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Szabó Dániel, Advanced Analytics team vezető

• Budapesti Corvinus Egyetem (közgazdász)

• 2003-2011 adatbányászati tanácsadó  üzletágvezető

• Szerteágazó tapasztalatok három földrészen, több iparágban befejezett sikeres projektek

(szerencsejáték, bank, gyógyszeripar, lízing, telekommunikáció, online)

• 2011-től AEGON Magyarország adatbányász elemzője

• 2014-től vezeti a csapatot

Szabó DánielBemutatkozás
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• A holland AEGON N.V. magyarországi leányvállalata

• Kompozit biztosító - széles termék paletta (Élet, gépjármű, utas, lakás, vállalati vagyon,

csoportos termékek)

• Magyarország piacvezető lakásbiztosítója

• Magyarország 4. legnagyobb biztosítója díjbevétel alapján 2017-ben

• 1,5 millió ügyfél, 2 millió szerződés

AEGON MagyarországAEGON Magyarország bemutatása
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„I really believe that data analytics, implemented throughout our businesses, will help us remain

relevant, be strategic, and gain competitive advantage.”

(Mark Mullin, President & CEO Transamerica) – 2018.04.

TransamericaAz adatelemzés kiemelten fontos téma az 

Aegon cégcsoportban
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„…young professionals from across our businesses to learn about how we can better use data

analytics to develop business solutions.”

(Alex Wynaendts, CEO and Chairman of Aegon's Executive and Management Boards at Aegon N.V.) – 2017Q4

AEGON

Az adatelemzéshez képzett emberek is szükségesek

Az adatelemzés kiemelten fontos téma az 

Aegon cégcsoportban



6Biztosítási szektorAz adatvezérelté válás a biztosítási szektor 

jelenlegi legnagyobb kihívása

Az AEGON lépései az adatelemzés erősítése érdekében:

1. Nemzetközi elemző közösség felépítése

2. Rendszeres konferenciák, tudás megosztás az AEGON cégcsoporton belül

3. Elemzői versenyek, programok szervezés, folyamatos tanulás biztosítása

Klasszikus 

Biztosító 

társaság

XXI. századi 

adatvezérelt 

digitális vállalat

Kockázat 

közösség
Egyén
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Az elemző felelőssége
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Az elemzői komparatív előnyök birtokosát érdemes megbízni és bátorítani arra, hogy tudását

proaktívan is használja!

Az elemző felelőssége

Noha, az elemzőre reaktív szereplőként tekintünk

Elvárás a proaktivitás az elemzőktől

Üzleti terület

- A kérdés 

feltevésének a joga 

és felelőssége az 
üzleti területeknél 

van a mélyebb 

üzleti szaktudással 

együtt.

Adatelemző

- Az elemző rálát az 

adatokra, korábban 

nem ismert 
összefüggéseket 

tár fel. 

- Kitekintéssel 

rendelkezik más 

iparágra 
megoldásaira is.

Feladat

Javaslat
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Nem elég, ha a modell, vagy az elemzés megfelelő, üzleti

hasznosságát bizonyítani kell és tudnunk kell, hogyan használjuk.

Ezt fontos az elején tisztázni, mivel vannak olyan korlátok,

amelyeket az üzleti terület ismer és hatással van az eredmény

használatára.

Az elemző felelőssége

A projekt elején

A végcél és az eredmény használatának 

definiálása
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A priorizálás során figyelembe kell vennünk a vállalati

célkitűzéseket és azzal összhangban kell cselekednünk…

…a stratégiai célokon kívül a priorizálási feladat során számításba

kell vennünk még további tényezőket:

• Költség – haszon

• Ügyfél oldali élmény

• Törvényi megfelelés

Az elemző felelőssége

Projekt hasznának becslése

Priorizálni szükséges
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Az adatelemző alkalmas riportálási feladatok ellátására.

Ezért gyakran kérik, hogy vegyen részt új riportok

kialakításában, illetve teljesítsen különböző adatigényléseket.

A módszertani és adatbázis ismerete adott, de kapacitásainak

hatékonytalan kihasználásához vezet, ha erre használjuk az

elemzőt.

Az elemző felelőssége

A priorizálást segíti, ha nem forgácsolja szét az erejét az elemző

A riportálás elveszi az elemző idejét a valódi 

feladatától
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Körültekintő, többszöri ellenőrzés szükséges új SW alkalmazása esetén

Megbízható eredmények szállítása
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Az adatelemzés eredményeinek felhasználásához elengedhetetlen

a bizalom.

Szabályozói elvárás, hogy az ügyfélnek és a szabályozónak meg

tudjunk indokolni egy döntést. Ez egy black-box modell esetén

korábban nehéz volt.

A pontosságnál sokkal fontosabb, hogy az elkészült modellben az

üzleti terület megbízzon és folyamataiba tudja illeszteni.

Már látunk open source megoldásokat, amelyek a fenti kérdésekre

választ adnak, azaz a legerősebb változókat megmutassák, ki

fogjuk próbálni.

Az elemző felelőssége

Konvertálható legyen üzleti megoldássá

Bizalom – GDPR megfelelőség
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Ahhoz, hogy megfelelő eredményt tudjunk szállítani, értenünk kell az

üzleti terület

- működését

- adatait

- igazi problémáját

Az elemző felelősségeDomain tudás elengedhetetlen
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A hatékony kommunikáció nem csak a célok kijelölésénél

elengedhetetlen.

Az elemző felelőssége az is, hogy a megrendelőt a projekt

előrehaladásáról naprakészen tartsa. Ez egyrészt könnyítheti a

fejlesztési folyamatot, hiszen a változó prioritások mellett

lehetőséget ad arra, hogy mindkét fél szempontjait figyelembe

véve módosuljanak a célok és a határidők. Másrészt amiatt is

nagyon lényeges, mert ezzel növelni tudjuk a bizalmat az

elkészült elemzés vagy modell iránt, ami nagyban

megkönnyítheti az eredmények implementálást is.

A hatékony kommunikáció része a storytelling is, ami az

elkészült elemzésből vagy modellből nyert tudás megfelelő

átadásának elemző oldali felelősségét jelenti.

Az elemző felelősségeHatékony kommunikáció a társterülettel



16

• A modellezés tanulási időszakának megfelelő kiválasztása

• Modellek avulási ideje

Az elemző felelőssége

A modellek működés során folyamatos monitorozásra van szükség

Érvényesség
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A korábban elvárt IT, matematika-statisztikai, üzleti szaktudás számos egyéb elengedhetetlenül

szükséges képességgel kiegészül.

Az Aegon Biztosító úton van az adatvezérelt vállalati kultúra kialakításában. Ehhez

folyamatosan keressük az IT és az Adatelemzői oldalra a tehetséges kollégákat. Keressük

egymást!

Az elemző felelőssége

Adatvezérelt vállalati működés kialakításában az elemző szerepe óriási.

Összefoglalás
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Köszönöm a figyelmet!

AEGON Magyarország 

Szabó Dániel

szabo.daniel@aegon.hu


