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8. MIBE-konferencia

Majd ők figyelnek helyettünk!

Az információbróker 
helye a 

figyelemgazdaságban
Füleki Dániel Ph.D.

Budapest Corvinus Egyetem
Gazdálkodástudományi Kar, E-Business Kutatóközpont

Ki beszél?

» Közgazdász

» Szociológus

» Informatikus

» Oktató és kutató

» Alkalmasint tanácsadó…

» Figyelemgazdász
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Miről beszél?

» Miért fontos a figyelem?
» Miért más, mint az idő?

» Miért árazható a figyelem pénzben?

» Milyen cselekvési korlátokat teremt a 
figyelem mint szűkös erőforrás?

» Slot, handle (rekesz, nyél)

» A multitasking „varázsa”

» Mi köze mindennek az 
információbrókerséghez?
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A figyelem (I, É) és 
erőfeszítések (M, V) típusai

Artikulált (A)

Viszonylag 

artikulált 

(rutinjellegű) (R)

Nem, vagy alig 

artikulált (Na)

Intellektuális (I) AI (1) RI (2) NaI (3)

Érzelmi (E) AE (4) RE (5) NaE (6)

Mozgásos (M) AM (7) RM (8) NaM (9)

Vegetatív (V) AV (10) RV (11) NaV (12)
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A figyelemmel analóg 
mértékegységek

Figyelem 

(egyéni)

Pénz (konszenzuális, 

társadalmi)

Idő (egzakt, 

fizikai)
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Rekesz és nyél

» A fájlcserélőkből és fájlkezelőkből ismerős fogalmak 
„újrahasznosítása”: slot = rekesz, handle = nyél
» minimális küszöbértékeket és/vagy szűk keresztmetszeteket

jelölnek (min/max handle(s), min/max slot(s)

» utalnak arra, hogy az egyidejű tevékenységek száma alulról és 
felülről is korlátos (handle)

» jelölik az eredmények számának korlátosságát (slot)

» Különbség (slot vs. handle):
» Slot (rekesz): az egyén által összességében (jelen és múlt idő 

egyaránt) „kezelhető” feladatok összességét mutatja 
„memóriarekesz”; ~ hosszú távú emlékezet

» Handle (nyél): jelenben elvégezhető (aktuális) feladatok 
maximális számát jelenti; ~ rövidtávú emlékezet

» Kapcsolat a kettő között: rekeszek száma > nyelek száma (a 
rekesz felső korlát!)
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Korlátpélda
Intellektuális Matek Érzelmi Jancsi Mozgásos Kutya Vegetatív Reggeli

9 Töri 7 Juliska 5 Rohanás iskolába 8 Ebéd

Fizika Jakab (-) Tornaóra Vacsora

Kémia Jakobina Edzés Immunrendszer

Biológia Apu Kirándulás Ébrenlét

Irodalom Anyu Vérkeringés

Nyelvtan Kutya Légzés

Angol Anyagcsere

Német

Aktív 

nyél
29

Max 

rekesz
20 Gáz van

Aprócska figyelempiaci 
paradoxon

» Ha az információbróker megy a potenciális 
megrendelőhöz: 
» spam, zajkeltés, zavarás  visszapattan, 

kiszűrődik

» Ha a potenciális megrendelő megy az 
információbrókerhez: 
» önfarkába harapó kígyó (amennyi figyelembe és 

időbe kerül egy jó információbróker 
„belasszózása”, annyiból talán maga az 
információ is kihozható)
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Fellépés a paradoxon 
ellen

» Tolakodás helyett…
» Kartellezés (csúnya (?), de hasznos(!))

» Alvállalkozás (megalázó, de biztonságos)

» Szakmai reklám és ismeretterjesztés
» Be az egyetemre – oktasd a tudományod

» Fogj magadnak újságírót, és kérdeztesd le magad 
(az sem árt, ha a végterméket leközlik )

» Blogolj

…tehát a piaci mechanizmusok (kisebb-
nagyobb) megkerülése
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Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségem:

daniel.fuleki@uni-corvinus.hu

Füleki Dániel Ph.D.

Budapest Corvinus Egyetem

Gazdálkodástudományi Kar, E-Business Kutatóközpont


