrás főleg Indiában és Kínában várható).  

A másik következő változás az iparági standard megoldások iránti igény növekedése lesz – a 

telekommunikációs szektor számára saját, illetve a termelő vállalatok számára saját 

intelligencia platformok megjelenés és elterjedése. 

Kutatók (IT Leadership Academy) több megfigyelést végeztek, elsősorban élenjáró cégeken. 

A vizsgálat végén a következő megállapítást tették: azok a cégek, amelyek kivételesen jól 

teljesítenek gazdaságilag, teljesen más kapcsolatban állnak az ügyfeleikkel – azaz egy 

paradigmaváltás van folyamatban, ha az ügyfelek kerülnek szóba. Ennek oka az, hogy 

megfigyelhető az eltolódás az ipari „gyártsd-le-és-add-el” nézetektől az Internet által életre 

keltett „érezd-meg-és-reagálj” nézet felé – persze az előrejelzés fejlődésével várható, hogy a 

folyamat itt nem áll meg, hanem tovább haladhat a „vedd-észre-és-vezesd” nézet felé. Egy 
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olyan gazdasági világban, ahol ez az utóbbi elv érvényesül, persze további térnyerésre kell 

számítani az előrejelzés és elemzés iparában [26]. 

Annak ellenére persze, hogy az előrejelzést egyre inkább a stratégiai siker kulcsaként 

emlegetik, még sosem figyeltek fel ennyire az elemzőkre (előrejelzőkre), és az alkalmazott 

módszerekre – ideje kicsit újragondolni az előrejelzést. 

A sötét középkortól kezdve, a reneszánszon és a felvilágosodáson át, az iparosodásig és az 

információ koráig a történelem felfogható a folyamatosan halmozódó tudás folyamataként is. 

A eltelt több mint ezer éve alatt sikerült elérni a tudatlanság eltörlését, az emberiség okosabbá 

vált, és egyre inkább terjed az a feltevés, mi szerint a világon nincs semmi megismerhetetlen – 

ennek igazat is adhat az egyre gyorsabb és egyre több összeköttetéssel rendelkező 

számítógépek hada, az egyre nagyobb mennyiségű információáramlás, de jogosan vetődik fel 

a kérdés, mi szerint az olyan bonyolult és sok változós rendszerek, mint a világgazdaság, az 

időjárás vagy az emberi test valóban tökéletesen előre jelezhetővé válnak-e. 

A gazdasági válság és következményei miatt a 21. század első évtizede meglehetősen 

visszafogottra sikerült, jelentősen hátráltatva az analitikai eszközök (és így az üzleti 

intelligencia) térnyerését. Mivel azonban a technológia és az iparág gyakorlatilag a semmiből 

tört előre, magával hozva a vezetési irodalmak egész sorát, mi szerint a jövendő események 

előre jelezhetőek, már érezhető a hullámvölgy elmúlása, és az üzleti intelligencia 

alkalmazásának előretörése. 

Michael Raynor azt mondta: „A jövő mélységesen megismerhetetlen.”, Nassim Taleb szerint 

„A világunkat az extremitás, az ismeretlen és a valószínűtlen uralja…a jövő egyre inkább 

kiszámíthatatlan.”, és David Orell szerint „Tanulmányok kimutatták, hogy a szociális 

előrejelzés, tudományosan vagy sem, körülbelül annyira pontos, mint a véletlen találgatás, 

még a túlfizetett szakértők ellenére is.”. Francis Fukuyama A történelem vége és az utolsó 

ember művében a liberális demokrácia előretörése miatt az ideológiai fejlődés végét jelezte (a 

Berlini fal lebontása miatt), de azt követő közel-keleti, ázsiai és oroszországi események 

megmutatták, hogy az ő előrejelzése is alapjaiban volt helytelen – ám belátva tévedését, 

követő műveiben azt fejtegeti, hogy „semmi sem annyira biztos, mint a bizonytalan”. 

Mivel az előrejelzés életképességéről a legmagasabb vállalati szinteken is vita folyik, célszerű 

inkább felismerni, hogy melyek azok a szituációk, amikor az előrejelzés hasznos lehet. 
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Hasonló szituáció lehet ez a gazdaság hullámzásához; az előrejelzés számára is kisebb 

hullámvölgy jöhet, ami arra ad okot, hogy átgondolják a cégek a következő kérdéseket: 

 Melyek azok a szituációk, amelyek megfelelőek az üzleti intelligencia alkalmazására? 

 Hogyan lehetne megelőzni az adatok illékonyságát (hogyan lehetne kiszűrni és kezelni 

a már érvényüket vesztett adatokat) és azok véletlenszerűségét? 

 Hogyan lehetne a remények és találgatások helyett az előrejelzés alapján teljesen a 

piaci realitásokra alapozni a döntéshozatalt? 
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- Versenyképesség - Változó menedzsment / Marketing Tudományos Konferencia, 

Székesfehérvár, 2008. december 3. Nagyvállalatok; Az informatikai lépéstartás és a 

költségmegtakarítás lehetőségei (Magyarországon, magyar nyelven) 

 

- Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország Tudományos 

Konferencia, Komárom, 2009. április 26. A válság és az információtechnológia 

kölcsönhatása. (Magyarországon, magyar nyelven) 

 

- IV. Kheops Tudományos Konferencia, Mór, 2009. május 20. Az IT infrastruktúra 

fejlesztése és a vállalati költségcsökkentés. (Magyarországon, magyar nyelven) 

 

- XIX. SZÁMOKT - Számítástechnika az oktatásban Tudományos Konferencia, 

Románia, Marosvásárhely, 2009. október 8-11.. SAS Egyetemi program belülről - 

üzleti intelligencia oktatási tapasztalatok. (Külföldön, magyar nyelven) 

 

- XX. SZÁMOKT 2010- Számítástechnika és oktatás Konferencia, Románia, 

Szatmárnémeti, 2010. október 7-10. Software technology: Specialized development / 

launch method for BI applications. (Külföldön, idegen nyelven) 

 

- V. KHEOPS Konferencia, Mór, 2010. május 19. Méretek és technológiák - 

hatékonyság a főszerepben. (Magyarországon, magyar nyelven) 

 

- ITS2011 - International Telecommunications Society Conference, Budapest, 2011. 

szeptember 20. Using quality information in analysis – with experiment. 

(Magyarországon, angol nyelven) 
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- IKSZ 2011 – Informatikai Kutatók Szimpóziuma, Győr, Széchenyi István Egyetem, 

2011. október 12. Information processing and applicable BCI technology. 

(Magyarországon, angol nyelven) 

 

- FIKUSZ 2011 – Fiatal Kutatók Szimpóziuma, Óbudai Egyetem, 2011. november 11. 

Possibilities for data management and online business at small and midsized 

businesses. FIKUSZ 2011 (Magyarországon, angol nyelven) 
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A szerző kutatási munkái 

 

 

Kutatóintézet: Universitas-Győr Nonprofit Kft. – Széchenyi István Egyetem 

Kutatási feladat: „További informatikai és ügyfélkapcsolati lehetőségek kiaknázása a 

Hungarorak Kft-nél” 

Kutatási forrás: Hungarorak Kft. 

Kutatás időtartam: 2009-08-26 – 2009-12-31. 

Kutatási projekt vezetője: Dr. Kovács János ,egyetemi docens 

Feladatvégzés jellege: részfeladatok elvégzése 
 

 

 

Kutatóintézet: Universitas-Győr Nonprofit Kft. – Széchenyi István Egyetem 

Kutatási feladat: „Elektronikus erőforrás-gazdálkodási és munkaütemezési rendszer 

kialakítása” 

Kutatási forrás: Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. 

Kutatás időtartam: 2009-05-01 – 2009-12-31. 

Kutatási projekt vezetője: Dr. Kovács János ,egyetemi docens 

Feladatvégzés jellege: önálló 

 

 

 

Kutatóintézet: Universitas-Győr Nonprofit Kft. – Széchenyi István Egyetem 

Kutatási feladat: „A projektmenedzselési tevékenység hatékonyságának növelése a RÁBA 

Energia Kft-nél” 

Kutatási forrás: Rába Energia Kft. 

Kutatás időtartam: 2008-05-01 – 2008-12-31. 

Kutatási projekt vezetője: Dr. Kovács János ,egyetemi docens 

Feladatvégzés jellege: részfeladatok elvégzése 

 

 

 

Kutatóintézet: Universitas-Győr Nonprofit Kft. – Széchenyi István Egyetem 

Kutatási feladat: „Alternatív energiahordozók kiaknázásának vizsgálata a RÁBA Energia 

Kft-nél” 

Kutatási forrás: Rába Energia Kft. 

Kutatás időtartam: 2009-11-20 – 2009-12-31. 

Kutatási projekt vezetője: Dr. Kovács János ,egyetemi docens 

Feladatvégzés jellege: részfeladatok elvégzése 

 

 

Kutatóintézet: Széchenyi István Egyetem 

Kutatási feladat: A tudásmenedzsment központ 4.2.1. és 4.2.3. pályázat keretében 

tudományos portál koncepció kidolgozása. 

Kutatási forrás: TÁMOP 4.2.1. és 4.2.3.  

Kutatás időtartam: 2010 

Kutatási projekt vezetője: Dr. Dőry Tibor 

Feladatvégzés jellege: részfeladatok elvégzése, modulok megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítése 
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Kutatóintézet: Széchenyi István Egyetem 

Kutatási feladat: „Regionális térségi szolgáltatóvá váláshoz szükséges módszertani 

átvilágítás lebonyolítása és értékelése, kapcsolódó képzések elvégzése” 

projekt. 

Kutatási forrás: TÁMOP 4.1.1.A. 

Kutatás időtartam: 2010. 

Kutatási projekt vezetője: Filep Bálint, Szakmai vezető: Dr. Galli Csaba, Munkacsoport 

vezetője: Dr. Erdős Ferenc 

Feladatvégzés jellege: értékelés, elemzés, javaslattétel 
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