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Az Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljának – az árstabilitás elérésének és fenntartásának – veszélyeztetése nélkül tá-
mogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenálló képességének növelését, a gazdasági növe-
kedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpoli-
tikáját.

A magas szintű digitalizáció és pénzügyi innováció hozzájárul ezen célok eléréséhez, emiatt a MNB számára kiemelten 
fontos a pénzügyi rendszer digitalizációjának fejlesztése és az innovatív pénzügyi szolgáltatások biztonságos keretek 
között történő piaci bevezetésének támogatása.

Az MNB olyan pénzügyi közvetítőrendszert tart kívánatosnak, amely a hazai fogyasztók számára versenyképes és bizton-
ságos pénzügyi szolgáltatásokat kínál. Ennek érdekében a jegybank aktívan részt vesz a fejlett technológiákat implemen-
táló, hatékonyan működő inkumbens szegmens, az élénk FinTech ökoszisztéma, a támogató környezet és a modern sza-
bályozói háttér kialakításában, illetve a piaci integritás fenntartásában.

Az éves rendszerességgel megjelenő FinTech és Digitalizációs Jelentés célja, hogy betekintést nyújtson a hazai pénzügyi 
piacokon is egyre meghatározóbbá váló pénzügyi innovációk, digitalizáció, illetve az ezeket támogató technológiák fej-
lődésének hazai és nemzetközi trendjeibe. A MNB szándéka szerint ezáltal hozzájárul a hazai pénzügyi rendszer digitalizációs 
szintjének erősítéséhez, amely folyamatban a jövőben is kiemelt támogató szerepet kíván betölteni.

Az elemzés Szombati Anikó, Digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató, Chief Digital 
Officer általános irányítása alatt készült a Digitalizációs igazgatóság koordinációjában. A jelentés elkészítésében  
a Digitalizációs igazgatóság mellett a Felügyeleti koordinációs, a Hitelintézeti felügyeleti, a Pénzügyi infrastruktúrák,  
a Pénzügyi rendszer elemzése és a Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóság munkatársai vettek részt.  
A publikáció főbb tartalmi elemeit a Pénzügyi Stabilitási Tanács hagyta jóvá.

A jelentés készítése során értékes tanácsokat kaptunk az MNB más szakterületeitől, a Pénzügyi Stabilitási Tanácstól és az 
MNB Digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testületétől.

A jelentés elkészítésekor a 2020. február 25-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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Vezetői összefoglaló

Az első alkalommal elkészült és a jövőben rendszeresen, évente megjelenő FinTech és Digitalizációs Jelentés célja, 
hogy betekintést nyújtson a hazai pénzügyi piacokon is egyre meghatározóbbá váló pénzügyi innovációk, digitalizáció, 
illetve az ezeket támogató technológiák fejlődésének a hazai és nemzetközi trendjeibe. A FinTech szolgáltatások két jól 
elkülöníthető szereplői körhöz kapcsolhatók. Egyrészről a pénzügyi piac klasszikus, hosszabb múltra visszatekintő szerep-
lői, az úgynevezett inkumbensek is foglalkoznak a digitális pénzügyi csatornák, szolgáltatások és termékek fejlesztésével, 
másrészről a dedikáltan FinTech szolgáltatások nyújtására fókuszáló, új alapítású vállalatok a piac szereplői. A hazai pénz-
ügyi piac döntő többségét uraló inkumbensek mellett jelenleg több mint 110 olyan, Magyarországon bejegyzett vállalat 
működik, amely dedikáltan foglalkozik FinTech tevékenységgel. A jelentésben az utóbbi, egyedileg azonosított vállalatok 
csoportját tekintjük a hazai FinTech szektornak.

A FinTech és Digitalizációs Jelentés három fő területre fókuszál. Először rövid áttekintést adunk a digitalizációs folya-
matokat és a globális FinTech szektort érintő fontosabb nemzetközi fejleményekről. Ezt követi a hazai FinTech szektor 
nyilvánosan elérhető adatokon alapuló átfogó elemzése. Végül a hazai bankok körében elvégzett digitalizációs felmérés 
eredményeit foglaljuk össze, kiemelve azokat a területeket, ahol akár belső fejlesztések, akár FinTech cégekkel való partneri 
együttműködések segítségével előrelépés lehetséges a jobb és könnyebben elérhető, versenyképesebb digitális pénzügyi 
szolgáltatások biztosítása tekintetében. 

Nemzetközi szinten a FinTech szektor dinamikus növekedést mutat mind felhasználói bázis, mind termék- és szolgál-
tatáskínálat, mind pedig tőkeellátottság és piaci értékeltség tekintetében. Ezen tendenciát egyedi keresleti, kínálati és 
technológiai tényezők egyaránt támogatják. A FinTech megoldások döntő része közvetlenül a lakossági szolgáltatásban 
jelentkező innováción alapul, ugyanakkor a vállalati szegmensben is egyre több az innovatív, digitális szolgáltatásnyújtást 
célzó fejlesztés. Az új, fejlett technológiák közül a mesterséges intelligencia alkalmazása lehet már rövid távon is az egyik 
legerőteljesebb hatással a pénzügyi szektorra. A FinTech megoldások előretörése a szabályozói megújulást is katalizálja, 
mind nemzeti, mind pedig nemzetközi (európai uniós) szinten. Ugyanakkor részben az újdonságjellegből fakadóan kor-
látozottan elérhető tapasztalatok, illetve információk miatt, részben pedig amiatt, hogy bizonyos új szolgáltatások nem, 
vagy csak nehezen értelmezhetők a jelenlegi szabályozói keretek között, nincs egyértelműen domináns irány a szabályozói 
megközelítések tekintetében. A szabályozói megújulás folyamata innovatív keretrendszerek létrehozásával is támogatható, 
a nemzetközi gyakorlat alapján leginkább Innovation Hub-ok és Regulatory Sandbox-ok felállítása révén. Az MNB az első 
hatóságok között volt Európában, ami ilyen keretrendszereket hozott létre.

A hazai FinTech szektort dinamikus bővülés jellemezte az elmúlt évek során, ami az ügyfélszám emelkedése mellett 
a foglalkoztatotti létszám és az árbevétel növekedése tekintetében egyaránt megmutatkozott. A magyar tulajdonú 
FinTech cégek között a mikro- és kisvállalatok a meghatározók, míg külföldi tulajdonú cégek esetében a kisebb és na-
gyobb vállalatok egymáshoz viszonyított aránya kiegyenlítettnek tekinthető. A magyar tulajdonú vállalatok között jel-
lemzően több az új alapítású, néhány éves múltra visszatekintő cég. A versenyképesség szempontjából meghatározó 
exportarány a külföldi tulajdonú cégek esetén jelenleg jóval magasabb. Tulajdonosi struktúrától függetlenül az azonosí-
tott cégek döntő többségére B2B („business to business” – üzleti) szolgáltatás jellemző, a B2C („business to consumer” 
– fogyasztóknak nyújtott) szolgáltatást nyújtó cégek részaránya kevesebb mint 10 százalék. Ugyanakkor összességében 
a fejlesztések nagy része végső soron lakossági ügyfelek felé nyújtott szolgáltatásokban eredményez versenyképesség- és 
minőségjavulást. A legfontosabb tevékenységi köröknek az adatelemzés és üzleti intelligencia, a pénzügyi szoftverfej-
lesztés és rendszerintegráció, illetve a fizetési szolgáltatások tekinthetők, a szektor 60 százaléka ezeken a területeken  
tevékenykedik. 

Az MNB által készített átfogó bankrendszeri digitalizációs felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai inkumbensek 
digitalizációja megkezdődött ugyan, de digitalizációs szintjük és felkészültségük kapcsán még jelentős tér van a fej-
lődésre. A hazai bankrendszert mérlegfőösszeg-arányosan több mint 90 százalékban lefedő vizsgált banki kör tisztában 
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van a digitalizáció lehetőségéveivel és fontosságával. Emellett a digitalizációs szint még az egyes intézményeken belüli 
területeken sem egyenletes. A vagy teljesen online elérhető, vagy az ügyfelélményt digitális megoldásokon keresztül 
növelő termékek köre a lakossági szegmensben növekszik, bár ezen ügyfélkör esetén is további fejlesztések zajlanak. 
Ezek elsősorban az online ügyfélregisztrációhoz és -azonosításhoz, a személyi hitelfelvétel teljesen digitalizált igénybe- 
vételéhez, valamint az azonnali fizetéshez kapcsolódnak. A vállalati szegmensben szinte teljesen elérhetetlen a teljeskörű 
digitális ügyintézés, továbbá az egyes, már igénybevett termékek esetén a digitális kapcsolattartás terén is jelentős le-
maradás tapasztalható a lakossági üzletághoz viszonyítva. A belső működést tekintve mind az emberi erőforrás, mind 
pedig a rendszerek fejlesztése terén fontos lenne a további javulás a hazai bankrendszer versenyképességének és haté-
konyságának növelése érdekében. Egyértelműen előremutató azonban, hogy a digitális kornak megfelelő munkavégzési 
kompetenciák és körülmények biztosítására, illetve a munkafolyamatok digitalizálására egyre nagyobb hangsúly helyeződik 
a hazai bankszektorban. Továbbá a felsővezetés közép- és hosszútávú tervezésében is egyértelmű prioritásként szerepel 
a digitalizáció adta lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázása, amelyet az is jól mutat, hogy az intézmények csaknem 
mindegyikében megjelent a közvetlenül digitalizációs területért felelős önálló felsővezető. Bár ezen vezető jelenleg csak 
ritkán tagja az igazgatóságnak, az ebben történő változás tovább erősítheti a digitalizációs törekvéseket a bankszektor 
versenyképességének növelése kapcsán.
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1. Nemzetközi kitekintés

A FinTech szektor felhasználói bázis, termék- és szolgáltatáskínálat, finanszírozás és piaci értékeltség tekintetében egyaránt 
dinamikus növekedést mutat, amely tendenciát egyedi keresleti, kínálati és technológiai tényezők egyaránt támogatják. 
A FinTech megoldások döntő része jelenleg lakossági szolgáltatásban jelentkező innovációt céloz, ugyanakkor egyre több 
innovatív vállalati termék jelenik meg a piacon. Az új, fejlett technológiák közül a mesterséges intelligencia alkalmazá-
sa járhat már rövid távon is az egyik legerőteljesebb hatással a pénzügyi szektorban. A globális FinTech szektor elmúlt 
években megfigyelhető magas tőkevonzóképessége bár önmagában is erős volt, jelentős részben kapcsolódott egyedi, 
felvásárlással záruló eseményekhez. A FinTech megoldások előretörése a szabályozói szemlélet megújulását is katalizálja, 
ugyanakkor nincs egyértelműen azonosítható irány a szabályozói megközelítések tekintetében.

1AFinancialStabilityBoardértelmezéseszerintaFinTecholyantechnológiavezéreltepénzügyiinnováció,amelyújüzletimodelleket,alkalmazá-
sokatvagytermékeketeredményezhetésjelentőshatássalbírhatapénzügyipiacokraésintézményekre,valamintmagukraapénzügyiszolgál-
tatásokra is (FSB (2017). Financial Stability Implications from FinTech). https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-
fintech/

1.1. A FINTECH SZEKTOR 
NÖVEKEDÉSÉT TÁMOGATÓ GLOBÁLIS 
TÉNYEZŐK

A FinTech szektor növekedését egyedi keresleti, kínálati és 
technológiai tényezők egyaránt támogatják.AFinTechkife-
jezésalattezenjelentésbenaFinancialStabilityBoard(FSB)
általisalkalmazottátfogóértelmezést1értjük.Azinnovatív
pénzügyiszolgáltatásokdinamikustérnyerésemögöttszá-
mosjólazonosítható,globálisszintenérzékelhetőfolyamat
húzódikmeg,melyekhozzájárulnakaFinTechszektornöve-
kedéséhez(1.ábra).Akeresletioldalésafogyasztóiszoká-
soktekintetébenegyrefokozódóigénymutatkozikagyorsan
éskényelmesenigénybevehető,innovatívpénzügyiszol-
gáltatásokiránt.Emellettafiatalésapénzügyiszolgáltatá-
sokirántfizetőképeskereslettelmegjelenő,hagyományos
bankikapcsolatokkalnemfeltétlenül,deinterneteléréssel
rendelkező,illetveapénzügyeitelsődlegesenazonlinetér-
benintéző„digitálisbennszülött”generációiselsősorban
azinnovatívszereplőkszámárajelentpiacilehetőségeket.

Ezzel párhuzamosan a hagyományos pénzügyi szolgáltatók 
működési modellje is nyomás alá került. Azinkumbenssze-
replőkrészérőlisegyreerőteljesebbenjelenikmegakölt-
séghatékonyabbésrugalmasabb,agilisműködésirántiigény.
Hagyományos üzletimodelljeik a szolgáltatások digitális
térbevalóáthelyeződéséveljelentősnyomásalákerültek.
Emellettpedigtovábbikihívástjelentszámukraalényege-
sennagyobbügyfélbázissaléstechnológiaikapacitásokkal
rendelkezőBigTechcégekmegjelenéseisapénzügyiszol-
gáltatásokpiacán.

1. ábra
A FinTech szektor növekedését támogató, főbb 
globális tényezők

Innovatív
szolgáltatások iránti

igény
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Banki kapcsolatokkal nem 
rendelkezők

A „digitális
bennszülöttek”

Diszruptív technológiák megjelenése

Növekvő internet- és okoseszköz-penetráció

Növekvő adatvagyon

Költségcsökkentés és 
agilitás iránti igény

BigTech-ek megjelenése
a piacon

Növekvő
globális
FinTech
szektor

Forrás: MNB.
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A FinTech szektor növekedésének további katalizátora 
a technológiai fejlődés.Azinnovatívtechnológiák–például
amesterségesintelligencia–megjelenéseésfelhasználása
felforgatóhatássallehetaszektorra.Anövekvőinternet-és
okoseszköz-lefedettségnekköszönhetőenegyretöbb–rész-
benbankikapcsolatokkalkorábbannemrendelkező–fo-
gyasztóelérhetőazonlinetérben.Apénzügyiszolgáltatók
számárarendelkezésreállónagyfrekvenciájú,strukturálatlan
adatvagyonpedig–amegfelelőadatelemzőeljárásokkal–
értékesinformációváalakítható.

A növekedést támogató tényezők hatékony kihasználásá-
ban mind az inkumbenseknek, mind a FinTech cégeknek 
kiemelt szerepe van.AFinTechszektor,azazanemtradici-
onálispénzügyiszereplőknövekedésénekfeltételevoltaz
alapvetőenújüzletifelfogásésvállalatikultúramegléte. 
Eszolgáltatókfejlettelemzésimódszereikkelésinnovatív
gondolkodásmódjukkalképesekapiacilehetőségeketgyor-
san felismerni és értéknövelő, a pénzügyi közvetítésben
korábban kevésbé alkalmazottmegoldásokat bevezetni.
Apénzügyirendszermegújításátezáltalérdembenkatalizál-
hatják.Azonbanazinkumbensintézményekismeghatározó
szereppelbírnakabban,hogyazinnovációshullámeredmé-
nyeiszéleskörbenérvényesüljenek.Atradicionálisszereplők
kiépültinfrastruktúrájaésügyfélbázisabiztosíthatja,hogy
azinnovatívmegoldásoknagyvolumenbenkihasználhatók
legyenek.Arendelkezésreállóinformációsbázisrészletes
elemzéserévénkövetkeztetéseketvonhatnakleazaktuá-
lispiaciigényekről,valamintajövőbelifejlesztésiirányok
kijelölésétismeghatározhatjaezenadatoktudatosabbfi-
gyelembevétele.A fenntartható fejlődés szempontjából
abiztonságikérdésekisegyremeghatározóbbak.Etéren
a tradicionális szereplők részéről a szabályozási és adat-
védelmikövetelményekátfogóismerete,ésafolyamatos
megfelelésbiztosításakiemeltenfontosnakbizonyul.Mind-
emellettafogyasztóibizalomezenintézményekirányában
továbbraismagas(2.ábra).

A szolgáltatók közötti együttműködések erősödése fenn-
tartható növekedést eredményezhet.BáraFinTechcégek
megjelenésénekelsőidőszakábanaFinTech–inkumbens
versenyélesedése látszódott,a szinergiákban rejlő lehe-
tőségek felismerésével egyre fontosabbá vált a partneri
együttműködésekkezdeményezéseéserősítésemindkét
szolgáltatótípusoldalán(3.ábra).Akooperációkelterjedése
hozzájárulhatahhoz,hogyazügyfélélményésaversenyké-
pességnövekedéseastabilitásmegőrzésévelegyidejűleg
biztonságosanésfenntarthatóanmenjenvégbevalamennyi
pénzügyipiacon.

2. ábra
Milyen típusú intézményekben bíznak adatkezelési 
szempontból a fogyasztók?
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Megjegyzés: Nyolc országra kiterjedő felmérés keretében 7 600 meg-
kérdezett fogyasztó válaszai alapján. Egy válaszadó több intézményt is 
megjelölhetett.
Forrás: Capgemini (2017). World FinTech Report.

3. ábra
Európai bankok álláspontja a digitális transzformáció 
megvalósításának leghatékonyabb formájáról
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együttműködéseken keresztül
Rendszerek és folyamatok megújítása önállóan
Központi folyamatok kiszervezése (pl. core IT rendszer)
Saját neobank alapítása

Megjegyzés: Neobankok (vagy internet-only bankok) olyan új pénzügyi 
intézmények, amelyek részleges vagy teljeskörű banki szolgáltatást 
nyújtanak, ugyanakkor fizikai bankfiókhálózattal nem rendelkeznek, 
kizárólagosan online platformon üzemelnek.
Forrás: Finextra Research (2019). The Future of Payments.
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1.2. FINTECH SZOLGÁLTATÁSOK 
A FOGYASZTÓK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK 
KÖRÉBEN

A FinTech szolgáltatások igénybevétele az utóbbi években 
világszerte dinamikusan növekedett.2019-benaFinTech
szolgáltatásokatrendszeresenhasználólakosságifogyasztók
arányaadigitálisanaktívnépességenbelül–azazaközel
négyésfélmilliárdaktívinternetfelhasználónbelül–elérte
a64százalékotglobálisszinten(4.ábra).Globálisszinten
aFinTechszolgáltatásokigénybevételeazutóbbiötévben
éventeátlagosanmintegy30százalékkalnövekedett.Afej-
lettországokvezetőFinTechpiacainis–példáulazEgyesült
Királyságban,Szingapúrban,HongkongbanvagyazEgyesült
Államokban–2015ótahasonló,20-40százalékközöttiát-
lagosévesnövekedésvolttapasztalhatóazinnovatívpénz-
ügyiszolgáltatásokigénybevételetekintetében.AFinTech
megoldásokalkalmazásánakszintjejellemzőenakevésbé
fejletttradicionálispénzügyirendszerrelrendelkezőrégi-
ókban–példáulKínábanésIndiában–magasabb.Ezekben
azországokbanátlagosan74,mígakiépültpénzügyiintéz-
ményrendszerrelrendelkezőpiacokon–Európábanésaz
EgyesültÁllamokban–55százalékarendszereslakossági
felhasználókaránya.

A legtöbb felhasználó az innovatív szolgáltatástípusok 
közül jellemzően fizetési szolgáltatásokat vesz igénybe. 
Mindegyiklakosságitermékszegmensenbelüldinamikusan
növekszikarendszeresFinTechfelhasználókaránya2015
óta.2019-benalegtöbbfogyasztó–arendszereslakossági
felhasználók75százaléka–innovatívfizetésiszolgáltatáso-
katvettigénybe:elektronikuspénzkibocsátáshozkapcsoló-
dószolgáltatásokatnemzetköziátutalásokésszemélyközi
fizetések lebonyolításához,mobiltelefonosfizetési appli-
kációkatésvirtuálisfizetőeszközökhözkapcsolódóelekt-
ronikuspénztárcákat(5.ábra).Kiemelkedőennépszerűek
azinnovatívbiztosításitermékekis.2019-benafogyasztók
közelfelehasználtmobiltelefonosapplikációtabiztosítások
megkötéséhezésonlineösszehasonlítóoldalakatalegked-
vezőbbajánlatkiválasztásához.

4. ábra
Rendszeres lakossági FinTech felhasználók arányának 
alakulása egyes piacokon és globálisan
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Megjegyzés: A digitálisan aktív fogyasztók arányában. Rendszeres 
FinTech felhasználók alatt olyan fogyasztókat értünk, akik az utóbbi 
hat hónapban minimum kétszer vettek igénybe FinTech szolgáltatást. 
27 országban elvégzett nagymintás, online fogyasztói kérdőív alapján.
Forrás: EY (2019). Global FinTech Adoption Index.

5. ábra
Rendszeres lakossági FinTech felhasználók aránya 
a szolgáltatás típusa szerint
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Megjegyzés: A rendszeres FinTech felhasználók arányában. 27 ország-
ban elvégzett nagymintás, online fogyasztói kérdőív alapján.
Forrás: EY (2019). Global FinTech Adoption Index.
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A kis- és középvállalkozások körében egyelőre alacsonyabb 
szintű a FinTech megoldások használata globális szinten. 
2019-benaFinTechszolgáltatásokatrendszeresenhasználó
cégekarányaadigitálisanaktívkkv-konbelül–alakossá-
gihasználattóljelentősenelmaradva–csupán25százalék
volt. Ezen vállalkozások körében is az innovatív fizetési
megoldásokat, illetvepénzügyimenedzsmenteszközöket
vettékigénybealegtöbben(6.ábra).2019-benaFinTech
szolgáltatásokatrendszeresenhasználókkv-ktöbbmintfele
vettigénybeonlinefizetésfeldolgozórendszereket,valamint
onlineszámlázásiéskönyvelésieszközöket.

1.3. A FINTECH CÉGEK ÁLTAL KÍNÁLT 
SZOLGÁLTATÁSOK

A FinTech megoldások meghatározó része lakossági szol-
gáltatás, de egyre több innovatív vállalati termék jelenik 
meg a piacon. Azinnovatívpénzügyiszolgáltatásoktérnye-
réseazügyfelekésaszolgáltatástípusokszéleskörétérinti.
2018-banapiaconelérhetőFinTechmegoldásokközelfele
lakosságicélra,míg31százalékukkkv-kszámáraéscsupán
22százalékukkészültnagyvállalatifelhasználásra(7.ábra).
Ugyanakkoraszolgáltatásokmegoszlásánakváltozásaazt
mutatja,hogyaFinTechszektorügyfélköréneksúlypontja
avállalatiszegmensrehelyeződhetát.2014és2018között
akkvésanagyvállalatiszegmensbennőtt,mígalakossági
szegmensbentöbbterületeninkábbcsökkentazelérhető
termékekaránya.

A legtöbb innovatív pénzügyi szolgáltatás a fizetési meg-
oldások piacán jelenik meg a lakossági és vállalati szeg-
mens tekintetében.Mindemellettakétszegmensközötti
megoszlásváltozásaavállalatifizetésirendszerfejlesztők
szerepénekfokozatoserősödésétmutatta(7.ábra).Ezek
mellettegyreszámottevőbbakülönbözőinnovatívbizto-
sításiésbefektetésitermékek–példáulonlinelakásbizto-
sítás,onlinetőzsdeiközvetítésésbefektetésitanácsadás,
crowdfundingbefektetés–piacijelenléteis.

6. ábra
Rendszeres kkv FinTech felhasználók aránya 
a szolgáltatás típusa szerint
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Megjegyzés: A rendszeres kkv FinTech felhasználók arányában. Öt 
országban elvégzett, online, vezetői interjúk alapján.
Forrás: EY (2019). Global FinTech Adoption Index.

7. ábra
A FinTech megoldások megoszlása és annak változása 
az egyes ügyfélszegmensekben szolgáltatástípusok 
szerint
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Megjegyzés: Az adatok a legnagyobb nemzetközi FinTech cégek által 
kínált szolgáltatások ügyfélszegmensek és szolgáltatástípusok szerinti 
megoszlását mutatják, a buborékok mérete ezzel arányos. Az adatok 
összege a kerekítések miatt nem ad ki 100 százalékot. A buborékok 
színezése az egyes ügyfélszegmenseken és szolgáltatástípusokon belü-
li részarányok 2014 és 2018 közötti változását mutatja.
Forrás: McKinsey (2018). Panorama FinTech adatbázis.
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1. keretes írás
A BigTech cégek belépése a pénzügyi szolgáltatások piacára 

A 2000-es évek legdinamikusabban növekvő cégei 
közül is kiemelkednek a szolgáltatásaikat különböző 
digitális platformokon nyújtó, ma már BigTecheknek 
nevezett információs technológiai cégek. Platformja-
ikszéleskörűelérhetőségénekköszönhetőenegyerős
ökoszisztémátsikerültkiépíteniük,többmilliósügy-
félkörrel.Ezenfelülfontoserősségükafelhasználóik
közvetlenösszekötése,valamintafelhasználóiadatok,
interakciókgenerálásánakösztönzése,amiáltalrenge-
teginformációállrendelkezésükrefelhasználónként.
Ezeket az adatokat alapul véve képesek személyre
szabniaplatformjaikáltalnyújtottszolgáltatásokat,
aminöveliügyfeleikaktivitásátéstovábbiadatokat
biztosítszámukra.Ajelentősadatmennyiségésazok
hatékonyfelhasználásatettelehetővéaBigTechcé-
geknek,hogyazinduláskorifőszolgáltatásaikpiacán
jelentős részesedéstszerezzenekmegésdomináns
szereplőkkéváljanakavilággazdaságban,majdemel-
lettidővelegyrejobbandiverzifikáljákszolgáltatása-
ikat,beleértveapénzügyitermékekpiacáratörténő
belépéstis(8.ábra).

Az új, feltörekvő FinTech cégek mellett a BigTech vállalatok is érdemi részesedést szereztek a pénzügyi szolgál-
tatások piacán.Apiacratörténőbelépésmögöttiüzletimegfontolásokazúj,pénzügyiadatokhozvalóhozzáférés,
abevételforrásaikdiverzifikálása,továbbáafőplatformjaikszolgáltatásainakbővítése,ügyfeleikhűségénekmegerő-
sítéseafelhasználóiélménynövelésénkeresztül.Jelenlegszerepükfőkéntasajátplatformjukáltalbiztosítottfizetési
szolgáltatásokbanmutatkozikmeg,aholtöbbmintegymilliárdosfelhasználóikörrelrendelkeznekösszességében2.
Kínábanpéldáulmáralakosságifizetésiforgalomtöbbmint75százaléka(ügyletszámalapján)nem-pénzügyiintézmé-
nyekenkeresztültörténik(értékbenmégkevesebbmint10százalékezazarány)3.Ezencégekszámáraatechnológiai
háttérrendelkezésreáll,hogyafizetésiszolgáltatásokonfelüliskiszélesítsékpénzügyiszolgáltatásaikat.Kínában
ezatrendjólmegmutatkozik,aholaszabályozóikörnyezetnekisköszönhetőenahitelezéstőlkezdveabiztosításig
széleskörűtermékkínálatelérhetőahelyiBigTechvállalatoknál.4

A BigTech vállalatok megjelenése növelheti a piaci versenyt, hozzájárulhat a szolgáltatások színvonalának emel-
kedéséhez, és szélesebb fogyasztói kör számára válhat elérhetővé a pénzügyi termékpaletta.Azújabbszereplők
szélesítikazelérhetőpénzügyiszolgáltatókkörétéstechnológiaiadottságaik(mintpéldáulamármeglévőésegy-
szerűenhasználhatódigitálisplatform,nagymennyiségűügyféladatok)révénösztönözhetikatöbbiintézményt,
hogykönnyebbenelérhetőésszemélyreszabotttermékekkeljelenjenekmeg.Aszolgáltatásokminőségénekjavu-
lásamelletta„pénzügyibevonódás”(„financialinclusion”)tekintetébenisjavulásérhetőelazáltal,hogyaBigTech
platformokatolyanügyfelekisigénybetudjákvenni,akikkorábbannehezenvagyegyáltalánnemjutottakhozzá
ahagyományosbankiszolgáltatásokhoz.Agazdaságinövekedéstámogatásaszempontjábólfontoselőny–főleg
afejlődőországokban–,hogyaBigTechcégekrévénszámosolyankkv-nakislehetőségenyílhatanövekedéséhez

2Forrás:MerchantSavvy(2020).AmazingStatsDemonstratingTheUnstoppableRiseofMobilePaymentsGlobally.https://www.merchantsavvy.
co.uk/mobile-payment-stats-trends/

3Forrás: FSB (2019). BigTech in finance – Market developments and potential financial stability implications. https://www.fsb.org/2019/12/
bigtech-in-finance-market-developments-and-potential-financial-stability-implications/

4Forrás:OliverWyman(2020).TheStateOfTheFinancialServicesIndustry2020.https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/
publications/2020/January/Oliver-Wyman-State-of-the-Financial-Services-Industry-2020.pdf

8. ábra
A globális BigTech cégek 2018-as bevételeinek 
megoszlása 
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Fogyasztási cikkek
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Megjegyzés: A minta az alábbi cégeket tartalmazza: Alibaba, Alphabet, 
Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Grab, Kakao, Mercado Libre, 
Rakuten, Samsung és Tencent.
Forrás: BIS (2019). Big tech in finance: opportunities and risks.
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szükségespénzügyiforrásokelérésére,amelyekkorábbannemfeleltekmegatradicionálispénzügyiintézmények
feltételrendszerének.Ahitelezéstösztönözheti,hogyaBigTechcégekneknemfeltétlenülszükségesfedezetetköve-
telniazigénylésjóváhagyásához,hanemmásmódszerekkelisbiztosíthatjákatörlesztésifegyelmet(pl.tranzakciókból
valólevonás,azökoszisztémáhozvalóhozzáféréskorlátozása).

Az előnyök ellenére a BigTech-ek térnyerése számos pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi kockázatot, illetve 
piaci versenyt veszélyeztető tényezőt is magában hordozhat.ABigTechcégeknélnagymennyiségű,egyediszintű
adatállrendelkezésre,amelyapénzügyiintézményekszámáranemelérhető.ÍgyaBigTechcégekjelentőselőnnyel
indulnaktermékeikkidolgozásánál,amiversenytorzítóhatássalbírhat,ésapénzügyiadatokhozvalóhozzáféréscsak
ráerősítheterreahatásra.Továbbiversenytorzítókockázatotrejthet,hogyaszéleskörbenelterjedtplatformjaikáltal
olyankörnyezetetésüzletimodelltalakíthatnakki,amelybenasajátszolgáltatásaikkiemeléséntúlgátoljákvagy
elnyomjákatöbbiintézménymegjelenésilehetőségeit.Emellettjellemzőenolyanzárt,egymássalnemátjárható
megoldásokatalkalmaznakapénzügyiszolgáltatásoktekintetébenis,amelyekegyrésztapénzforgalmipiacszéttö-
redezettségéhezvezetnek,másrésztpedigkorlátozzákaversenyt,ésezáltalhosszabbtávonnegatívanhathatnak
azinnovációra.

A BigTech cégek jelentette kockázatok kiküszöbölése és a versenyhelyzet erősítése a szabályozó hatóságok ér-
deke és részben feladata is egyben. LegfontosabblépésekközöttemlíthetőaBigTechcégekrendelkezéséreálló
nagymennyiségűadatokoztatúlzottversenyelőnyenyhítése(példáulazadatoknyilvánoselérésénvagyazügyfél
általirendelkezésenkeresztül),illetveaközösségimédiaésegyébBigTechplatformokesetébenasajátpénzügyi
szolgáltatásokesetlegespozitívdiszkriminálásánakelkerülése.Báranemzetiszabályozószervekneklehetőségük
vanmeghatározni,hogymilyenfeltételekkelengedélyezikezencégekpénzügyiszolgáltatóitevékenységeit–amely
főkéntazadottszolgáltatásravonatkozómeglévőelvárásokmegfogalmazása–,azonbanaBigTech-ekszolgáltatá-
saigyakranhatárokonátnyúlóak,amierősenkorlátozottmozgásteretbiztosítanemzetiszintűjogalkotásszámára
amegfelelőjogszabályikeretrendszerkialakításában.

A BigTech cégek lehetséges jövőbeli szolgáltatásai közül kiemelt figyelmet érdemelnek a stablecoin kezdeménye-
zések.Azún.stablecoin-okolyanelektronikusfizetőeszközök,melyekárfolyama–teljesfedezettségmellett–egy
alacsonykockázatúpénzpiacieszközportfólióhozrögzített,ígykevésbékitettaváltozékonybefektetőihangulat-
nak.Astablecoinkezdeményezésekalapvetőcélja–ahagyományosbankiinfrastruktúrátmegkerülve–afizetési
szolgáltatásokhatékonyabbáésszélesebbkörbenhozzáférhetővététele.Azegyiklegnagyobbvisszhangotkiváltó
stablecoinkezdeményezésaFacebook2019nyaránbejelentettLibraprojektje,amelyazelőzetestervekszerintidén
válikelérhetővé,azonbanabejelentésétkövetőszabályozóireakciók,illetvenéhánykezdetitámogatóprojektből
valókilépésekérdésessétehetiapiacibevezetésidőpontját.

A stablecoin kezdeményezések kapcsán felmerülő kockázatok érdemi kihívást jelenthetnek a jegybankok és 
a pénzügyi szabályozó hatóságok számára.Astablecoin-okhasználatánaktérnyerésetöbbszempontbólishordoz
magábankockázatokat.Ebbenazesetbenapénzforgalomjelentősrészefelügyeletalánemesőterületrehelyeződ-
hetát,ígyfennállhatapénzmosásésterrorizmusfinanszírozásveszélye,illetvekétségeslehetafogyasztóvédelmi
szempontokérvényesíthetőségeis.Pénzügyistabilitásiszempontbólahitelezésifunkcióvalvalókiegészülés,illetve
abetétbiztosításhiányalehetakockázatokforrása.Astablecoin-okhasználataabankijövedelmezőségreisnyo-
másthelyezhetafizetésiszolgáltatásokésabetételhelyezésterénélesedőversenyésaBigTechcégekinformációs
előnyekövetkeztében.Apénzforgalomterületénastablecoin-okjelentettezártmegoldások–akorábbiakbanis
kiemeltkockázatoktekintetében–kifejezettenhátrányosanhathatnakapiaciversenyreésinnovációra.Továbbá,
apénzügyitranzakciósadatokbizalmaskezelésévelkapcsolatbaniskomolyaggályokmerülhetnekfeladatvédelmi
oldalról.Monetárispolitikaiszempontbólastablecoinkezdeményezésekközéptávoncsekélyebbjelentőséggelbírnak,
ugyanakkorateljesfedezettségmegszűnésekomolykockázatokkaljárhat.Egypárhuzamosdevizaronthatjaamo-
netáristranszmisszióhatékonyságát,ésafedezetkéntszolgálóeszközportfólióallokálásánakésátcsoportosításának
isjelentőspénzpiacihatásailehetnek.
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1.4. AZ ALKALMAZOTT 
TECHNOLÓGIÁK

Új, fejlett technológiák alkalmazása kiemelt fontosságú 
a pénzügyi szektor intézményei számára.Apénzügyipia-
cokonmegjelenőFinTechcégeküzletimodelljejellemzően
fejlett,innovatívtechnológiákonalapul,ezáltaleszolgálta-
tókhatékonyantudnakaváltozókörülményekhezalkalmaz-
kodni,illetveazügyfélélménytmegoldásaikkalfolyamatosan
magasszintentartani.Ezzelarugalmassággalazinkumbens
pénzügyiszektorcsakúgyvehetifelaversenyt,haateljes
intézményiműködésrekiterjedődigitálistranszformációt
hajt végre. Ezenbelül kiemelt fontosságúa szolgáltatási
paletta teljeskörű digitalizálása és az ügyintézés egysze-
rűsítése, hiszen azügyfelekért folytatott versenyezeken
a területekenérzékelhetőközvetlenül.Eztaz inkumbens
intézményekakkortudjákaleghatékonyabbanmegvalósí-
tani,haabelsőrendszereikésfolyamataikfejlesztéséreis
kiemeltfigyelmetfordítanakateljesértékláncmegújítására
törekedve.Afejlettéstámogatótechnológiaiinfrastruktúra
kiépítésénekszükségességétapénzügyiintézményekmár
világszertefelismerték,egyrehangsúlyosabbáváltazelmúlt
évekbenazújtechnológiák–példáulamesterségesintelli-
gencia,ésennekváltozatai,mintpéldáulagépitanulásvagy
arobotizáltfolyamatautomatizáció(RPA)–implementálása,
ésennekmegfelelőenaműködésmodernizálása(9.ábra).

A pénzügyi intézmények várakozásai alapján rövid távon 
a mesterséges intelligencia alkalmazása lehet a legna-
gyobb hatással az üzleti folyamatokra.Apénzügyiszolgál-
tatóktöbbségének–többmint55százalékuk–véleménye
alapjánakövetkezőkétévbenamesterségesintelligencia
felhasználásaalakíthatjaátlegnagyobbmértékbenintézmé-
nyeikműködését.Emellettabigdata,afelhő-ésablokklánc
technológiaalkalmazásábanlátjákrövidtávonalegnagyobb
potenciált a piaci szereplők. A technológiai szolgáltatók
várakozásairészbenalátámasztjákezeket:ezenvállalatok
megítéléseszerintamesterséges intelligenciaésa felhő
szolgáltatásokmellettazInternetofThings(IOT)ésaz5G
technológiaalakíthatjaátlegnagyobbmértékbenapénzügyi
szektorüzletifolyamatait(10.ábra).

Mesterséges intelligenciát már jelenleg is több pénz-
ügyi üzleti folyamat esetében alkalmaznak. Mester-
séges intelligenciára épülő technológiai megoldásokat
számosterületen–főképpügyfélakvizíciós,termékfejlesz-
tésiéskockázatkezelésifolyamatoksorán–használnakaz
inkumbens szereplők és a FinTech cégek is. Ugyanakkor
mindenüzletifolyamattekintetében jelentőseltérés lát-
szikamárimplementáltmegoldásokvonatkozásában:az
innovatívszolgáltatókkörébennagyobbazarányaames-
terséges intelligenciáraépülő,márbevezetettmegoldás-
sal rendelkező cégeknek, mint az inkumbensek között 

9. ábra
Új technológiákba történő beruházások aránya 
a bankok IT kiadásaiban
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Megjegyzés: A csillaggal jelölt években az adatok előrejelzések.
Forrás: Deloitte (2019). Banking and capital markets outlook.

10. ábra
A különböző technológiák értékelése a pénzügyi 
szolgáltatások nyújtására a következő két évben 
várható hatásuk alapján
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Megjegyzés: 248, pénzügyi intézménynél, valamint 260, technológiai, 
média- vagy telekommunikációs szolgáltatónál dolgozó technológiai 
vezető által adott válaszok alapján.
Forrás: PwC (2019). Global FinTech Report.
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(11.ábra).Azonbanafolyamatbanlévőfejlesztéseksike-
resmegvalósulásaeseténajelenlegtapasztalhatóeltérések
mindenfelhasználásiterületencsökkenifognakvagyakár
kiisegyenlítődhetnek.

1.5. A FINTECH CÉGEK 
FINANSZÍROZÁSA

A globális FinTech szektor elmúlt években megfigyelhe-
tő magas tőkevonzó képessége 2019 első felében némi 
megtorpanást mutatott. Az innovatív pénzügyi szolgál-
tatástnyújtóvállalatokbatörténőbefektetések2014óta
némiingadozásmellett,denövekedtek,mindabefekteté-
sekértéke,mindatranzakciókdarabszámatekintetében.
Azeddigkiemelkedőnekszámító2018-asévbenazelőző
évhezképestközel140százalékkalnövekedettésmintegy
120milliárddollártértelabefektetésekértéke(12.ábra).
Ehhezképest2019elsőkétnegyedévébenenyhevisszaesés
volttapasztalható.Amennyiben–abefektetésiértékbenki-
ugrónaktekinthető2018-asévegyedihatásátkorrigálandó
–amegelőző5évátlagáhozviszonyítjuk2019elsőfélévét,
akkorabefektetésiérték időarányosankedvezőbbképet
mutat, viszonta tranzakciószámtekintetébenelmaradás
látható.

Egyelőre a dinamikus növekedést az egyedi nagybefekte-
tések táplálják.Azelérhetőadatforrásokalapvetőenhárom
főbbfinanszírozásiforrástkülönítenekelaszektorbaáram-
lótőkefeltérképezésekor.Avolumenben legalacsonyabb
ún. private equity a fejlődési, terjeszkedési szakaszban
nyújtottkockázatijellegűforrás,mígazennéljelentősebb
nagyságrendben rendelkezésre bocsátott kockázati tőke
célcsoportja a korai szakaszban lévő vállalkozások köre.
Aharmadikkategória,vagyisalegsikeresebbvállalatokat
célzófelvásárlások–érdemiszórásmelletti,de–összes-
ségébenelégmagas,65százalékkörüliarányaaztmutatja,
hogyaszektorfinanszírozásidinamikájátalapvetőenana-
gyobb,egyedifelvásárlásokhatározzákmeg.Aszektorba
2014ótamintegy240milliárddollárérkezettebbenafor-
mában a 365milliárd dollárt kitevő teljes befektetésből 
(13.ábra).

Csökkenő dominancia mellett, de továbbra is az Egyesült 
Államokbeli cégek a FinTech befektetések legvonzóbb 
célpontjai.Regionálisösszetételttekintvemégmindigaz
Egyesült Államokban működő FinTech cégekbe érkezik
alegtöbbtőke,ateljesfinanszírozásközelfele(14.ábra).
érdemesmegemlíteni,hogyKínaesetébenjelentősegyedi
hatástjelent,hogy2016és2018másodiknegyedévében
azAnt Financial kiugrómértékű– rendre 4,5, illetve 14
milliárddollárértékű–finanszírozáshoz jutott,utóbbival
aviláglegnagyobbtőkebevonásáthajtottavégre.Abefek-
tetőikörbenakockázatiésmagántőkebefektetőkmellett

11. ábra
A mesterséges intelligencia alkalmazása az egyes 
üzleti folyamatokban intézménytípusok szerint
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Megjegyzés: 33 ország 151 intézménye által adott válaszok alapján.
Forrás: Cambridge Centre for Alternative Finance (2020). A Global AI in 
Finance Services Survey.

12. ábra
FinTech cégekbe történő befektetés alakulása
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Forrás: KPMG (2019). The Pulse of FinTech.
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ahagyományosankonzervatívbefektetőikörbesoroltszu-
veréntőkealapokésnyugdíjalapokismegjelentek.

A FinTech unikornisok száma és piaci értéke intenzív emel-
kedést mutat.2019harmadiknegyedévébenaz1milliárd
dollárosértéketmeghaladóFinTechcégek,azún.FinTech
unikornisokszámamár58-raemelkedett,összesítettpiaci
értékükmeghaladjaa210milliárddollárt.5Többségükaz
EgyesültÁllamokbanvanbejegyezve(33darab),mígEuró-
pában10,Kínában5kiemelkedőértékeltségűFinTechcég
található.Aszektordinamikusfejlődésétmutatja,hogy2019
folyamán20unikornis„született”,ateljeskapitalizációjuk
egyévalatttöbbmintmásfélszereséreemelkedett.

1.6. A SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET 
VÁLTOZÁSA

A FinTech szektor fejlődése a bankrendszer mellett a szabá-
lyozói környezetre is érdemi hatással bír.Apiaciszereplők
általbevezetettújtechnológiákésfolyamatosinnovációk
válaszlépésre kényszerítika világ valamennyinemzetiés
nemzetközipénzügyiszabályozóhatóságát.Aszabályozó-
szervekegyreaktívabbanalkalmazkodnakazújpiaci fej-
leményekhez, és számosmegoldást dolgoznak ki annak
érdekében,hogybetudjákvonniaszabályozáshatályaalá
a rendszerint gyorsan fejlődőéshatáronátívelő szolgál-
tatásokatis.Aszabályozóimegújuláscélja,hogyazinno-
vációkbanrejlőpotenciáltmaximálisankitudjahasználni
valamennyiérintett,ugyanakkormegfelelőkeretekközött
működjenekaFinTechmegoldások,apénzügyirendszerbiz-
tonságánakésstabilitásánaktovábbifenntartásamellett.
UgyanisaFinTechmegoldásokbanrejlőpotenciálameg-
annyilehetőségmellettszámoskockázattalisjárhat,főleg
a fogyasztókra vonatkozóan, ezért is szentelnek különös
figyelmetafogyasztóvédelemreaszabályozóiszervek.

A szabályozói megújulás folyamata innovatív felügyeleti 
keretrendszerek létrehozásával támogatható.Afelügyeleti
hatóságokésazinnovátorokközöttikapcsolaterősítéseelő-
segíthetiazújmegoldásokatbevezetnitervezőpiaciszerep-
lőktájékozódásátésaszabályozásszükségszerintifelülvizs-
gálatát,valamintlehetőségnyílhatazinnovációkpotenciális
kockázatainakjobbmegértéséreis.EcélokmenténaFinTech
megoldásokelterjedésénektámogatásáraújfelügyeletike-
retrendszerekfelállításalehetelőremutató.Alegjobbnem-
zetközigyakorlatalapjánInnovationHub-okésRegulatory
Sandbox-okfelállításaváltaFinTechmegoldásoktámogatá-
sánakkétfőeszközévé(15.ábra).AzMNBarégióbanazelső
hatóságokközöttvolt,akiilyenkeretrendszerthozottlétre.

5Forrás:CBInsights(2019).GlobalFinTechReport.https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q3-2019/

13. ábra
Globális FinTech befektetések a finanszírozás formája 
szerint
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Megjegyzés: 2019 II. negyedév a 2019. június 30-ig elérhető adatokat 
tartalmazza.
Forrás: KPMG (2019). The Pulse of FinTech.

14. ábra
Globális FinTech befektetések regionális bontásban
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Megjegyzés: 2019 II. negyedév a 2019. június 30-ig elérhető adatokat 
tartalmazza.
Forrás: KPMG (2019). The Pulse of FinTech.
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A FinTech üzleti modellek szabályozása tekintetében több 
irány is azonosítható nemzetközi szinten.Lehetségeslépé-
sekközöttvanamárlétezőszabályozásokösszehangolása
azújüzletimodellekkel,újszabályozóihatóságokvagykon-
cepciókkialakítása,szükségeseténpedigbizonyosFinTech
tevékenységekbetiltása is felmerülhet.Univerzálismeg-
oldásnemtalálható,bárvannakolyanúj területek,ahol
többségébenazonoseszközökkellépettfeltöbbországis.

Az innovatív digitális bankolási és hitelezési megoldáso-
kat nyújtó FinTech cégekre többségében a már meglévő 
bankrendszeri szabályozást alkalmazzák. Ennek fő célja
abbanrejlik,hogyaz„azonostevékenység–azonossza-
bályozás”elvnekmegfelelőenahagyományosbankokkal
egyenlő feltételeketkell teljesíteniükapiacúj szereplői- 
nekis,nemtorzítvaezzelaversenyt.Emellettkevesebbko-
ordinációtigényelhetországokközöttisaszabályozásokösz-
szehangolása,haamármeglévőnemzetiszintűszabályozá-
sokkerülnekalkalmazásraadigitálisbankoklétrejötténélés
azonlinehitelezésiszolgáltatásoknális.Atőkebevonás,hi-
telezésújmegoldásakéntjelentkezőközösségifinanszírozá-
simegoldásokszabályozásikeretrendszerevilágszertenem
egységes,egyesországokban(pl.:AusztriábanésNémetor-
szágban)aműködésmegkezdéséhezújonnanlétrehozott,
dedikálttevékenységiengedélytípusmegszerzéseszüksé-
ges,mígmásholaszolgáltatásoknyújtásaegyedifeltéte-
leketésfelügyeletielvárásokatvonmagaután(16.ábra).

Néhány ország szabályozásában egyedi esetet jelente-
nek az internet-only bankok, amelyek alapítási, illetve 
működési feltételei eltérhetnek a hagyományos, fiókhá-
lózati üzleti modellel működő intézményekétől.Apénz-
ügyiszektorbanazutóbbiévtizedbenújüzletimodellként
jelent meg az internet-only bank, amely kizárólag vagy
elsősorban digitális csatornán keresztül nyújt pénzügyi
szolgáltatást, és jellemzően fiókhálózat nélkül működik.
Báranemzetköziszabályozóigyakorlatbannemelterjedt
eltérőkövetelményekalkalmazásaazinternet-onlybankok
alapításáraésengedélyezésérevonatkozóan,néhánypélda
(Litvánia,Dél-Korea,TajvanésSzingapúr)találhatóspeciális
engedélytípusra.Ezenországokbanjellemzőatevékenységi
köresetlegeskorlátozása,amimellébizonyosesetekben
alacsonyabbtőkekövetelményistársul.

A PSD2 hatálybalépése az EU-ban jelentősen segítheti az 
új pénzügyi innovációk és a fejlett technológiák beépülését 
a pénzügyi rendszerbe.AzEUa2008-asgazdaságiválság
ótajelentőshangsúlythelyezapénzügyiinnovációkösztön-
zésére,amita2009-esPénzforgalmiSzolgáltatásokIrányelv
(PaymentServicesDirective–PSD)hatálybalépése,valamint
azE-moneyirányelvisjólmutat.Ezenutatkövetvelépett
hatálybaaPSD22019-ben,amitovábbilehetőségetbiztosít
apénzügyirendszerdigitálismegoldásainakelterjedésére.

15. ábra
Innovation Hub-ok és Regulatory Sandbox-ok 
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Megjegyzés: A térképen a banki, biztosítási és tőkepiaci innovációkkal 
kapcsolatban, egy platformon iránymutatást nyújtó Innovation Hub-
okat, valamint a mentesítés vagy korlátozott tevékenységi körre 
kiadott engedély melletti tesztelésre lehetőséget nyújtó Regulatory 
Sandbox-okat jelöltük.
Forrás: EBA és a nemzeti hatóságok honlapjai alapján MNB.

16. ábra
Különböző FinTech megoldások szabályozási 
megközelítései
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Megjegyzés: A FinTech hitelezők olyan hitelközvetítő vállalkozások, 
amelyek kizárólag online platformon keresztül végzik tevékenységü-
ket. A közösségi finanszírozással ellentétben ezen szolgáltatók saját 
forrásaik terhére nyújtanak hiteleket. A digitális banki tevékenységka-
tegória alatt olyan – betétbiztosítással is fedezett – betétgyűjtő és 
banki szolgáltatásokat nyújtó intézmények értendők, amelyek szolgál-
tatásaikat elsődlegesen elektronikus csatornákon nyújtják.
Forrás: BIS (2020). Policy responses to fintech: a cross-country 
overview.
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2. keretes írás
Közösségi finanszírozási piacok Európában és a régiónkban

APSD2keretrendszerbenazújFinTechcégekaktívbanki
együttműködésekkeretébenazügyfélbankszámlaadatait
közvetlenülfelhasználvatudnakértéknövelőszolgáltatáso-
katkialakítani,növelveezzelapiaciversenyt,illetveelőse-
gítveatechnológiaiújításokésszemélyreszabotttermékek
megjelenését.Akeretrendszernemcsakapiacújszerep-
lőinekelőnyös,mivelatradicionálisbankokszámáraisle-
hetővéteszi,hogyatechnológiaifejlődésrévénszemélyre
szabottabbésrugalmasabbszolgáltatásokatnyújthassanak.

Az új üzleti modellek mellett külön szabályozói figyelmet 
igényel a mögöttük álló technológia is.Agyors léptékű
technológiaifejlődésújkihíváseléállítjaaszabályozóha-
tóságokat,mivelafejletttechnológiákjelentőshatástgya-
korolhatnakapiaconjelenlevőüzletimodellekre.Ezáltal
aszabályozóhatóságoknakapiaconműködőpénzügyiin-
tézményekésaszolgáltatásokmellettazújtechnológiákra
iskiemeltfigyelmetkellfordítaniuk.Ezenatérenkiváltképp
óvatosankelleljárniukaszabályozóiszerveknekkétszem-
pontbólis.Egyrésztazújmegoldásimódszerek(felhő-szol-
gáltatás, DLT, AI) számos adatvédelmi, kiberkockázati és
harmadikféltőlfüggő,újtípusúveszélythordozhatnakma-
gukban.Másrésztpedigameglevőhatóságijogköröksok-
szornemelégségesekakellőenátfogószabályozóeszközök
aktiválásához.Aszükségesszabályozóilefedettségbiztosítá-
saérdekébenazországoktöbbségevagyameglévőszabá-
lyozásokatbővítiki,vagymégfeltáróelemzésekkészülnek,
hogymegállapítsákalehetségesmegközelítéseketatechno-
lógiákvonatkozásában.Efolyamatotérdembentámogathat-
jákaterjedőInnovationHub-okésRegulatorySandbox-okis,
mertittvalós,dekontrolláltkörülményekközötttesztelhe-
tőkajelenlegiszabályozásontúlmutatópiacielképzelések.

A kis- és középvállalkozások, illetve a növekedési fázisuk elején járó cégek gyakran küzdenek finanszírozási nehéz-
ségekkel.Akkv-ktöbbségenemrendelkezikelegendőmennyiségűtőkévelfolyamatosműködésénekbiztosításához
ésanövekedéshezszükségesfejlesztésiprojektjeinekmegvalósításához,ezértkülsőfinanszírozásraszorul.Azonban
jellemzőennemtudjákteljesíteniabankihitelhezjutásfeltételeit:nemtudjákabankáltalmegköveteltfedezetet
előteremteni,ésnemtudnak2-3lezártüzletiéveredményérőlbeszámolni.Ebbőlkifolyólagcsakmagasköltségek
mellett,vagyelégtelenmennyiségbenjuthatnakforráshoz,szélsőségesesetbenakárteljesenkiszorulhatnakabanki
finanszírozásból,aminemcsaknövekedésilehetőségeiket,hanemműködőképességüketisveszélyeztetheti.

A közösségi finanszírozás – azaz crowdfunding – online platformon megvalósuló, alternatív finanszírozási forma, 
mely a más forrásból tőkéhez nem jutó vállalkozások számára biztosíthat finanszírozási lehetőségeket.Aközösségi
finanszírozásiplatformszolgáltatókonlinebiztosítanaklehetőségetavállalkozásokszámárafinanszírozásraszoruló
projektjükbemutatására.Azonlinetérbennagyszámbanelérhetőbefektetőkezeninformációkalapjánhozzákmeg
döntéseiketésfektetnekbejellemzőenkisebbösszegeket.Ezabefektetőioldalonalacsonyabbkitettségetésanagy-
számú,függetlenbefektetőiértékítéletmiattmérsékeltkockázatokkaljáróbefektetést,avállalkozásszámárapedig
diverzifikáltésebbőlkifolyólagstabilfinanszírozásiháttereteredményez.Aközösségifinanszírozásnaktöbbformája
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iselterjedtazutóbbiévekben,azonbanezekközül
pénzügyiésszabályozásiszempontbólabefektetés
alapúésahitelnyújtásalapúközösségifinanszírozás
bírkiemeltjelentőséggel.

Európában, azon belül a régiónk néhány országában is 
egyre elterjedtebb forrásbevonási eszközzé vált a kö-
zösségi finanszírozás az utóbbi években.Európában
NémetországésFranciaországközösségifinanszírozási 
piacaialegaktívabbak:előbbibenközel190,utóbbi-
banmintegy170millióeurónyiforrástvontakbe2017
folyamán.Arégiónkattekintveérdemipiaciaktivitás
ésbővüléscsakAusztriaésLengyelországesetében
voltlátható(17.ábra).Ausztriaeseteazértfigyelemre
méltó,mert2015óta–Németországhozhasonlóan
–dedikáltszabályozássegítiaközösségifinanszírozá-
sipiacbiztonságoskeretekközöttifejlődését.Ennek
eredményekéntazországbanműködő15onlineplat-
formközvetítéséneksegítségével2017-benmárközel
17millióeurónyiaddicionálisforrástvontakbe,anél-
kül,hogyezabankihitelezéstérdembennegatívan
befolyásoltavolna.

A megfelelően szabályozott közösségi finanszírozási 
piac fontos szerepet tölthet be a kkv-k forráshoz ju-
tási nehézségeinek enyhítésében.Aközösségifinan-
szírozásipiacokkialakításánaktámogatása,ésamegfelelőszabályozásikeretekkidolgozásakiemeltfontossággal
bírófeladatapénzügyiszabályozóhatóságokszámára.Egyrésztezzelfinanszírozási lehetőségetteremtenekaz
ebbőlaszempontbólnehézségekkelküzdőkkvszektorszámára.Másrészt–apiacbővüléseésazonlineplatform
szolgáltatóinfrastruktúrakiépüléseesetén–aközösségifinanszírozásrelevánskiegészítőalternatívátjelenthetaha-
gyományosfinanszírozásiformákmellett,amiafolyamatbanélenjáróországokversenyképességéneknövelésétis
segítheti.MindezeketfelismerveazEurópaiBizottságaFinTechcselekvésitervénekrészekéntdolgozikkapcsolódó
szabályozáson,különösenahatáronátnyúlótevékenységetvégzőközösségifinanszírozásiszolgáltatóktevékenysé-
gérefókuszálva.Dedikáltszabályozáskialakításahazánkbanisfontoslenne,hiszenígyegyrésztahelyiplatformok
átláthatójogszabályikörnyezetbentudnánakműködni,másrésztennekkeretébenfigyelembelehetnevenniaz
esetlegeshazaiszempontokatisarészletszabályokkialakításakapcsán.

17. ábra
A közösségi finanszírozásból származó források 
alakulása a régiós országokban
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Megjegyzés: A közösségi finanszírozásból származó források a befek-
tetés, a jutalom, az ingatlan és az adomány alapú közösségi finanszí-
rozásból bevont forrásokat mutatják. Az ábra a 2017-ben működő, 
alternatív finanszírozással foglalkozó platformok számát mutatja.
Forrás: Cambridge Centre for Alternative Finance (2019). The fourth 
European alternative finance benchmarking report.
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2. A hazai FinTech szektor

Hazánkban jelenleg több mint 110 olyan, magyarországi adószámmal rendelkező cég működik, amely FinTech szolgál-
tatásokat nyújt. Ezen cégek 2018-ban összesen megközelítőleg ötezer embert foglalkoztattak közvetlenül. Vállalatméret 
tekintetében a magyar tulajdonú FinTech cégek között mikro- és kisvállalatok dominálnak, míg külföldi tulajdonú cégek 
esetében a kisebb és nagyobb vállalatok egymáshoz viszonyított aránya kiegyenlítettnek tekinthető. Tulajdonosi struktúrától 
függetlenül az azonosított cégek döntő többségére B2B („business to business”) szolgáltatás jellemző, a B2C („business to 
consumer”) szolgáltatást nyújtó cégek részaránya kevesebb, mint 10 százalék. A szektor legfontosabb tevékenységi köreinek 
az adatelemzés és üzleti intelligencia, a pénzügyi szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, illetve a fizetési szolgáltatások te-
kinthetők, a cégek mintegy 60 százaléka ezeken a területeken tevékenykedik. A szektor jövedelmezősége magas, amely első-
sorban az exportra szolgáltató nagyobb vállalatoknak köszönhető. A hazai FinTech szektort, különösen a mikrovállalkozások 
esetében a foglalkoztatotti létszám és árbevétel tekintetében érdemi bővülés jellemezte az elmúlt évek során.  

2.1. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
VÁLLALATAINAK MÉRETE ÉS AZ 
ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM 
ALAKULÁSA 

2018-ban több mint 110 darab FinTech tevékenységgel 
foglalkozó, aktívan működő vállalat volt hazánkban (18. 
ábra). AFinTechtevékenységgelfoglalkozócégekazalkal-
mazott definíciónakmegfeleltethető tevékenységi körök
alapjánszűrt,2019-benműködőcégekhalmazábólkerül-
tekbeazonosításraazösszespotenciáliscéghonlapjának
felkutatásaésrészletesvizsgálataután(lásd3.keretesírás).
AhazaiFinTechszektoralattcsakamagyarországiadószám-
malrendelkező,cégesformábanműködő,2019-benaktív
tevékenységetfolytatóvállalatokatértjük(esetükbenaleg-
frissebbrendelkezésreállóévesbeszámolóka2018-asévre
vonatkoznak).A2015-benmárműködő,FinTechvállalatként
azonosítottcégeknagyobbhányadakorábbialapítású,és
aFinTechszolgáltatásokmellettsokszormásterületen is
tevékenykednek. AMagyarországon aktív FinTech cégek
73százalékamagyar,míg27százalékakülfölditulajdonosi
körbesorolható.

A magyar tulajdonú FinTech cégek között méret tekinte-
tében a mikrovállalatok dominálnak. Amagyartulajdonú
vállalatok többmint85 százalékaamikro-éskisvállalati
szegmensbe tartozik.Ezzel szembenakülföldi tulajdonú
FinTechcégekközel44százalékaközépésnagyvállalatika-
tegóriábasorolható,míga–magyar tulajdonúcégek50
százalékátkitevő–mikrovállalatikategóriábanakülföldi-
ekteljesrészarányakevesebbmint11százalék(19.ábra).
Akülfölditulajdonúcégekmeghatározórészerégebbiala-
pításúéskorábbitevékenységiköreegészültkiaFinTech
szolgáltatásokkal.Amagyartulajdonúcégeknélmagasaz
újonnan,deklaráltanFinTechszolgáltatásnyújtásáraalapí-
tottcégekszáma.

18. ábra
A 2019-ben aktív FinTech tevékenységgel foglalkozó 
cégek számának alakulása Magyarországon
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Megjegyzés: A FinTech cégek azonosítása 2019-ben történt, és azok 
a cégek kerültek megjelenítésre, akik legalább 2018-ban éves beszá-
molót adtak le a NAV felé. 
Forrás: NAV, MNB.

19. ábra
A magyar és a külföldi tulajdonú FinTech vállalatok 
megoszlása vállalatméret szerint
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Megjegyzés: A vállalatméret a 2018-as beszámoló és év végi vagy éves 
átlagos létszámadatok alapján került meghatározásra. Külföldieknek 
tekintjük azon vállalatokat, amelyeknél 50 százalék alatt van a magyar 
tulajdonosi hányad.
Forrás: NAV, MNB.
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6AFinTechcégekkategorizálásakapcsánlásdtöbbekközöttGromek,Michal(2018):ClarifyingtheblurrylinesofFinTech:openingthePandora’s
boxofFinTechcategorization.https://www.researchgate.net/publication/323836300.

A hazai FinTech szektor adatelemzés és üzleti intelligencia, 
valamint pénzügyi szoftverfejlesztés és rendszerintegráció 
területén mutatja a legnagyobb aktivitást. AhazaiFinTech
szektorratulajdonosistruktúrátólfüggetlenülaB2Bszolgál-
tatásjellemző,aB2Cszolgáltatásokrészaránya10százalék
alattiacégszámtekintetében,ésjellemzőenfizetésiszol-
gáltatás,befektetés,finanszírozásésbiztosításnyújtására
irányulnak.Jelentősszámúcégetfelölelőterületekazadat-
elemzésésüzletiintelligencia,apénzügyiszoftverfejlesz-
tésésrendszerintegráció, illetveafizetésiszolgáltatások,
egyenként20-22százalékközöttirészesedéssel(20.ábra).6 
Azazonosítottcégekközültöbbségébenamagyartulajdonú
vállalatokfoglalkoznakkiberbiztonsági,illetvebefektetési,
finanszírozásiésbiztosításiszolgáltatásokkal.Akülfölditu-
lajdonúvállalatoknálpedigazadatelemzésésüzletiintelli-
gencia,illetveadigitálistranszformációstanácsadásszerepe
hangsúlyosabb.

A szektorban foglalkoztatottak számának dinamikus bővü-
lésével nem változott érdemben a szolgáltatási területek 
létszámaránya. AFinTechvállalatoknálfoglalkoztatottilét-
számtekintetébenegyértelműenazadatelemzésésüzleti
intelligenciaterületdominál.Apénzügyiszoftverfejlesztés
ésrendszerintegrációvalegyüttateljesszektormunkaválla-
lóinaktöbbmint70százalékaezenakétterületendolgozik
(21.ábra).Ateljesfoglalkoztatottilétszámháromévalatt
60százalékkalbővült.Akétleggyorsabbanbővülőlétszámú
szolgáltatásiterületazalacsonybázisrólindulóbefektetés,
finanszírozásésbiztosítás,valamintajelentőslétszámotfog-
lalkoztatópénzügyiszoftverfejlesztésésrendszerintegráció.
Akülfölditulajdonihátterűvállalatokjellemzőenlényegesen
magasabbmunkavállalóilétszámmalműködnek,ugyanak-
korafoglalkoztatásbővülésesokkalnagyobbmértékűvolt
ahazaitulajdonúvállalkozásoknál.

20. ábra
A FinTech vállalatok számának megoszlása 
szolgáltatási kör szerint 
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Forrás: NAV, MNB.

21. ábra
A foglalkoztatotti létszám megoszlása szolgáltatási kör 
szerint a hazai FinTech vállalatoknál
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Forrás: NAV, MNB.
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3. keretes írás
A magyarországi adószámmal rendelkező FinTech vállalkozások azonosítása

A Magyarországon tevékenykedő FinTech cégek számának meghatározása komoly kihívást jelenthet, ugyanis 
jelenleg nem érhető el hivatalos statisztika ezen vállalkozások körére. Mindezidáigjellemzőenegyedifelmérések,
anekdotikusinformációkalapjánhatároztákmegiparágiszereplőkaszektorbanaktívcégeket.EmellettazMNBmég
ajegybankotelérőhivatalosésinformálismegkeresésekáltaljutottinformációhozaFinTechszektorméretekapcsán.

ElemzésünkbenaFinTechtevékenységetfolytatócégekhalmazátaFinancialStabilityBoard(FSB)értelmezésének
megfelelően7azonosítottuk.Ebbebeletartoziktöbbekközöttamobilbankolás,adigitáliscsatornántörténőbefek-
tetésitanácsadás,közösségifinanszírozás,blockchainéskriptovaluták,RegTech,fizetésirendszerekműködtetése,
pénzügyekkelkapcsolatosüzletianalitika,InsurTech,pénzügyeketérintőkiberbiztonságimegoldások,pénzügyeket
érintőkülönbözőITmegoldások,valamintpénzügyiszoftverfejlesztésésrendszerintegráció.Tehátnem kizárólag 
a B2C („business to consumer”) vállalkozásokat, hanem a B2B („business to business”) profilúakat is figyelembe 
vesszük, és a magyarországi FinTech cégek többsége ez utóbbi típusba tartozik.Azazonosítássoránamagyaror-
szágifókuszmiattnemvettükfigyelembeazoncégeket,amelyekbárnyújtanakszolgáltatásokathazánkbanhatáron
átnyúlószolgáltatásokkeretében,azonbannemrendelkeznekmagyarországiadószámmal.

Azösszesmagyarországitársasvállalkozásközülazinformáció-technológiaiszolgáltatás,valamintazinformációs
szolgáltatáskétjegyűTEÁORkódokalánégyszámjegyűkódokszerintifőtevékenységgelrendelkezőkhalmazánke-
restükmegaFinTechcégeket.Eztkövetőena2019-benműködő,mintegy15ezerilyentevékenységgelfoglalkozó
vállalkozásesetébenBingWebSearchAPIésGoogleSearchAPIsegítségévelmegkerestükholnapjukat,amelyről
alényegesinformációkattartalmazóoldalakszövegesinformációitelemeztük.Egymagyarésegyangolnyelvűadat-
bázistállítottunkössze,amelybenaleggyakrabbanhasználtangolésmagyarnyelvűtöbbszavas,FinTechszolgálta-
tásokkalkapcsolatospénzügyiéstechnológiaikifejezésekszerepeltekarelevánskorpuszokösszességén(egyenként
többszázdarab).Jellemzőenjelzőésfőnévegyütteselőfordulásánakgyakoriságaalapjánrangsoroltukakifejezéseket.
AlegtöbbtalálattalrendelkezőhonlapokhoztartozócégekalkottákazelsőkörösFinTechlistát,amelymintegy300
vállalkozásttartalmazott,majdezekbőlszakértőielemzésselválogattukkiaFinancialStabilityBoard(FSB)definíci-
ójánakismegfelelőszolgáltatásokatnyújtócégeket.

Az elemzésünk kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy elsősorban a Magyarországon bejegyzett, hazai adószám-
mal rendelkező cégekre fókuszáltunk. Ígya fentiszámoknemtartalmazzákahazánkbanistevékenykedő,határon
átnyúlószolgáltatásokatnyújtóFinTechcégeket,mivelahatáronátnyúlószolgáltatásokesetébennemismerjük
amegbízásokkvalitatívjellemzőit,volumenét,illetveakülföldönbejegyzettszolgáltatócégekazonosításaisne-
hézkeslehet.Természetesenanagyobbnemzetközicégekmagyarországileányvállalatai,fióktelepeiesetébensem
egyértelműakonkréthazaitevékenységükjellegénekmeghatározása,azonbanesetükbenazttudhatjuk,hogyaz
adottnemzetközicégvégezFinTechtevékenységet.

7https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/
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2.2. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
JÖVEDELMEZŐSÉGE ÉS EXPORT 
AKTIVITÁSA 

A hazai FinTech cégek jövedelmezősége a vállalatméret 
növekedésével javul. Amikrovállalatok66százalékavolt
nyereséges2018-ban,mígezazarányakis-ésközépvállalati
kategóriában83és95százalékfölötti(22.ábra).Akis-és
középvállalatokfolyamatosnaktekinthetőjavulástmutatnak
avizsgált időszakban,mígamikrovállalatok ingadozónak
mondhatóteljesítményenagyrésztazújvállalatokpiacra
történőbelépésénekeredménye.

A hazai FinTech szektort javuló hatékonyság jellemzi magas 
jövedelmezőség mellett.AszektorROE(sajáttőke-arányos
megtérülés)mutatója20százalékkörülalakultavizsgált
időszakban,mígahatékonyságotmegragadóárbevétel-ará-
nyosadózotteredmény7százalékalattiértékről8százalék
föléemelkedett(23.ábra).Aszektorárbevételéneknagy-
arányúnövekedésemögöttdöntőenaműködésüket2015
előttmegkezdőnagy-ésközépvállatokjavulóteljesítménye
áll.AzárbevételmellettaROE-tésahatékonyságimutatót
isnagymértékbenbefolyásoljákakülfölditulajdonúnagy-
vállalatok,illetveegyeskisebbmagyartulajdonúszereplők
jövedelmezőségeismagasanaszektorátlagfölöttvan.Mind-
hárommutatótekintetébengyorsnövekedésjellemziaki-
sebbméretűcégeket,mígaközép-ésnagyvállalatikörben
asajáttőke-arányosprofitrátákstabilnakbizonyultakjavuló
árbevétel-arányosadózotteredménymellett.

A FinTech szektor magas exportaránya döntően a B2B szol-
gáltatást nyújtó, nagyobb vállalatok tevékenységének kö-
szönhető. AB2BFinTechvállalatokárbevétellelsúlyozott
exportaránya50és60százalékközöttmozgott2015-2018
között,amihez2018-raérdembenfelzárkózottaB2Cvállala-
tokhasonlómutatója(24.ábra).Asúlyozatlan,azazateljes
árbevételnagyságátfigyelmenkívülhagyóexportárbevétel
arányérdembenalacsonyabbmindkétkategóriában:aB2B
csoportban35-40,aB2C-nélpedig10-20százalékközött
mozgott. Akülfölditulajdonúcégekesetébenerőteljesebb
azexportorientáltság:2018-banazösszesárbevételükközel
75százalékaazexportbevételekbőltevődöttössze,mígez
azarányamagyartulajdonúvállalatokesetén25százalék
volt.Amagyartulajdonúvállalatokexportbevétel-bővülése
2015és2018közöttközel23százalékvolt,mígugyanez
aszámakülföldi tulajdonúvállatoknál10százalékkörül
alakult, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a dinamika
alakulásátabázishatásnagymértékbenmagyarázza.Ama-
gyartulajdonúvállalatokelőttjelentőstérmutatkozikaz

22.ábra
A hazai FinTech szektor nyereséges és veszteséges 
vállalatainak megoszlása méret szerint
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Forrás: NAV, MNB.

23. ábra
A FinTech szektor jövedelmezőségének alakulása
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exportárbevételüknövelésére,amelyajövedelmezőségre
ispozitívhatássallehetajövőben.

A hazai FinTech cégeket három nagyobb csoportba lehet 
sorolni, ahol döntően a saját tőkére való ráutaltság és az 
exportárbevétel részesedése a döntő csoportosítási szem-
pont. Acsoportbasoroláskorhétváltozótvettünkfigyelem-
be,amelyeknélacégadatokaztmutatták,hogyháromvál-
lalatiprofilkülöníthetőjólelegymástól(25.ábra). Azelső
csoportbamagastőkeellátottságú,változóexporthányaddal
rendelkezővállalatokkerültek.Amásodikcsoportbandön-
tőenmagyartulajdonú,alacsonytőkeellátottságúvállalatok
találhatók,mígaharmadikcsoportbanaszintekizárólag
exportpiacratermelő,változótőkeerősségűvállalatokajel-
lemzők.Mindezekalapjánaszolgáltatásexportjelentiadön-
tőkülönbségetaharmadikésamásikkétcsoportközött,
amelyekközülutóbbiakbanszámosságtekintetébenfele-fe-
learánybanvannakmagyaréskülfölditulajdonúvállalatok.
Haakülfölditulajdonúcégekcsoportonbelülirészarányát
tekintjük,akkoregyértelműenlátszik,hogyaharmadikcso-
portbanfelülreprezentáltakezenvállalatok.

24. ábra
A B2C és B2B FinTech vállalatok export árbevételi 
arányának változása (árbevétel alapján súlyozott)
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Forrás: NAV, MNB.

25. ábra
A hazai FinTech szektor vállalatainak csoportosítása
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Megjegyzés: A hazai FinTech szektor vállalatait három csoportba 
soroltuk k-közép klaszteranalízis segítségével, amelyet az alábbi hét 
változón végeztünk el: exportrészesedés (az árbevételen belül), rövid 
adósság aránya (a mérlegfőösszeghez viszonyítva), saját tőke aránya 
(a mérlegfőösszeghez viszonyítva), személyi jellegű kifizetések (az 
árbevételhez viszonyítva), adózott eredmény (az árbevételhez viszo-
nyítva), hozzáadott érték (a mérlegfőösszeghez viszonyítva), valamint 
egy alkalmazottra jutó árbevétel.
Forrás: NAV, MNB.
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4. keretes írás
Az elektronikus fizetések ösztönzését támogató intézkedések 

Magyarországon az elmúlt években folyamatosan 
csökkent a lakossági tranzakciós kereslet a készpénz 
iránt.Azelmúltévekbenszámottevőenemelkedett
aMagyarországon forgalomban lévőkészpénzállo-
mányaakárannakértékét,akárGDP-hezviszonyított
arányátnézzük.Fontosugyanakkoraztislátni,hogy
eznemjelentegyúttalnövekvőkészpénzhasználatot,
mivelatranzakcióscélúkészpénzkereslettelszemben
jelenlegelsősorbanamegtakarításicélúkészpénztar-
tásameghatározóazalacsonykamatkörnyezetmiatt.
MindeztalátámasztjákaNemzetiAdó-ésVámhiva-
talonlinepénztárgép(OPG)adataiis:2015és2017
közötttöbbmint5százalékponttalcsökkentakész-
pénzestranzakciókaránya(26.ábra)ésmégennélis
jelentősebbvoltazértékbelimérséklődés,aholmár
30százalékfelettiakártyástranzakciókaránya.

Az elektronikus fizetési módok növekvő használatát 
nagyban támogatták az elmúlt évek jegybanki és kor-
mányzati intézkedései, továbbá az innovatív FinTech 
fizetési megoldások.AhazaiFinTechcégekmintegy
20százalékaisfizetésiszolgáltatásokműködtetésével
ésfejlesztésévelfoglalkozik,amijóljelziazágazatban
rejlőtöbbletpotenciáltésafizetésimódokváltozását.
Jelenlegakártyásfizetésimódjelentiafőhúzóerőtaz
elektronikusfizetéseknélévi20-25százalékosforgalom-
bővüléssel,amiheztöbbkorábbiintézkedésishozzájá-
rult.AzMNBFejérmegyeikísérletiPOStermináltelepítésiprogramja2013-banmegalapoztaaPénzügyminisztérium
2016-banindultországosprogramját,ígyjelentősenbővültahazaikártyaelfogadóihálózat.Jegybankikezdeményezésre
2014-benszabályozásrakerültekafizetésikártyákhozkapcsolódóbankközijutalékokis,egyévvelmegelőzveazeurópai
szabályozást.Ezeketaközpontiintézkedéseketkiegészítikapiaciszereplők,példáulakártyatársaságokprogramjai.

Azátutalásokterénfontoselőrelépésvolt,hogy2015-benjegybankikezdeményezésrekétszeresérenőttanapközbeni
elszámolásiciklusokszáma,ígyméggyorsabbanjutelapénzakedvezményezettekhez.Továbbilényegeslépésvolt
azelmúltévekbenazonlinepénztárgépekbevezetéseésaPénzügyiTudatosságStratégiakialakítása,amelyeknagy-
mértékbencsökkentettékaszürkegazdaságkészpénzhasználatát,ill.segítettékahazailakosságpénzügyiedukációját.

A kedvező tendencia ellenére további intézkedések szükségesek az elektronikus fizetési módok használatának 
ösztönzésére.AkedvezőkártyahasználatitrendmellettazMNBtovábbilépéseketlátottszükségesnekahazaielekt-
ronikusfizetésiforgalombővítéseérdekében,ezértelindítottaavilágonazelsőkközöttazazonnalifizetéskötelező,
egységeshazaibevezetését,amigyakorlatilagbármilyenhelyzetbenkészpénzmentesfizetésialternatívátnyújthat.
AközpontirendszerfejlesztésemellettazországosPOS-termináltelepítésiprogramotcélszerűlehetkibővíteniolyan
módonátalakítva,hogynecsakakártyás,hanemazazonnalifizetésimódelfogadásaisatámogatottprogramelemek
részévéváljon.Apénzforgalmiinfrastruktúrafejlesztésétemellettérdemeslehetkiegészíteniszabályozássalis,ake-
reskedőkmeghatározott(ésfokozatosanbővülőkörének)kötelezőenelőírvaazelektronikusfizetésekelfogadásának
biztosítását,ahogyazazMNBversenyképességiprogramjábanisszerepel.AzMNBhatározottelvárásatovábbá
abankszektorfelé,hogyazazonnalifizetésközpontiinfrastruktúrájáraépítvekényelmesenhasználhatófizetési
szolgáltatásokatfejlesszenek,ésezekenkeresztülügyfeleiktöbbségeszámáracsomagárazással(azazazátutalások-
hozközvetlenülkapcsolódótranzakciósdíjakeltörlésével)segítsékelőazazonnalifizetésszéleskörűhasználatát.

26. ábra
A fizetési műveletek számának megoszlása a 
különböző fizetési módok közzött az online 
pénztárgép adatbázis alapján
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Megjegyzés: A készpénzes, kártyás és egyéb fizetési műveletek számá-
nak összege meghaladhatja a tényleges tranzakciók számát, mivel 
előfordulhat olyan tranzakció, ahol egyszerre több fizetési módot is 
használnak.
Forrás: NAV, MNB. 
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A 2020. március 2-ától valamennyi hazai pénzforgalmi szolgáltató ügyfele részére elérhetővé váló azonnali fizetési 
szolgáltatás mindazonáltal már rövid távon is alapjaiban változtathatja meg a lakosság és a vállalatok fizetési 
szokásait.Azazonnalifizetésirendszersikeresenelindultésazelsőkéthetiműködéssoránmártöbbmint5,3
milliótranzakciótnyújtottakbeazügyfelek,amelyekközel91százaléka2másodpercenbelülkerültlebonyolításra.
Arendszerbevezetésealapjaibanváltoztathatjamegahazaifizetésiszokásokat,mivelazazonnalifizetésfelhasz-
nálásimódjaijóvalszélesebbkörűek,mintanapközbeniátutalásé,ígyszámosolyanfizetésihelyzetbennyújtmajd
elektronikusalternatívát,amelybenkorábbancsakakészpénzesfizetésjelentettmegoldást.Ugyanazalapszolgál-
tatásraráépülőinnovatívfizetésimegoldásokmegjelenésére(pl.fizetésikérelemüzenetekküldéseésfogadása,
illetveintegráltkasszarendszereknélmobilalkalmazásonkeresztültörténőfizetés)várhatóancsakfokozatosanfog
sorkerülni,azonbanazazonnalifizetésbenrejlőlehetőségekjelentősenterelhetikafogyasztókatakártyásfizetés
mellettaszinténkényelmesésegyszerűkészpénzmentesalternatívátkínálóazonnalifizetésfelé.Mindezekrete-
kintettelazelektronikusfizetésekterjedéseújlökéstkapvarövidtávonismégdinamikusabbanszoríthatjavissza
akészpénzesfizetésiműveleteket.

2.3. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
SZEREPLŐINEK FEJLŐDÉSE

A hazai FinTech vállalatok többsége érdemben tudta nö-
velni az árbevételét 2015 és 2018 között.AFinTechtevé-
kenységetvégzőmintegy80hazaivállalatotkvintilisekbe
soroltuka2015-ösárbevételükalapján,majdmegvizsgáltuk,
hogyhányadikkvintilisbetartoztaka2015-öskvintilishatá-
rokalapjána2018-asárbevételükszerint.Azelsőkvintilisből
acégektöbbmint60százalékaa2.és3.ötödbe,sőtné-
hánya4.ötödbekerült2018-ra(27.ábra),azazezekacégek
jelentősmértékbenképesekvoltakárbevételüketnövelni.
Amásodikötödbőliscsaknemegytucatcégneksikerültelő-
relépni.Aharmadikésnegyedikötödbőlacégeklegalább
feléneksikerültfelfeléelmozdulnia,vagyisárbevételükdina-
mikusanemelkedett2015-hözképest.összegzéskéntegyér-
telműenmegállapítható,hogyaszektor2015és2018között
jelentősfejlődéstmutatottésacégektöbbségéneksikerült
növelnieárbevételétésezzelszintetlépnie.Ezutóbbiállítás
különösenigazaB2Cvállalkozásokra.

2018-ra a korábbi mikrovállalatok 80 százalékánál létszám, 
illetve árbevétel tekintetében jelentős emelkedés volt 
megfigyelhető. Amegfigyeltvállalatokközel45százaléká-
naksikerültdinamikusnövekedéstelérni,míg35százalékuk
isa fejlődőkategóriábasorolható(28.ábra).Ezencégek
közülcsak20százaléknemtudottjelentősebbelőrelépést
elérni.Tulajdonosistruktúratekintetébenamagyartulajdo-
núvállalatokközel40százaléka,mígakülfölditulajdonúak
kétharmadatartozikadinamikusannövekvőkategóriába,
afejlődőknélezarány45és8százalékotmutat.Alemara-
dóknálamagyartulajdonúcégekarányaalacsonyabb,mint
akülfölditulajdonúaké.

27. ábra
A FinTech cégek 2015 és 2018 közötti, árbevétel-alapú 
dinamikája
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Megjegyzés: A 2015-ös árbevétel szerinti kategóriahatárokat használ-
tuk a 2018-as árbevétel adatok tekintetében is. A vonalak vastagsága 
a kategóriát váltó cégek számával arányos.
Forrás: NAV, MNB.

28. ábra
A FinTech mikrovállalatok fejlődése 2015/2016 és 
2018 között
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Megjegyzés: 2015 és 2016-ban adatbázisban megjelent mikrovállalatok 
teljesítményét vizsgáltuk, létszám és árbevétel tekintetében. Dinami-
kusan növekvő vállalatok árbevétele 2018-ra meghaladta a 300 millió 
forintot és létszámuk tartósan 10 fő fölé emelkedett. A fejlődők árbe-
vétele vagy létszáma átlépte az 50 millió forintot, vagy 10 főt. A lema-
radók egyik megadott kritériumnak sem feleltek meg.
Forrás: NAV, MNB.
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3. A hazai bankrendszer digitalizációs szintje 

Az MNB 2019 év végén és 2020 elején két fázisban mérte fel a hazai inkumbens bankok digitalizációs szintjét és felkészült-
ségét. A felmérés eredménye azt mutatja, hogy bár összességében a bankrendszer tisztában van a digitális transzformáció 
lehetőségeivel és kihívásaival, jelentős tér van még a további fejlődésre. Az ügyfelek számára teljesen online elérhető ter-
mékek tekintetében érdemi bővítés érhető el, továbbá a bankok belső működésénél is mind emberi erőforrás, mind pedig 
a használt rendszerek viszonylatában is van még lehetőség a további előrelépésre. A fejlődést elősegítheti az intézmények 
által a vezetői szinten tanúsított elköteleződés és a digitalizáció stratégiai szinten is kiemelten történő kezelése. Pozitívum, 
hogy a digitális kornak megfelelő munkavégzési kompetenciák és körülmények biztosítására, illetve a munkafolyamatok 
digitalizálására egyre nagyobb hangsúly helyeződik.

3.1. A HAZAI BANKRENDSZER 
DIGITALIZÁCIÓJA 

Az MNB 2019 negyedik negyedévében részletes kérdőív 
segítségével felmérte a hazai bankrendszer digitális fej-
lettségének szintjét.Azösszesen7pillérből(29.ábra)álló,
mintegy250kérdésttartalmazókérdőívesfelméréslefedte
ateljesbankiműködésjellemzőterületeitannakérdekében,
hogyegyátfogóképrajzolódjonkiahazainagybankokjelen-
legidigitalizációshelyzetéről(lásd5.keretesírás).Afelmé-
réstkitöltőintézményekösszesenabankszektormérlegfő-
összegénektöbbmint90százalékátfedtékle.Akérdőíves
felméréseredményeibőlkiindulvaazalaposabbkiértékelést
januárbanszemélyesinterjúksorozatatámogattaazérintett
intézményekkel.

A hazai bankrendszer digitális fejlettsége összességében 
közepes.A0-100-ranormalizáltskálánakompozitindexben
ateljesbankrendszer51-esszintet,amediánbank53-as
eredménytértel.Bárazegyesdigitalizációspillérektekin-
tetébenjelentőskülönbségekismutatkoznakabankokkö-
zött,összességébenabankrendszervizsgáltintézményeiről
hasonlóképrajzolódikki(30.ábra).Abelsőműködésdigi-
talizáltságatekintetébenkedvezőbbképetmutataszektor,
mígakülsőérintettekkelvalókapcsolattartásdigitalizáltsága
többszempontbólisfejlesztendő.

A külső érintettekkel való interakciókban több fejlesztést 
igénylő terület azonosítható.Elsősorbanatermékekdigi-
táliselérhetőségét,valamintazügyfelekkelvalókapcsolat-
tartásdigitalizálásátcélzófejlesztésekindokoltak.Abank-
rendszerahétvizsgáltszempontbólazügyfélésatermék
pillérekben teljesített a legrosszabbul. A képet árnyalja,
hogyatermékekonlineelérhetőségeésigénybevételete-
kintetébennagyaszórásavizsgáltintézményekközött,azaz
egyesbankokmárérdembenelőrébbtartanakezenazúton.
Ahivatalospartnerekkel(államiszervek,hatóságok)való
kapcsolattartásösszességében ismagasabbdigitalizációs

29. ábra
A hazai bankendszer digitális fejlettségi indexe az 
egyes részkomponensek esetében
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.



FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIOS JELENTÉS • 2020. ÁPRILIS 29

5. keretes írás
A banki digitalizációs felmérés és index módszertan bemutatása

szintetmutat,miközbenazintézményekközöttkisebbel-
térésektapasztalhatók.

A belső működésben a már láthatóan megindult digita- 
lizáció támogathatja a bankszektor megújulását. Amun-
kafolyamatokdigitalizáltságaésamunkaerődigitális fel-
készültségepillérekesetébenteljesítettlegjobbanahazai
bankrendszer,epilléreknélaszórásközepesazintézmények
között.Abankivezetéstöbbségébenelkötelezettadigitális
transzformációiránt,azintézményekközöttijelentősszórás
miattazonbanaszektordigitálisérettségeetekintetben
közepesnekmondható.Abelsőműködésnélarendszerek
kategóriamutat elmaradást, e vonatkozásban szükséges
adigitalizáltságésazautomatizáltságmielőbbifejlesztése.

A digitalizációs felmérés elkészítését számos tényező támogatta. AzMNBszámárakiemeltenfontosapénzügyirend-
szerdigitalizációjánakfejlesztéseésahatékonyságnövelőinnovatívmegoldásokbiztonságoskeretekközötttörténő
bevezetésénektámogatása.Adigitálisversenyképességjavításátszolgálójegybankieszközökmegfelelőkialakításához
érdembenhozzájárulegypontoshelyzetképmegléteahazaipénzügyirendszerről.EnnekérdekébenazMNBegy
átfogófelméréstkészített2019negyediknegyedévébenazzalacéllal,hogyegyrésztahazaihitelintézetiszektorban
aktívintézményekdigitálisérettségétrészletesenfeltérképezze,másrésztazonosítsaazokataterületeket,aholadi-
gitálistechnológiákrendszerszintűalkalmazásávalérdemiversenyképesség-éshatékonyságnövekedésérhetőel.

A digitalizációs felmérés átfogóan lefedi a banki működés jellemző területeit. AzMNBáltalösszeállítottkérdőív
héttematikusrészbőláll.Ezenpillérekelőzeteselkülönítéserévénstrukturáltanfelmérhetőazügyfeleknekkínált
pénzügyiszolgáltatásokdigitáliselérhetőségétőlkezdveamunkaerődigitáliskompetenciájánkeresztülabankiin-
formatikairendszerekfelkészültségéigabankrendszerdigitalizációsszintje.

Az MNB 2019 negyedik negyedévében végezte el a digitális érettségi felmérést.Ahétpillérmenténakitöltésre
kijelöltintézményeknekmintegy250kérdéstkellettmegválaszolniuk.Afelméréstkitöltőintézményekmérlegfőösz-
szeg,hitelállományésügyfélbetétesekszámaalapjánislefedtékabankrendszertöbbmint90százalékát.Akérdőíves
felméréstkövetőenszóbeliinterjúkrakerültsor,amelyekkapcsánlehetőségnyíltazegyestémákbanarészletek
feltérképezésére,astratégiaitervekáttekintéséreésaválaszokhátterénektisztázására.

Az eredmények számszerű kiértékeléséhez egy kompozitindexet állítottunk elő. Azindexmódszertanelsőlépése-
kéntmindahétterületrealindexetkonstruáltunk,amelyekátlagosan26kérdésreadottválaszokalapjánálltakelő.
Csakazokatakérdésekethasználtukfelenneksorán,amelyreadottválaszokalapjánegyértelműrangsorttudtunk
felállítaniabankokközött,vagyisértelmezhetővoltadigitalizáltságszempontjábólpozitívésnegatívválasz.Továb-
bá,azeredeti250kérdésbőlkihagytukazelsősorbanszövegesválaszlehetőségetengedőkérdéseket,amelyekre
adottválaszoknemvoltakkellőensztenderdizálhatók.Számosegymássalszoroskapcsolatbanlevőésösszevonható

30. ábra
A hazai bankendszer digitális fejlettségi indexének 
pillérenkénti és összesített pontszámának terjedelme
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Megjegyzés: Az ábrán a minimum, a maximum, az alsó és a felső 
kvartilis, illetve a medián értékeket jelöltük.
Forrás: MNB.
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kérdéstegybenkezeltünk,hogyaválaszokszórásanövekedjen.összességébenazindexkialakításasorántöbbmint
180kérdéstvontunkbe,amelyekdöntőtöbbségekategóriaváltozókéntértelmezhető(igen/nem,feleletválasz-
tós,ötfokozatúskála),csupánnéhánykérdésvoltközvetlenülszámértékként(intervallumskála)interpretálható 
(1.táblázat).Azegyeskérdésekkapcsánanemválaszolásokarányaalacsonyvolt(mintegy1százalék),éseloszlásuk
meglehetősenvéletlenszerűvolt,ígynemtorzítottákazeredményeket.Aholakérdésjellegealapjánindokoltnak
ítéltük,aválaszokatnormáltukabankimérlegfőösszegekkelvagyalkalmazottilétszámokkal.

1. táblázat
A banki digitalizációs felmérés kérdéstípusai

Pillér Vizsgált kérdéskörök
Sztenderdizál-
ható változók 

(db)

Kihagyott  
változók (db) 
(nincs szórás)

Bevont változók 
(db)

Termék •értékesítésiésügyintézésicsatornák
•Digitálismegoldásoktámogatásaárazási
eszközökkel

50 15 35

Ügyfél •Ügyfelekésszokásaik
•Pénzügyitudatosságfejlesztése
•Marketingéskommunikáció

40 7 33

Partner •Kapcsolattartáskülsőpartnerekkel,
szervezetekkel

•Együttműködésekésfejlesztések
16 2 14

Vezetés •Stratégiaicélok
•Vezetőielköteleződés 15 4 11

Munkaerő •Munkavállalókkompetenciája
•Digitálistehetségekvonzása 21 1 20

Munkafolyamat •ÚjITfolyamatimplementálása
•összehangoltságésadatmegosztás,
területekköztiinformációáramlás

•Adatkezelésifolyamatokautomatizáltsága
•Termékfejlesztés,controllingés
visszacsatolások,panaszkezelés

•Kiberbiztonságieljárások

40 1 39

Rendszer •Alapvetőrendszerparaméterek
•Rendszerekrétegzettsége
•Rendszerekintegráltsága
•Kiberbiztonság

38 6 32

Összesen 220 36 184

Forrás: MNB.

Főkomponens-elemzéssel határoztuk meg az egyes változók súlyait az indexben. Azeljárásunkvégsőcéljaaváltozók
egydimenzióbasűrítése,amelydimenzióredukciósalgoritmusalkalmazásátkövetelimeg.Afőkomponens-elemzést
(PCA),minttöbbváltozósstatisztikaieljárástválasztottukkierreacélra,mivelazzalaváltozóksúlyánakkinyerése
nemszakértőialapon,hanemaváltozókinformációtartalmaalapjántörténik.

A kvalitatív változók numerikussá való konvertálása min-max transzformációval történt,ahol1azelméletileg
legjobbválaszt,0pedigalegrosszabbatjelentiegyadottkérdésnélamegfigyelésekfüggvényében.Azalindexek
aváltozókPCAalapjánkapottsúlyainakéskonvertáltértékeinekegyszerűszorzatösszegekéntálltakelő.Avégső
indexahétalindexPCA-valkapottsúlyainakésértékeinekszorzatösszegekéntadódott.Azérzékenység-vizsgálat
eredményealapján(bizonyoskérdésekkihagyása,kérdésekösszevonása,alternatívPCAeljárásokalkalmazása)
abankokközöttirangsorcsakmarginálisanmódosultésafőindexértékekeltérésecsekélynekbizonyult.
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3.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ 
INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA

A szabályozás adta viszonylag széleskörű lehetőségek 
ellenére kevés banki termék vagy szolgáltatás érhető el 
teljesen online formában. Abankrendszerbenazáltaláno-
sanismerttermékekesetébenisgyakranelengedhetetlen
abankfiókbantörténő,személyesügyintézés.Egyrésztné-
hánymégfennállószabályozásikorlát,másrésztazalacsony
digitális fejlettségiszintmiattateljesenonlineszolgálta-
tásegyelőrecsakaszámlanyitásésszemélyihitelfelvétel
terénjellemző.Általánosságbanaszámlanyitásiéskülön-
bözőigénylésifolyamatokesetébenazelektronikusúton
történőügyfélazonosításésaszerződésaláírásanemmeg-
oldott,emiattnemvalósultmégmegtöbbintézménynél
ateljeskörűonlineügyintézés.Mindafolyószámla,mind
abefektetésiszámlaonlinebezárásátgátoljaamárfelsorolt
indokokmellettazis,hogyezenszolgáltatástípusoknáljel-
lemzőenaszámlákonmaradtpénzösszegekrendezésesem
megvalósíthatószemélyesjelenlétnélkül(31.ábra).

A hiteligénylési folyamatok során is érdemi lehetőség mu-
tatkozik a digitalizáció erősítésére.Azegyszerűbbhitelter-
mékeknéltöbbintézményesetébenazazonosításiésszerző-
déskötésikötelezettségekmellettazelőzetestájékoztatások,
előszűrésekéskalkulációkmiattisjellemzőenmegkelljelen-
nieszemélyesenazügyfeleknek.Vállalatihitelekesetében
akomplexebbfedezet-követelményekéshiteligényekmiatt
szükségesaszemélyesjelenlét,azonbanszámosintézmény-
nélhátráltatjaafolyamatokat,hogyahiteligénylésbenyújtása
semmegvalósíthatóonline.Azintézményifejlesztésekmel-
lettezentermékköröknélösztönzőleghathatacégképviseleti
szabályokváltoztatásais(pl.aláírásicímpéldánymellettúj,
digitáliscégképviseletiigazolásimódokkialakítása).

Az intézmények egyre fontosabbnak tartják a termékkí-
nálat digitalizálását.Bárazintézményekszélesköretervezi
aszolgáltatásiköronlineelérhetőségénekbővítését,egy-
előrekevésfigyelemháruladigitáliscsatornánkeresztül
történőigénybevételösztönzésére,ígyatermékértékesítés-
bőlszármazóbevételeknekiscsakkisrészétadjaezacsa-
torna.Alakosságiszegmensbenazonbanszámosfejlesztés
zajlikszektorszintenelsősorbanazonlineügyfélregisztráció
és-azonosítás,aszemélyihitelfelvételterén,valamintaz
azonnalifizetéshezkapcsolódóan.

Az ügyfelek számára a digitális megoldások használatát 
inkább csak az ügyintézés módja tekintetében ösztönzik 
a bankok. Atermékkínálatbanegyelőrekevés,azonlinetér
lehetőségeitkihasználóésakárpénzügyitudatosságot is
növelőmegoldásvanjelen.APFM(personalfinancialmana-
gement)szolgáltatásokbevezetése,illetveszéleskörűkiter-
jesztésetekintetébenmégjelentőstérvananövekedésre,
emellettahazaiintézményekbenelvétvejelenikmegakár

31. ábra
A szabályozás alapján digitálisan igénybe vehető 
szolgáltatások digitális elérhetősége (súlyozott átlag)
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük. Az átlagszámítás során nem vettük figyelembe 
azon intézményeket, amelyek nem értékesítik az adott terméket.
Forrás: MNB.
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aszemélyi-,akáralakáshitelbírálatokesetébenavalósidejű
nyomonkövethetőséglehetősége(32.ábra).

A digitális felületek egyszerűbb kezelhetőségét több esz-
közzel is támogatják a bankok.Ameglévődigitálisfelületek
egyszerűbbhasználata,ésazezekenkeresztüliügyintézés
ösztönzése,valaminttámogatásaérdekébenazintézmények
márszámosfejlesztéstmegvalósítottak.Elterjedtekacélzot-
tanelhelyezetttooltipek,valamintegyreinkábbjellemzőkaz
azonnali,automatizáltkommunikációslehetőségetbiztosító
chatbotokadigitálisfelületeken(32.ábra).Azonbantovábbi
fejlesztésekszükségesekadigitalizációslehetőségekkihasz-
nálásaérdekében,mivelavideóhíváslehetőségeáltalában
korlátozott,valamintazonlinetájékozódástsegítőegységes
útmutatókalkalmazásasemelterjedt.Mindezekmelletta 
fiókiügyintézésdigitalizálásaisfejlesztendőadigitálisátállás
támogatásaérdekében.Etekintetbenazinnovációs,önkiszol-
gálófiókokszéleskörűelterjedéseishasznosnakbizonyulhat.

A digitális ügyintézéshez kapcsolódóan árazási ösztönző-
ket csak kevés bank alkalmaz.Adigitáliscsatornántörté-
nő igényléselőnyben részesítéséhezárazási ösztönzőket
csaknéhányintézményalkalmaz,ezenintézményekiscsak
aszemélyihitelekésalakásbiztosításokesetén.Abankok
egyelőreinkábbapénzforgalmiszolgáltatásokhozkapcso-
lódóanhasználnakdifferenciáltárazást,elsősorbanapa-
pírmentesszámlavezetéselőnybenrészesítésével,valamint
egyesügyintézésifolyamatokdigitáliscsatornánkeresztüli
kezdeményezésénektámogatásával(pl.átutalás,csoportos
beszedésimegbízás)(33.ábra).

Az ügyfelek többsége digitális formában kapja meg bank-
számlakivonatát. Alakosságiügyfelekmintegy65százalé-
ka,mígavállalatiügyfelekhozzávetőlegesen55százaléka
elsősorbandigitálisútonkapjamegavégrehajtotttranzak-
ciókatrészletezőbankszámlakivonatokat.Alakosságiügy-
felekvonatkozásábankismértékűeltérésekmutatkoznakaz
egyesbankokközött,azonbanavállalatiügyfeleknéljelentős
szórástmutatadigitálisbankszámlakivonatmegléte(34.
ábra).Adigitáliskivonatokleginkábbanetbankifelületeken
érhetőkel,emellettnéhányintézménye-mailenismegküldi
ezendokumentumokat.Akivonatokelérhetőségérőlmin-
denintézményküldértesítéstvalamilyendigitáliscsatornán.
Ennekkapcsánmegjegyzendő,hogyazsms-tmárnemhasz-
náljákahazaibankoksemakivonateljuttatására,semaz
elérhetőséggelkapcsolatosinformációkközlésére.

A fennálló hiteltartozással kapcsolatos ügyféltájékoztatás 
elsődlegesen nem digitális formában zajlik. Alegtöbbintéz-
ménynélnemjellemző,hogydigitáliscsatornánküldenének
értesítéseketa fennállóhiteltartozásukkalkapcsolatosan
(35. ábra).összességében a személyi-, illetve lakáshitel-
lelrendelkezőügyfeleknekmintegy10százalékakaperről

32. ábra
Digitális felületekben rejlő lehetőséget kihasználó 
megoldások elterjedtsége
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

33. ábra
Árazási ösztönzők alkalmazása egyes 
szolgáltatástípusok digitális csatornákon keresztüli 
igénybevétele esetén
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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értesítéstdigitálisformában.Adigitalizációtelőtérbehe-
lyezőintézményekegyelőreinkábba–nagyobbügyfélszá-
motérintő–folyószámlahitelekkelkapcsolatosértesítések
digitalizációjárafókuszálnak,azonbanetermékköresetében
isjelentősfejlődésérhetőmégel.Eterméktípusnálaban-
kok60százalékaesetébenafennállótartozásrólnagyonke-
vésvagyegyetlenügyfélsemkapdigitálisértesítést.Szintén
afelmértbankok60százalékárajellemző,hogyalakossági
ügyfelekjellemzőennemkapnakdigitálisértesítéstahitel-
keretesetleges túllépéséről,ugyanezazarányavállalati
ügyfelekesetébenmégmagasabb(90százalék).

A belső és külső partnerekkel való kapcsolattartásban 
egyaránt kiemeltek a digitális csatornák. Akülönbözőha-
tóságokkalvalókommunikációszektorszintentöbbségében
valamilyenonlineplatformontörténik.Ehhezsegítségként
párosul,hogyazintézményekegyrészénélbelsőszabályo-
zásösztönziadigitalizáltkommunikációtamunkavállalóik
körében,bárateljesszektortnézveezenaterületenisvan
mégtérafejlődésre.

A FinTech vállalkozásokkal is egyre nagyobb nyitottság 
mutatkozik az együttműködésekre és partneri kapcsolatok 
kiépítésére.Valamennyiintézményperspektivikusnaktartja
azinnovatívFinTechcégekkelvalóegyüttműködést.Többfé-
lemegközelítéstisalkalmaznakaválaszadókazegyüttmű-
ködésekkiépítésétcélozva,deegyretöbbintézménybanki
inkubációsprogramokkalisösztönziazinnovatívvállalkozá-
sokkaltörténőkapcsolatfelvételt,amivélhetőenajövőbeni
implementációsfolyamatokszempontjábóliselőremutatónak
bizonyulhat.Eprogramokirántjelentősérdeklődésmutat-
kozik,azonbanabankiműködésbevalóbanadaptáltmeg-
oldásokszámamégalacsony.Előbbemlítettekgyakorlatban
történőmegvalósulásátalátámasztja,hogyazonnégyFinTech
cégközül,amelyszámlainformációsszolgáltatási (Account
InformationServiceProvider–AISP)engedéllyelrendelke-
zik–ennekbirtokábanazügyfélhozzájárulásautánharmadik
félkéntishozzáférhetnekazügyfélbankiadataihoz–jelenleg
csakegycégszolgáltatásaesetébenindultelélesbenanyílt
bankolás.Akétbanknálelérhetőszolgáltatáslényege,hogy
egyinterfészenkeresztüllehetővéválikabankszámlaésa
befizetendőszámlákautomatikuspárosítása.

Jelenleg három banki hátterű inkubációs program működik 
Magyarországon.Azelsőilyenbankikezdeményezés2016-
banindult,azótakétmásikbankislétrehoztasaját,FinTech
innovációkatközvetlenültámogatókeretrendszerét.Azin-
kubációslaborokinfrastrukturális,szakmaiésesetenként
anyagitámogatásokformájábanalakítanakkiszorosegyütt-
működéseketazinnovatívvállalkozásokkal.Azalkalmazott
támogatási forma, illetve a célkitűzések eltérései révén
aszervezetimegvalósításiskülönbözikazegyesbankoknál
(pl.elkülönültcégvagybankonbelülidedikáltszervezeti

34. ábra
Az egyes bankoknál mennyire jellemző, hogy az 
ügyfelek digitális formában kapnak 
bankszámlakivonatot
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: MNB.

35. ábra
Az egyes bankoknál mennyire jellemző, hogy az 
ügyfelek digitális formában kapnak értesítést egy 
adott hitelükkel kapcsolatosan
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: MNB.
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egység).Amárműködőprogramokbaazérintettbankok
esetébenösszesentöbbmint750cégjelentkezett–hazai
éskülföldivállalatokegyaránt.Ezekbőlösszesenközel90
jelentkezésthagytakjóváabankok.Aprogramokbáregyre
népszerűbbekapályázókkörében,akonkrétbankiműkö-
désbeintegráltmegoldásokszámajelenlegmégalacsony.

Fokozódó banki jelenlét tapasztalható a közösségi médiafe-
lületeken.Napjainkbanmárazösszesintézménymegjelenik
többközösségimédiafelületenis,ezekenazaktivitásválto-
zatos:bizonyosfelületeketnapontahasználnak,azonban
többplatformesetébeniscsaknéhányhetente,havonta
tapasztalhatóaktivitás.Afokozódójelenlétellenéreegyelő-
reazonbanazintézményeknemszentelneknagyfigyelmet
arra,hogyamarketingtevékenységükjelentősrészétátcso-
portosítsákadigitálisfelületekre.Azerőforrás-allokációis
mérsékelt:adedikáltcsapatoklétszámaátlagosan2-3fő
körüli,miközbenadigitálismarketingtevékenységrefordí-
tottköltségekarányaszektorszintenkörülbelül30százalék
ateljesmarketingköltségből.

3.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI 
FELKÉSZÜLTSÉG

Az intézmények vezetése alapvetően felismerte 
a digitalizáció jelentőségét. Adigitálistranszformációtaz
egész bankszektor az egyik fő stratégiai célnak tartja és
asajátértékelésükszerintjavarésztfelvannakkészülveaz
ezzeljárókihívásokra.Azintézményekönértékelésealap-
jánavállalatikultúrateljes-vagynagymértékbentámogató
acélokeléréséhez(36.ábra).Alegtöbbintézménynélteljes
prioritástélvezközép-éshosszútávonegyarántatovábbi
digitalizáció,adigitálismegoldásokhasználatánakösztönzé-
se,ésezzelegyidejűlegapénzügyitudatosságfejlesztéseis.

A digitális stratégiák és megvalósítási lépéseik a szektor 
egészében hasonló szemléletet tükröznek. Valamennyi
vizsgáltintézményabelsőfejlesztésektámogatásamellett
akülsőfejlesztésekreisépít.Bárnéhányintézménynélel-
sősorbantermék-ésfolyamatspecifikusdigitalizációster-
vekvannakérvényben,aszektorjellemzőenátfogó,intéz-
ményszintűdigitalizációthelyezelőtérbe,melytőlegyszerre
várdigitális transzformációt és IT-költségoptimalizációt.
A stratégia megvalósítása érdekében minden banknál
létrejött dedikált, banki digitalizációért felelős terület.
Az intézményielköteleződés jelentősenerősödhetneaz-
által,haadigitalizációértfelelősvezetőktagjai lennének
az intézmény igazgatóságának,báretekintetbenszüksé-
gesnek látszikegy–adigitáliskorbanegyrerelevánsabb
kompetenciákelismerésétislehetővétevő–rugalmasabb
szabályozásikörnyezetkialakításais.Avezetőielköteleződés
kapcsánfejlesztendőtovábbá,hogyateljesítményértékelési
rendszerekbenadigitalizációsfeladatokjelentősebbsúlyt
kapjanak(37.ábra).

36. ábra
Felkészültség és elköteleződés a digitális 
transzformáció iránt
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

37. ábra
A digitalizációs feladatok magasabb fokú elismerése 
mennyire jelenik meg a teljesítményértékelés és 
a premizálás során
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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A digitális kornak megfelelő munkavégzési kompetenci-
ák és körülmények biztosítására egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik.Szektorszintenazegyetemivégzettséggelren-
delkezőITszakértőkarányaegyelőrealacsony,mintegy3
százalékkörüli,ugyanakkoramunkavállalókdigitalizációs
felkészítésecéljábólazintézményektúlnyomórésztbiztosí-
tanakmunkavállalóikszámáraszoftverhasználatitovábbkép-
zést,továbbáelterjedtabelsőtudásátadásifórumokmeg-
léteis.Mindezekellenéreajelenlegibankialkalmazottak
digitáliskompetenciáiés informatikaitudásaáltalánosan
fejlesztésreszorulnakazintézményekönbevallásaalapján
is. Néhány intézmény esetében a fejlesztendő területek
azonosítását akadályozhatja, hogy még egyáltalán nem
mértékfeldolgozóikdigitalizációstudását.Általánosságban
elmondható,hogyalegtöbbmunkavállalószámáraafejlett
belsőkommunikációsplatformokésarugalmasmunkaidő
lehetőségemindenintézménynélbiztosítottak.

A hazai intézmények meghatározó többsége biztosít lehe-
tőséget a munkavállalók számára a távoli munkavégzésre. 
Atávoliésotthonimunkavégzéslehetőségeegyrésztnövel-
hetiamunkáltatókattraktivitását–elsősorbanafiatalabb
generációkszemében–,másrésztrugalmasabbalkalmaz-
kodást tehet lehetővéaz intézményekszámáramárnor-
mál időszakban is,dekülönösenstresszhelyzetekesetén
(példáulpandemicszituációkban).Ahazaibankokszinte
kivételnélküllehetővéteszikdolgozóikszámáraatávmun-
kátjellemzőencégeslaptopokésvirtuálismagánhálózatok
–ún.VPN–alkalmazásával.Atávolimunkavégzésalegtöbb
banki szakterületen–példáula termékfejlesztési,akoc-
kázatkezelésiésazinformatikaiterületeken–támogatott
(mérlegfőösszeg-arányosanmintegy 80-90 százalékban).
Néhányintézményesetében–amunkajellegébőlkifolyó-
lag–anapilikviditáskezelésbenérintetttreasuryterületek
ésaszemélyesügyfélkiszolgálássalfoglalkozóbankfiókok
tekintetébennincslehetőségatávmunkára.Azengedélye-
zetttávolimunkavégzésmértékéreésgyakoriságáraazon-
banjelentőseneltérőbelsőszabályokvonatkoznakahazai
bankoknál.

3.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS 
DIGITALIZÁLTSÁGA

A bankrendszer nagy figyelmet fordít az új enterprise szoft-
vercsomagok használatba vételére – bár jelentős eltéré-
sek tapasztalhatók ennek eredményességében. Jellemző-
enmeglehetősensokenterpriseszoftverimplementálását
célzóprojektfutabankszektorban,azonbanamegoszlásuk
jelentőseltéréstmutat,vannakkevésbéaktívintézmények
is,deaz implementációtekintetébenvezetőbankokszá-
márakiemeltezaterület.2016ótatöbbmint300szoft-
verimplementáció indult el a szektorban, azonban ezek
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komplexitásaéskiterjedésenagyoneltérő.összességében
asikertelenimplementációkarányarendkívülalacsony,és
gyakorlatilagfolyamatosakabevezetések(38.ábra),mivel
1-1,25évig tartátlagosanegy implementáció,miközben
anagyobbprojektekesetébenezháromévnélishosszabb
lehet.Afolyamatosfejlesztéseknekköszönhetőenbáraban-
kiadattranszferek, lekérdezésekésanaplózási feladatok
automatizáltságajavul,azintézményekönbevallásaalapján
isvannakmégérdemilegfejlesztendőterületek(39.ábra).

Az alapvető banki folyamatokkal kapcsolatos belső kom-
munikáció csak részben automatizált.Afront-,aback-office
ésatreasuryterületekenelvégzettügyletekfőkönyvvagy
analitikafelékommunikálásaazügyletekdöntőtöbbségé-
benjelentősmanualitástigényel.Etekintetbenaback-office
a legelmaradottabb, de kis különbségek tapasztalhatók
a területek között,mivel intézményeken belül általában
egyfélegyakorlat jellemzőmindenterületen.Az időszaki
zárásokésafelsővezetőiriportok,elemzésekelkészítésé-
nélazautomatizációgyakoribb,jellemzőenkisebbmértékű
manuálisbeavatkozásszükségesezenfolyamatelemekso-
rán.Azelektronikusaláírások,iratkezelésésdokumentálás,
valamintafolyamatokkövetéseésavezetőijóváhagyások
területénakülönbözőbankonbelüliszakterületekközöttiin-
formációáramlásteljeskörűautomatizáltságaafolyamatele-
mekkörülbelülfelébentudmegvalósulni.Azautomatizált
jóváhagyásiésazegységesdigitálisiratkezelőrendszerek
hiányanehezítileginkábbazinformációáramlásttöbbin-
tézményesetébenis,deafolyamatokmagukjellemzően
jólnyomonkövethetőkazügyintézőkáltal.

Az adatvagyon tudatos felhasználásában még a kezdeti 
fázisban járnak az intézmények.Azintézményektöbbféle
típusútranzakciósadatotisgyűjtenekdigitálisan,amelyeket
egyreinkábbbeépítenekatermékfejlesztésifolyamatokba.
Bármindenvizsgáltintézményképesazügyfélprofilokalap-
jánügyfélcsoportokkialakítására,anemteljeskörűadatgyűj-
tésmiattnemmindenholtudjákazaktuálistermékkörből
célzott,aprofilbateljesenillőajánlattalmegkeresniezeket
az ügyfélcsoportokat. A panaszbejelentési folyamatokat
áttekintveazlátható,hogyabejelentésifelületvalameny-
nyiintézménynélelérhetőonline,teljesfunkcionalitással,
azonbanaválaszadásttovábbraisügyintézőkvégzik,emiatt
azelsővisszajelzéstöbbintézménynélhárommunkanapnál
többidőtvehetigénybe.Mindemellettabankoktovábbra
isnapiszintenhasználnakpostailevelekettájékoztatáscél-
jából.Etérenésaműködéstöbbelemekapcsánelőremu-
tatólehet,hogyadigitálistudásmenedzsmentkiemelten
fontossáváltazintézményekszámára,általánosgyakorlat
máracélzottkurzusok,szoftverhasználatiképzésekésbelső
tudásátadásifórumokmegléte.

38. ábra
A bankok által elindított enterprise IT 
szoftverimplementációs folyamatok állapota
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Forrás: MNB.

39. ábra
Banki folyamatok automatizáltságának értékelése 
önbevallás alapján 
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Megjegyzés: 1-5-ös skála alapján, ahol az 1-es pontszám jelentette 
azt, hogy az adott folyamat egyáltalán nem automatizált, míg az 5-ös 
pontszám a teljesen automatizált rendszerre utal.
Forrás: MNB.
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Az agilis transzformáció a legtöbb intézménynél valamilyen 
formában már megkezdődött és a pozitív tapasztalatok 
alapján egyre szélesebb területre terjed ki.Azújtermékek
vagyajellemzőendigitálisügyféleléréstszolgálóplatformok
kialakításaéspiacravitelealegtöbbbanknálmáragiliselven
működőcross-sectionalcsapatoksegítségévelzajlik.Azagi-
liscsapatokbaáltalábanazIT,akockázatkezeléséselemzési
területekmellettafiókbandolgozókésUXszakértőkisbe-
vonásrakerülnek.Adigitáliscsatornákrairányulótermék-
fejlesztésentúlazagilismunkaszervezésolyanterületeken
ismegjelenik,mintakockázatkezelésvagyabehajtás.

A papíralapú dokumentumkezelés továbbra is meghatáro-
zó az intézmények működésében. Szükségesabelsőbanki
rendszerektovábbifejlesztéseésazeszközparkkorszerű-
sítésemindafelméréseredményei,mindazintézmények
önértékelésealapján(40.ábra).Eztigazolja,hogyalegtöbb
termékesetébennemmegoldottazértéklánconbelülafo-
lyamatteljesdigitalizációja,ezérttöbbesetbenelengedhe-
tetlenapapíralapúdokumentumkezelés.Efolyamatokkal
párhuzamosanapapíralaponbeérkeződokumentumokés
azirattározásdigitalizálásigyakorlataisfejlesztendő.Afió-
kokésközpontközöttiadatátadásés-lehívássávszélessé-
géneknövelésemárrövidtávonistámogathatjaafejlesz-
téseket.

A digitalizáció kapcsán fontos lenne a folyamatszervezés 
és a kapcsolódó kockázatok kezelésének optimalizációja is. 
Bárateljestermékpalettaértékláncainakdigitalizációjarö-
vidtávonnemvárhatóazintézményeknél,többintézmény-
nélisvannaktervekegyestermékekfolyamatainakteljes
mértékűdigitalizációjára. Jelenlegazegyestermékekhez
kapcsolódófolyamatokváltozatosszámúcoreITrendszert
érintenek(41.ábra).Ahatékonyinformációáramlástéskoc-
kázatkezeléstelősegítőfejlesztésekérdekébenszükséges
ugyanakkor,hogymindenintézményképeslegyenoptima-
lizálniegyadotttermékköresetébenérintettrendszereket
ésfolyamatokat.

40. ábra
Banki eszközpark korszerűségének értékelése 
önbevallás alapján
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Megjegyzés: 1-5-ös skála alapján, ahol az 1-es pontszám jelentette 
azt, hogy a rendszer elavult, míg az 5-ös pontszám egy korszerű rend-
szerre utal.
Forrás: MNB.

41. ábra
A különböző értékláncokon belül hány core IT 
rendszert érint egy adott folyamat
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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6. keretes írás
Kiberkockázatok – új kihívás a digitális pénzügyek korában

A digitális pénzügyi szolgáltatások növekvő igénybevételével párhuzamosan a pénzügyi intézmények és ügyfeleik 
kibertámadásoknak való kitettsége is emelkedik.Akülönbözőpénzügyiszolgáltatások,ahozzájukkapcsolódóügy-
intézés,illetveazintézményekbelsőfolyamataiegyrenövekvőmértékbenhelyeződnekátadigitálistérbe,aminek
következtébenújtípusúkockázatkéntjelentmegakiberfenyegetettség.Azügyfelekszemélyeséspénzügyiadatainak
megszerzéséreirányulótámadásoknakanagyadatvagyontkezelőpénzügyiszolgáltatókésadigitálismegoldásokat
igénybevevőfelhasználókegyarántkivannaktéve.Amennyibenapénzügyirendszerkibertámadásokkalszembeni
ellenállóképességénekszintjenemmegfelelő,azakárrendszerszintűpénzügyistabilitásikockázatokhozisvezethet,
illetvesúlyosmértékbenveszélyeztethetiafogyasztókérdekeitis.

Globális szinten a pénzügyi szektor a kibertámadások által legnagyobb mértékben érintett iparágak közé tarto-
zik. Egyespiacielemzésekszerintanapontaazonosítottkibertámadásokszámavilágviszonylatbantöbbtízmillióra
tehető8.Ezekközöttaleggyakrabbanelőfordulóincidenstípusokazadathalászkísérletek,arejtettadatmásolásraés
-átvitelrefelhasználhatókártevőszoftverekésaközbeékelődéses–ún.man-in-the-middle(MITM)–támadások,ame-
lyekakétfélközöttzajlókommunikációbavalóbeépülésreésannakmanipulálásáraalkalmasak.Azutóbbiévekben
aglobálispénzügyiszektorszereplőia–feltehetőlegközvetlenpénzügyihaszonszerzésreirányuló–kibertámadások
legkedveltebbcélpontjaiközétartoztak9.HazánkbanaNemzetiKibervédelmiIntézetadataialapjánabejelentett
incidenseknekhavontaátlagosanközel8százalékátteszikkiapénzügyiszektorbantapasztaltincidensek.

A hazai pénzügyi szektort érintő kiberbiztonsági inci-
densek meghatározó többségét a közvetlenül az ügy-
feleket célzó adathalász kísérletek teszik ki.ANemzeti
KibervédelmiIntézethezérkezettincidensbejelentések
alapján10,amagyarországipénzügyirendszerre–intéz-
ményekreésügyfeleikre– irányulótámadásoktöbb
mintfelét,58százalékátadathalászkísérletekadták
2019-ben(42.ábra).Azadathalászat–ún.phishing–
céljaazügyfelekszemélyesadatainak,azinternetban-
kibelépésivagyabankkártyaadatainakmegszerzése.
Ezenincidenseklegjellemzőbbformájaapénzügyiin-
tézménynevét,logójátésegyébhivatalosarculatiele-
meittartalmazó,kéretlenelektronikuslevelekformájá-
banterjedőadathalászoldalakramutatóhivatkozások.
Előfordul,hogyatámadókközvetlenválaszlevélbenké-
rikazügyfeletadataimegadásáravagykártévőszoft-
verekettartalmazócsatolmányokletöltéséreszólítják
felafelhasználót.

A pénzügyi intézményeket ért kiberbiztonsági inci-
densek a személyes és banki adatokat érintő adatszi-
várgáson túl, többek között szolgáltatás kiesést is okozhatnak.AMagyarNemzetiBanknakösszesen462incidenst
jelentettekbeahazaiintézmények2019folyamán.AzMNBadataiszerintabejelentettincidensekjelentős–akár
835órányi–szolgáltatáskieséstokoztakazelőzőévfolyamánazügyfelekésahazainagybankokszámára(43.ábra).

8Forrás:CheckPiontSoftwareTechnologies,LiveCyberThreatMap.
9Forrás:FireeyeMandiant:M-Trends2020Report.
10Az NKI az ENISA 2018 januári incidens besorolási taxonómiája alapján csoportosítja az incidenseket (ENISA (2018). Reference Incident
ClassificationTaxonomy;https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy/at_download/fullReport).

42. ábra
A pénzügyi szektort érintő incidensek megoszlása 
Magyarországon (2019)
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Megjegyzés: Az ENISA 2018. januári incidens besorolási taxonómiája 
alapján.
Forrás: Nemzeti Kibervédelmi Intézet.
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Ugyanakkora2018-as334órásátlaghozképest2019-
benérdemben kevesebb– átlagosan259órányi –
szolgáltatáskieséstokoztakkiberbiztonságiincidensek
ahazainagybankoknál.

A digitális pénzügyi szolgáltatások biztonságos igény-
bevételének terjedéséhez a pénzügyi intézmények 
kiberbiztonságának megerősítése és fenntartása, 
valamint a fogyasztók digitális tudatosságának fej-
lesztése is szükséges.Ezektekintetébenapénzügyi
szabályozóhatóságokszerepvállalásaiskiemeltfon-
tossággalbír,egyrésztazáltalukfelügyelt intézmé-
nyekrevonatkozóITbiztonságisztenderdek,szabályok
kialakításában,ésazokmegfelelőérvényesítésének
ellenőrzésében,másrésztafelhasználókonlinetérben
valótudatoséskörültekintőmagatartásánakfejlesz-
tésébenésazaktuális fenyegetési trendekrőlszóló
tájékoztatásban.

43. ábra
A hazai nagybankok által bejelentett incidensek miatti 
szolgáltatás kiesések terjedelme
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Megjegyzés: Az ábrán a minimum, a maximum, az alsó és a felső 
kvartilis, illetve a medián és az átlagos értékeket jelöltük.
Forrás: MNB.
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