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A Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljának – az árstabilitás elérésének és fenntartásának – veszélyeztetése nélkül támo-
gatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenálló képességének növelését, a gazdasági növekedés-
hez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját.

A magas szintű digitalizáció és pénzügyi innováció hozzájárul ezen célok eléréséhez, emiatt az 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 biztonsá-
gos pénzügyi szolgáltatásokat kínál. Ennek érdekében a jegybank aktívan részt vesz a fejlett technológiákat implementáló, 
hatékonyan működő inkumbens szegmens, az élénk FinTech ökoszisztéma, a támogató környezet és a modern szabályozói 
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 fejlődé-
sének hazai és nemzetközi trendjeibe. Az 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 Digi-
tal 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 pub-
likáció főbb tartalmi elemeit a Pénzügyi Stabilitási Tanács hagyta jóvá.

A jelentés készítése során értékes tanácsokat kaptunk az MNB más szakterületeitől és a Pénzügyi Stabilitási Tanácstól.

A jelentés elkészítésekor a 2021. március 31-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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Vezetői összefoglaló

Az MNB éves rendszerességgel megjelenő, FinTech és Digitalizációs Jelentés című kiadványának célja, hogy betekintést 
nyújtson a globális és a hazai pénzügyi digitalizációs folyamatokba. A pénzügyi piacokon az innovációk, a digitalizáció, 
illetve az ezeket támogató technológiák fejlődése is egyre meghatározóbb. A FinTech szolgáltatások több szereplői körhöz 
kapcsolhatók. Egyrészről a pénzügyi piac klasszikus, hosszabb múltra visszatekintő szereplői, 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, továbbá a technológiai nagyvállalatok termék 
és szolgáltatásdiverzifikációs törekvései is egyre inkább a pénzügyi szolgáltatásokban való fokozott jelenlétet indukálják. 
A FinTech szektor fejlődése hazánkban is tetten érhető, a hazai pénzügyi piacot alapvetően meghatározó inkumbens 
szereplők mellett hazánkban már 130 olyan, Magyarországon bejegyzett vállalat működik, amely dedikáltan FinTech 
tevékenységgel foglalkozik. A jelentésben az utóbbi, egyedileg azonosított vállalatok csoportját tekintjük a hazai FinTech 
szektornak.

A FinTech és Digitalizációs Jelentés négy fő területre fókuszál. Először rövid áttekintést adunk a digitalizációs folyamatokat 
és a globális FinTech szektort érintő fontosabb nemzetközi fejleményekről. Ezt követi a hazai FinTech szektor nyilvánosan 
elérhető adatokon alapuló átfogó elemzése. Ezen túlmenően a hazai bankok körében aktuálisan 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 digi-
tális pénzügyi szolgáltatások biztosítása tekintetében. Végül a jelentés áttekintést ad a hazai biztosítási szektor digitális 
fejlettségéről is, amelynek kapcsán megállapításaink egy kérdőíves felmérés eredményeként jöttek létre, a banki mód-
szertanhoz hasonlóan.

A nemzetközi digitalizációs folyamatokra a COVID-19 járványhelyzet összességében érdemi pozitív hatást gyakorolt, 
ugyanakkor a kiberbiztonság és a szabályozás területén fontos feladatokra hívta fel a figyelmet. A COVID-19 révén 
a digitalizációs folyamatok valamennyi iparágban felgyorsultak, így az eredendően digitális üzleti modellel rendelkező 
cégek (pl. pénzügyi közvetítésben a FinTech cégek) fejlődését pozitívan érintette a kialakult helyzet. Az összességében 
kedvező kép mögött azonban több tényezőre is érdemes figyelemmel lenni. Egyrészt a kedvezőtlen gazdasági környezet 
több vállalat működését és profitabilitását nehezítette, másrészt – az előzővel is összefüggésben – több FinTech vállalatnak 
kellett diverzifikálnia tevékenységét. Ugyancsak eltérő hatások voltak megfigyelhetők a FinTech tevékenységi körök és 
a vállalatok érettsége szerint. Mindemellett a több éve tartó digitális fejlődéssel egyes üzleti modellek és fejlett techno-
lógiák is érettebb szakaszba léptek, miközben a piaci szereplők között a partnerségek is egyre nagyobb számban valósul-
nak meg, újfajta célkitűzések erősödése mellett (pl. pénzügyi bevonódás, fenntarthatóság). A fokozott digitális jelenlét 
a kibertámadások, kiberincidensek gyakoriságának növekedésére, kifinomultságára és ezáltal veszélyeire is hangsúlyosan 
felhívta a figyelmet, így kiemelten kezelendők a biztonsággal kapcsolatos kérdéskörök. Továbbá a tartós technológiai 
fejlődés és az üzleti modellek megújulása révén a digitalizációval kapcsolatos szabályozói és felügyeleti keretrendszerek, 
megközelítések fejlődési irányaiban is egyre látványosabb az egységes megközelítés hiánya, e tekintetben a nemzetközi 
koordináció némiképp lassan halad. A megfelelő válaszok kialakítását az is befolyásolja, hogy az egyes gazdasági szektorok 
között egyre inkább elmosódnak a határok, például a nagy technológiai cégek is fontos diverzifikációs lépésként tekinte-
nek a különféle pénzügyi szolgáltatások nyújtására. A pénzügyi szabályozások modernizációjára mind globálisan, mind 
Európában egyre nagyobb igény látszik, illetve egyre fontosabb feladattá válik, hogy ezek összehangoltan valósuljanak 
meg a szélesebb gazdaságszerkezeti szabályozói irányokkal.

A hazai FinTech szektor dinamikus bővülése folytatódott, miközben a szektor vállalatai elsődlegesen B2B („business to 
business”) szolgáltatóként, az inkumbensek potenciális partnereként vannak jelen a piacon. A 2019-es év végi adatok 
alapján a hazai FinTech szektor árbevétele folyamatosan növekvő trendet mutat, javuló jövedelmezőség mellett, továb-
bá a hazai FinTech cégek túlnyomó többsége – a mikrovállalkozások kivételével – nyereséges is volt 2019-ben. A szektor 
foglalkoztatotti létszáma 2019-ben és a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés ellenére 2020-ban is nőtt, ezáltal 
a FinTech cégek immár több mint 6000 főt foglalkoztatnak. A magyarországi FinTech cégek meghatározó többsége alapve-
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tően B2B („business to business”) üzleti modellel rendelkezik, konkrét szolgáltatási kört tekintve a pénzügyi szoftverfejlesz-
tés és rendszerintegráció, az adatelemzés és üzleti intelligencia, illetve a fizetési szolgáltatások területén a legaktívabbak 
a vállalatok. A szektorban méret tekintetében a mikro- és kisvállalkozások dominálnak és az induló startup-ok fejlődésük 
korai szakaszában meglehetősen magas ütemmel növekednek.

Az MNB által készített átfogó bankrendszeri digitalizációs felmérés alapján a hazai bankrendszer digitalizáltsági szint-
je továbbra is közepes, azonban több szereplőnél jelentős felzárkózás volt megfigyelhető az elmúlt évben. A hazai 
bankrendszert mérlegfőösszeg-arányosan több mint 90 százalékban lefedő vizsgált banki kör esetében a 2020-as évben 
az intézmények digitalizációja érdemi fejlődést mutatott. A digitális fejlődés elsődlegesen a korábban igencsak elma-
radott szegmensekben volt közvetlenül is megfigyelhető, vagyis a külső érintettekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás 
digitalizáltságában és a termékek és szolgáltatások online elérhetőségében. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a külső 
érintettekhez kapcsolódó fejlesztések előtérbe helyezésére a járványhelyzet is érdemi hatást gyakorolhatott 2020-ban. 
Emiatt a belső működés digitalizációjának fejlesztésére kevesebb erőforrás jutott, amelyet a felmérés eredményei is tük-
röznek. Erre tekintettel a hazai bankszektornak a jövőben érdemes magasabb prioritással kezelnie a belső rendszereket és 
folyamatokat érintő fejlesztéseket a digitális transzformációs lehetőségek kiaknázása és a szektor versenyképességének 
erősítése érdekében. Az átfogó, valamennyi részterületet lefedő digitális fejlődés megvalósítása kapcsán egy nemzetközi 
szinten is újdonságnak számító, 2021 márciusában kiadott MNB ajánlás biztosít iránymutatást a bankszektor szereplői 
számára. Az ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank 
részére való megküldését várja el a hitelintézetektől.

A hazai biztosítóknál a külső kapcsolatok relatíve magas fejlettségi szintje mellé kissé elmaradott belső digitalizáció 
párosul, emiatt a szektort – a bankokhoz hasonlóan – összességében közepesen fejlett digitalizációs szint jellemzi. 
A hazai biztosítási szektorban az elérhető termékek, szolgáltatások típusa és számossága tekintetében érdemi és releváns 
különbségek vannak a piac szereplői között, így egyes szereplők a digitalizációs transzformáció kapcsán több esetben eltérő 
megközelítést alkalmaznak. A hazai biztosítási szektor – bruttó díjbevétel alapján – több mint 90 százalékát lefedő MNB 
felmérés eredménye révén ugyanakkor megállapítható, hogy az intézmények hasonlóan állnak a digitalizációs fejlettsé-
güket vizsgálva, összesített pontszám alapján közepesen fejlettek. Elsősorban a termékek online elérése és a kapcsolódó 
ügyintézések digitalizációs szintje terén állnak jól a biztosítók, mind az élet, mind a nem-élet jellegű termékeknél. A belső 
működésben a rendszerek fejlettségéről is pozitív kép rajzolódik ki, több intézmény élen jár rendszerei megújításában, 
azonban a belső folyamatok digitalizálása és automatizálása kapcsán nagyobb fokú fejlődés szükségessége merül fel. 
Mindemellett pedig a digitális transzformációhoz köthető vezetői és munkavállalói felkészültség tekintetében is van tér 
érdemi fejlődésre, ami az egyes intézmények digitális fejlődéséhez átfogóan is hozzájárulhat a jövőben.
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1. Nemzetközi kitekintés

A COVID-19 okozta járványhelyzet érdemben gyorsította a globális digitalizációs folyamatokat. Az alapvetően digitális üzleti 
modellel rendelkező FinTech szereplőkre így összességében pozitív hatást gyakorolt, ugyanakkor a pozitív összteljesítmény 
mögött heterogén kép bontakozik ki tevékenységi körök és a vállalatok érettsége szerint. A globális FinTech-szektor évek óta 
tartó folyamatos fejlődésével a digitális üzleti stratégiák is egy új szakaszba lépnek: a nyitott, ökoszisztéma elvű működés 
előtérbe kerül, a modern és fejlett technológiák alkalmazása még hangsúlyosabbá válik, illetve a pénzügyi bevonódás 
erősítése és a fenntarthatósági célkitűzések elérése egyre gyakrabban jelennek meg az innovátorok oldalán, miközben 
a részben partnerségeken alapuló digitalizáció stratégiai fontossága az inkumbensek körében is meghatározóvá válik. 
A technológiai fejlődés árnyoldalaként a kibertámadások, kiberincidensek gyakorisága és kifinomultsága is növekvő trendet 
mutat, így kiemelt figyelmet szükséges szentelni ezen témakörnek. A digitalizációs fejlődés kapcsán a szabályozói reakciók-
ban továbbra sem érhető tetten az egységes megközelítés, a nemzetközi koordináció csak lassan halad. Figyelemmel arra, 
hogy az egyes gazdasági szektorok között egyre inkább elmosódnak a határok, ami leglátványosabban a nagy technológiai 
cégek szerepvállalásában nyilvánul meg, globálisan, és azon belül Európában is egyre nagyobb igény látszik a pénzügyi 
szabályozások modernizációjára, illetve ezek összehangolására a szélesebb gazdaságszerkezeti szabályozói irányokkal.

1.1. A JÁRVÁNYHELYZET GLOBÁLIS 
SZINTEN KATALIZÁLTA 
A DIGITALIZÁCIÓT

A pandémia hatására a fogyasztók egyre inkább a digitális 
csatornák felé fordultak.ACOVID-19megjelenésétköve-
tően,avírusterjedésénekelkerüléseérdekébenésakor-
mányzati lezárásokhatásáraaz interakciókésavásárlási
szokásokradikálisanátalakultak,afogyasztókadigitáliscsa-
tornákfeléfordultak.Korábbanafogyasztóimagatartást,
azonbelülisadigitálismegoldásokirántinyitottságotérde-
mesvoltkorszerintiszegmensekmenténvizsgálni(például
babyboom-korszak,X,YésZgenerációtagja).Apandémia
hatásáraadifferenciálásjelentőségecsökkent,miutánmin-
denfogyasztóicsoportadigitálistérbekényszerült.Eztjól
szemlélteti,hogyavállalatokdigitálisinterakcióinakaránya
afogyasztókkalfélévalatt22százalékponttalnövekedett,
melynekköszönhetőenmártöbb,mintmindenmásodikin-
terakciódigitáliscsatornánkeresztülvalósultmeg(1.ábra).

A globális digitalizációs folyamatok jelentősen felgyor-
sultak és ezek a változások velünk maradnak a pandémia 
elmúltával is.ACOVID-19hatásai széleskörbenokoztak
változást:afogyasztókat,vállalatokat,aFinTechszektort,
apénzügyi intézményeketésafelügyeletiszerveketegy-
arántérintették.Adigitalizációsfordulat,amelyvégbement
2020-bannemcsak rövid távon alakította át a gazdasági
szereplőkmagatartását,hanemtartósváltozásokathozott,
melyekajövőbenismeghatározhatjákatermelés,aszol-
gáltatásnyújtásésafogyasztásalapvetőmódjait.

1. ábra
A COVID-19 vállalati digitalizációt érintő hatásai 
globálisan
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Megjegyzés: Valamennyi régiót, iparágat és vállalati méretkategóriát 
lefedő globális felmérés alapján, melyben 899 vállalatvezető vett részt 
válaszadóként.
Forrás: McKinsey (2020): How COVID-19 has pushed companies over 
the technology tipping point — and transformed business forever.
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1.2. A JÁRVÁNYHELYZET ERŐTELJES 
HATÁST GYAKOROLT A FINTECH 
SZEKTOR NÖVEKEDÉSÉT TÁMOGATÓ 
TÉNYEZŐKRE

A FinTech szereplők a járványhelyzet hatására jellemző-
en érdemben tudták növelni az ügyfélbázisukat, azon-
ban a korábbi árbevétel terveiktől némiképp elmaradtak 
2020-ban. Aszektoregészeakihívásokkalteli2020-asév-
bentranzakcióvolumenésdarabszámtekintetébenisnö-
vekednitudottazelőzőévhezképest(2.ábra),miközben
az ügyfélkapcsolatok megtartásában és megújításában,
illetveújügyfelekbevonzásábanisjelentőselőrelépéstért
el. Anövekedésselpárhuzamosanazonbanaköltségekis
emelkedtek,leginkábbazadattároláshoz,–azegyreinkább
felértékelődő–kiber-ésadatvédelemhezésazújügyfelek
bevonásáhozkapcsolódóköltségekemelkedésevoltmeg-
határozó.AFinTechcégekoldalánugyanakkoraköltségol-
dalialkalmazkodásrakisebba tér,hiszensokesetbenaz
életciklusukkoraiszakaszábanvannak,illetvefinanszírozói
tőkéből,veszteségesenműködnek.Aszektorszereplőianö-
vekvőügyfélbázisellenéreakorábbi,2020-ravonatkozóár-
bevételiterveiktőlnémilegelmaradtak.

A FinTech szektor összességében pozitív teljesítménye 
mögött heterogén kép bontakozik ki tevékenységi körök 
szerint. A pandémia leginkább a hitelezéssel foglalkozó
FinTech-eketérintettehátrányosan,melyszolgáltatástípus
azelőzőévhezképestegyedülállómódon,nemtudottnöve-
kedni.Nyomásalákerültekmégaturizmushozszorosabban
kötődő,devizakonverzióvalvagyutasbiztosítássalfoglalkozó
cégekis,dediverzifikálódótermék-portfolióvaltompítani
tudtákanegatívhatásokat.Alegnagyobbnövekedéstadigi-
tálisbefektetéshezkötődőszegmensek–úgymintadigitális
letétkezelés,akriptoeszköztőzsde,digitálismegtakarításés
WealthTech–esetébenláthatjuk(3.ábra).

A COVID-19 okozta új körülményekhez dinamikusan alkal-
mazkodtak a FinTech szereplők. Kétharmaduktöbbváltoz-
tatástiseszközöltszolgáltatásértékesítésimodelljében(4.
ábra).Emellettakorábbantöbbnyirecsakegy-kétszolgálta-
tássaljelenlevőFinTechvállalatokadiverzifikációraisegy-
renagyobbhangsúlytfektettek:60százalékukújterméket
vagyszolgáltatástvezetettbeéstovábbi32százaléknález
folyamatbanvan.Ezekközülalegnépszerűbbekazérdemi
hozzáadottértékkelrendelkező,nempénzügyiszolgáltatá-
sok,illetveakiberbiztonsággalkapcsolatosújításoklettek.

A szigorúbb kormányzati lezárások jellemzően pozitívan 
hatottak a FinTech szektor szereplőinek teljesítményére. 
Atranzakciókvolumeneésdarabszámaalapjánismegfigyel-
hető,hogyminélszigorúbbakvoltaka2020-askormányzati
lezárások,jellemzőenannáljobbanteljesítettekaFinTech

2. ábra
A globális FinTech szektor főbb indikátorainak 
változása
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Megjegyzés: Éves változás 2019 első féléve és 2020 első féléve között. 
A felmérésben közel 1 400 FinTech vállalat vett részt, 169 országot 
lefedve.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.

3. ábra
Egyes FinTech szolgáltatástípusok esetében 
a tranzakciók volumenének változása
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Megjegyzés: Éves változás 2019 első féléve és 2020 első féléve között.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.
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cégek. Szigorú lezárásokmellettmintegy 50 százalékkal
magasabbvoltatranzakciósnövekedés,mintlazalezárá-
sokmellett(5.ábra),ugyanakkorezaműködésiköltségek
növekedésévelisjárt.Alezárásokszigorúságaazárbevétel
alakulásábanismegmutatkozik,amipedigarugalmasmű-
ködésbőlkifolyólagazalkalmazottakszámánakalakulására
ishatássalvolt.Ezmindjóltükrözi,hogyamikoraszigorúbb
lezárásokmiattahagyományosüzletimodellekrenagyobb
nyomáshelyeződött,akkoraFinTechvállalatoksikereseb-
bentudtákérvényesíteniazinnovatív,rugalmasmegoldá-
saikbóladódóversenyelőnyüket.

1.3. A FINTECH ÖKOSZISZTÉMA 
HELYZETE A JÁRVÁNYHELYZET ALATT

A járványhelyzet alatt új fázisba lépett a pénzügyi tech-
nológiai szektor.Ajelenlegihelyzetráébresztettemindaz
inkumbensintézményeket,mindpedigafeltörekvőFinTech
cégeketaszorosabbegyüttműködésfontosságáraanagyobb
piacieléréséstermékkínálatbővítésérdekében.Bárako-
rábbi árbevételi tervektőlnémilegelmaradtaka FinTech
cégekazelmúltévben,anövekedésvárhatóanfolytatódik
ÁzsiaésazEgyesültÁllamoksúlypontjával(6.ábra).

A FinTech és digitalizációs üzleti stratégiák egyre inkább 
a nyitott, akár ökoszisztéma elven működő és személyre 
szabott megoldásokat helyezik előtérbe.AFinTechmeg-
oldásokésapiacfejlődésétmutatja,hogyaz innovációk
többségemár nemcsak egy-egy hagyományos folyamat,
szolgáltatásiszegmensdigitálisalternatívájánakmegvalósí-
tásárafókuszál(pl.pénzküldés,tranzaktálás),hanemateljes
pénzügyiközvetítésmegújítására.Egyreerősödőtrende
szemléletbenanyíltbankolás,aminekavíziójaapénzügyi
ágazat „plug-and-play” formává alakítása, ami alacsony
belépésiköltségetésegykompetitívebbpénzügyiszektort
biztosít. Ebben a rendszerben az ügyfelekbirtokolják az
adataikatésmegválaszthatják,hogyki,hogyanésmikor
használhatjaazokat.

A fizikai fiók nélkül működő ún. neobankok dinamikusan 
növekedtek az új helyzetben.Apandémiakövetkeztében
különösenfelértékelődöttateljesendigitalizáltszolgálta-
tásnyújtás,azonlinefizetésimegoldásoktámogatása,ezért
folytatódottaneobankokagresszívterjeszkedése,amitál-
talábanatőkepiacibefektetőkforrásaibólfinanszíroztak.E
szolgáltatóküzletimodelljeikülönöshangsúlythelyeznek
anyitottökoszisztémaalapúműködésre,támogatvaezzel
aszemélyreszabottabbszolgáltatás-igénybevételt.Kérdé-
ses,hogyazagresszívügyfélszerzéstmikorváltjafelanye-
reségesműködéstelőtérbehelyezőstratégia,mertekkortól
válhatmajdeligazán,hogyatradicionálisbankiszereplőkkel
szembenmennyibentudnakaneobankokhosszútávonisaz
ügyfelekfeléértéknöveltszolgáltatásokatnyújtani.

4. ábra
Leginkább alkalmazott módosítások a már értékesített 
termékek és szolgáltatások kapcsán
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.

5. ábra
A különféle szintű lezárások hatása a FinTech cégek 
működését leíró egyes indikátorokra
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Megjegyzés: Éves változás 2019 első féléve és 2020 első féléve között.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.
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A digitális bankolás terjedése a felhasználói élményt 
és az azzal szemben támasztott elvárásokat is növeli. 
Adigitalizációbanrejlőlehetőségektúlmutatnakahagyomá-
nyosfolyamatokdigitálistérbehelyezésénél,érdemihaté-
konyságnövekedésiselérhető,növekvőügyfélelégedettség
mellett.Etekintetbenalátványosfejlődésegyrésztabank-
számlanyitásokban érhető tetten: az igénylés leadásától
aszámlarendelkezésrebocsátásáigdrasztikusancsökken
azügyféláltalszükséges„kattintások”számaazegyesfelü-
leteken.Eztafolyamatotaneobankoktérnyeréseindítot-
tael,deszámos inkumbens isoptimalizáltamárdigitális
számlanyitási folyamatát. Másrészt az innovatív digitális
megoldásokafizetésitranzakcióklebonyolításábanisegyre
meghatározóbbak, jópéldaerreazokostelefonokonelérhe-
tőmobiltárcamegoldásokfejlődése.Eszolgáltatáslehetővé
tesziafizetéshezszükségesadatokbiztonságostárolását
ésgyorselőhívásátakáronline,akárboltivásárlássorán
(pl.NFCútján).Mindkétvizsgáltvásárlásikategóriábanglo-
bálisanmárezafizetésimódváltdominánssá,2020-ban
onlinevásárlásoknáltranzakciósvolumenalaponközel50
százalékos,fizikaielfogadóhelyenpedig25százalékospenet-
rációval,miközbenközéptávontovábbinövekedésvárható
(7.ábra).

A 2020-as évben különösen hangsúlyossá vált a korábban 
banki vagy mobilfizetési kapcsolat nélküliek bevonása 
a digitalizált pénzügyi szolgáltatásokba. A vállalkozások
fenntartása, az online fizetési megoldások elérésének
szükségességemindaztindokolta,hogyapandémiaalatt
aFinTech-ekelsősorbanafizetésiszolgáltatásokterénfel-
gyorsítsákakorábbanbankikapcsolatnélküliekbevonását
apénzügyiszolgáltatásokpiacára,mégtovábberősítveaz
elmúltévtizedbenistapasztaltfejlődést(8.ábra).Elsősor-
banatávoliügyfél-átvilágításiésKYC(KnowYourCustomer)
technológiák intenzív alkalmazásával a FinTech szektor
adigitálistárcaszolgáltatásokontúlaszemélyközihitelezés
támogatásával,azalternatívscoringeljárásokalkalmazásá-
val,ahatáronátnyúlóátutalásokátalakításával,deakáraz
államiszektorjuttatásainaktovábbításávalisélenjáratech-
nológiaieredményekszélestársadalmicsoportokszámára
valóelérhetővétételében.

A szektor fejlődését már nemcsak a startupok és a fejlődő 
inkumbensek vezetik, hanem a BigTech vállalatok – más 
néven tech óriások – is egyre jelentősebb szereplőkké vál-
nak a pénzügyi szolgáltatások piacán. Ezentechnológiai-
lagfejlettésérettvállalatokfokozzákaversenytapénzügyi
szolgáltatásokpiacán,amiegyaránt javítjaaszolgáltatási
színvonalatésahatékonyságot.Emellettapénzügyibevo-
nódástiselősegíthetikazzal,hogyasokmilliósügyfélbázisuk
megismerhetiadigitálispénzügyiszolgáltatásokat(9.ábra).
UgyanakkorazelmúltidőszakbanaBigTechvállalatokpénz-
ügyiszolgáltatásipiacontörténőegyreerőteljesebbmeg-

6. ábra
Globális FinTech szektor bevételi előrejelzése
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Megjegyzés: Tényadatok 2018-ig bezárólag. USD értékek alapján EUR-
ra konvertált adatok 2020 szeptemberi, 1,18-as EUR/USD árfolyamon.
Forrás: Deloitte (2020): Fintech – On the brink of further disruption.

7. ábra
A különféle kiskereskedelmi tranzakciók esetében 
a fizetési módok eloszlása (2020)

Digitális/mobil tárca

Online kiskereskedelem POS / helyszíni vásárlás 

Hitelkártya Betéti kártya
Átutalás Készpénz Egyéb

Megjegyzés: Tranzakciós volumen arányában.
Forrás: Worldpay (2021): Global Payments Report.
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jelenésénekkockázatokathordozó,esetlegesennegatívha-
tásúaspektusaiiskörvonalazódnikezdtek.AmígaFinTech
cégek jellemzően kisebb, versengő, bizonyos réspiacra
koncentrálódó–ésazelmúlt időszakbanegyretöbbször
inkumbensekpartnerekéntfunkcionáló–szereplőkéntvan-
nakjelen,addigezaBigTech-ekrőlmárjellemzőenkevésbé
mondhatóel.Szabályozóiésfogyasztóvédelmioldalrólaz
egyiklegnagyobbkockázatotafőkéntadatonalapulótevé-
kenységükmellettahatárokonátívelőpénzügyiszolgáltatási
tevékenységjelentheti,valamintamagasfokúpiacikon-
centráció,amelyegykisebbszolgáltatáskimaradásesetén
issúlyosproblémákateredményezhet.

A pénzügyi szolgáltatások piacán a digitalizáció mellett 
a fenntartható fejlődés támogatása vált meghatározó-
vá, amit már a FinTech cégek is egyre jobban figyelembe 
vesznek.Azutóbbiévekbenapénzügyiszolgáltatásiágazat
jelentősátalakulásonmentkeresztül,amelynekafőmozga-
tórugójaadigitalizálásvolt,azonbanmostanraafenntart-
hatóságisaprioritásokközéemelkedett.Adigitalizációban
élenjáróFinTechvállalkozásokazáltalánoselköteleződé-
sentúlelsősorbanazIoT(InternetofThings)technológiák
alkalmazásával az üvegház-hatású gázok és egyéb káros
anyagokkibocsátásánakmérésében,ajelenlegitevékeny-
ségekökológiailábnyománakszámszerűsítésében,azegyes
befektetésiportfoliókzöldcélokattámogatórészarányának
mérésében,illetveabefektetőicélértékekalapjántörténő
aktívmenedzselésébentudnakafenntarthatóságicélokhoz
hozzájárulni(10.ábra).

A FinTech megoldások terjedését a mögöttes innovatív 
technológiák érdemben támogatják. Amesterséges in-
telligenciamáraapénzügyi folyamatokésaz intézményi
működésszintemindenterületénnélkülözhetetlennévált
ahatékonyésügyfélorientáltműködésbiztosításához.Aszé-
leskörűadatbázisokra(bigdata)építőújtípusúelemzési
technológiákmind az előrejelzésben,mind a személyre
szabásbanforradalmiújításokathoztak.Ebbenazesetben
agépitanulássegítségévelintelligensügyfélprofil-alkotás,
portfolió-menedzsmenttudmegvalósulniemberibeavat-
kozásnélkül.Ugyanígyacsalásmegelőzés,kockázatkezelés
területénismegkerülhetetlennéváltakazöntanulóalgo-
ritmusok.AzRPA,azazarobotikusfolyamat-automatizálás
a repetitív, séma-szerű munkafolyamatok, mint például
adatgyűjtés,információ-sűrítés,tranzakció-menedzsment
gyors és hibanélküli elvégzésével az emberimunkaerőt
kreatív, teremtő munkafolyamatok részére tudja felsza-
badítani.Amesterséges intelligenciaszinténmegteremti
a teret a természetes nyelvek innovatív feldolgozására,
amiáltallehetségesséválikazügyfelekkelvalókommuni-
kációjelentősrészénekgépialapúmenedzselése.Azírásos
vagyszóbeliún.beszéd-alapúbankolássoránazügyfélegy
hangasszisztenssegítségévelképestájékozódniazőtfoglal-
koztatókérdésekben,menedzselhetiaszámláit,tranzakci-

8. ábra
Pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférők aránya és 
annak változása a 15 évnél idősebb lakosság körében

Pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférők
aránya (2017)
Pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférők
aránya (2011)
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Megjegyzés: Az egyes régiók adataiból kiszűrésre kerültek a külön 
kategóriát képező magas jövedelmű országok.
Forrás: Világbank, Global Financial Inclusion Database.

9. ábra
BigTech cégek pénzügyi szolgáltatásokban való 
megjelenésének motivációi a fejlődő és feltörekvő 
országokban
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Megjegyzés: BigTech cégek önbevallása alapján az adott kategóriájú 
országban való tevékenység megkezdésének motivációi. A Világbank 
módszertana alapján a jövedelmi kategóriák jelentése 2018-as GNI/fő 
mutató értékeket tekintve: Alsó közép: 1026-3995 USD, Felső közép: 
3996-12375 USD, Magas: 12376 vagy felette. 
Forrás: FSB (2020): BigTech Firms in Finance in Emerging Market and 
Developing Economies - Market developments and potential financial 
stability implications.
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1McKinsey(2020):Detour:AnalteredpathtoprofitforEuropeanfintechs,https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/
detour-an-altered-path-to-profit-for-european-fintechs 

ótindíthat,deemellettegykomplexpénzügyiasszisztensi
szolgáltatáskeretébentervezhetiakiadásait,bevételeités
befektetéseitis.Amesterségesintelligenciáraépülőfunk-
ciókműködtetéseáltalábanegyüttjárafelhőalapúszolgál-
tatásokigénybevételévelisanagyadatbázisok,agyorsvagy
időzíthetőfeldolgozásiképességésaskálázhatóságigénye
miatt.Ablokklánctechnológiapénzügyitranzakcióksorán
valóigénybevételeszinténfelgyorsultazutóbbiidőkben–
ésnemcsakakriptoeszközöknépszerűségénekfelfutása
miatt.Alapvetőenapénzügyieszközöktokenizációja,vagyis
virtuálisleképezése,avelükvalókereskedés,enneksorán
azautomatizáltelszámolásésteljesítés,vagyazezekhez
kapcsolódóokosszerződésekmegjelenéseterjedjelentős
mértékben, illetveegyreerősebbatörekvésahagyomá-
nyosés ablokkláncalapú infrastruktúrákátjárhatóságá-
nakamegteremtéséreis.Mindemellettpedigbiometrikus
technológiákatisegyregyakrabbanalkalmaznakaFinTech
cégek,elsősorbanazonosításiéshitelesítésifunkcióknál.

1.4. AZ EURÓPAI FINTECH SZEKTOR 
HELYZETE

Európa a FinTech aktivitásban lemaradásban van az 
Egyesült Államokhoz és Kínához képest, azonban számos 
adottság lehetővé teheti a dinamikus felzárkózást. Annak
ellenére,hogy2013és2020közöttközelháromszorosá-
ranőttaFinTechcégekszámaakontinensen (11.ábra),
a korábban kiépült, fejlettés szélesebb körbenelérhető
pénzügyi infrastruktúramiattmégígy iskisebbütemben
fejlődöttaFinTechszolgáltatásokkínálatamásrégiókhoz
képest.Apandémiaazonbanelősegítheti,hogyagazdasá-
giszereplőkinnovációkirántiegyrenagyobbnyitottságára
(12.ábra)ésafejlettdigitálisinfrastruktúráraépítve(13.
ábra)akontinensfokozzaaktivitásátvalamennyiFinTech
szegmensben.

A lehetőségek mellett jelentős kihívások előtt is állnak az 
európai FinTech vállalkozások.A2020-banindultpandémia
komolyakadályokeléállítottaőket,továbbáanövekedést
gátló sérülékenységeiket is felerősítette. A fő probléma
aszűkszolgáltatásifókusz,illetve,hogymégmindigkevés
FinTechvállalkozásműködiknyereségesen:mígaCOVID-19
előttalegjobbnyugat-európaiinkumbensbankok150-350
eurósprofitottermeltekügyfelenként,addigavezetőnyu-
gat-európaidigitálispénzügyiszereplőkjellemzően30-40
eurósveszteségetkönyveltekelügyfelenként.1

Globális mintát követve, jelenleg Európában is a legtöbb 
FinTech cég fizetési szolgáltatási fókuszú, de a biztosítá-
si és az üzleti szolgáltatások is egyre meghatározóbbak. 
Alegnagyobbbefektetőitőkejuttatásoktovábbraisfizetési

10. ábra
4 kulcs terület, ahol a FinTech-ek támogathatják 
a fenntarthatósági (Environmental, Social, 
Governance – ESG) célokat

FinTech termékek és szolgáltatások
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kezdeményezéseket támogatnak
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támogató fejlett
technológiák terjedése

ADATOK ÉS
ÉRTÉKELÉS
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befektetők olyan cégekbe

fektetnek be, akik működésük
révén pozitív változást érnek el

CÉLZOTT
BEFEKTETÉSEK

Forrás: Gomedici (2021): ESG meets FinTech: A strategic analysis.

11. ábra
Európai FinTech cégek számának alakulása
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Megjegyzés: 2020. április 8-i adatfelvétel. 
Forrás: Deloitte (2020): Fintech – On the brink of further disruption.

12. ábra
Vezető országok rangsora az innováció terén
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Forrás: Global Innovation Index (2020): Who Will Finance Innovation?

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/detour-an-altered-path-to-profit-for-european-fintechs
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/detour-an-altered-path-to-profit-for-european-fintechs
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szolgáltatókhozésbankiplatformokhozáramlanak,abe-
fektetői szereplők töretlenül bíznak ezen ágazat további
dinamikus bővülésében. Ezen szolgáltatások mellett vi-
szontnagyobbszámbankezdtekelmegjelenniakülönbö-
ző kriptoeszközökkel és osztott főkönyvi technológiákkal
(DLT)foglalkozó,azoklehetőségeitkiaknázóvállalkozások
is.TovábbáaRegTech(RegulatoryTechnologies)területen
működőcégekiskezdenekegyrenagyobbpiacirésztszerez-
ni,atechnológiafejlődéseésapiaciviszonyokátalakulása
miattajövőbenitttovábbidinamizmusvárható(14.ábra).

1.5. A FINTECH CÉGEK 
FINANSZÍROZÁSA

A COVID-19 megjelenése finanszírozási szempontból nega-
tívan érintette a FinTech szektort.Akockázat-érzékenység
erősödéséveljelentősmértékűvisszaesésvoltmegfigyel-
hetőabefektetésekben.AFinTechvállalatvezetőkszerint
apandémiaamellett,hogynegatívanérintettecégüktő-
kehelyzetét,avállalatértéketisnegatívanbefolyásolta(15.
ábra).Avállalatvezetőkalegkevésbéajövőbelitőkeszerzési
lehetőségekregyakorolthatástlátjáknegatívan.

A sokkhatás után javult a befektetési kedv 2020-ban, de 
a korábbi években megfigyelhető emelkedés megtorpant. 
Apandémia első sokkhatásából kilábalva 2020második
félévére a FinTech cégekalkalmazkodtak amegváltozott
helyzethezésabefektetőibizalomiserősödöttakezdeti
bizonytalanságután.MindezekellenéreaglobálisFinTech
befektetésekösszértékeelmaradtazelőzőévitől2020-ban,
ezáltala többéve tapasztalhatónövekedésmegtorpant.
AFinTechcégekbetörténőbefektetésekcsökkenéseelső-
sorbananagyértékűfelvásárlásokhiányánakköszönhető,
melya korábbi évekbena legmeghatározóbbfinanszíro-
zási forrásvolt (16.ábra).Amásodik félévbentapasztalt
pozitív fejleményekugyanakkorbizakodásraadnakokot,
abefektetésekértékeduplázódott,mígafelvásárlásokéaz
ötszörösérenőttazelsőfélévhezképest.Ahatáronátnyúló
felvásárlásokazonbanazegész2020-asévbenlényegében
megálltak,ezekhelyettakockázatitőkeszerepeerősödött.
Amásodikfélévbentapasztaltfelvásárlásoksokesetbenaz
érettFinTechésBigTechvállalatokhozköthetők,elsősor-
banaszolgáltatás-diverzifikációésaföldrajziterjeszkedés
okán.Globálisanmegfigyelhetőtovábbá,hogyatőkeerős,
nagyobb vállalatok könnyen találnak befektetőket, míg
akisebb,kezdetifázisbanlévőFinTechcégekfinanszírozási
nehézségekkelnéznekszembe.Akoronavírusválságmiatt
kibontakozókockázatkerülőbefektetőimagatartás révén
rövidtávonéstartósanisazérettebb,stabilabbvállalatok
tőkevonzóképességelehetmeghatározó.

13. ábra
Digitális tranzakciók aránya a 15 évnél idősebb 
lakosság körében
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Forrás: World Bank Group (2018): The Global Findex Database 2017.

14. ábra
Európai FinTech cégek darabszámának megoszlása 
szolgáltató típus szerint
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Forrás: Deloitte (2020): Fintech – On the brink of further disruption.

15. ábra
A vállalatvezetők értékelése alapján a FinTech cégek 
finanszírozási helyzetének változása a járványhelyzet 
tükrében
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.
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A 2020-as évben rekordot döntött a FinTech befektetések 
egyesült államokbeli koncentráltsága.Alegtöbbbefektetés
továbbraisazamerikairégióba,azonbelülpedigazEgyesült
Államokbaáramlik.Már2019-benisközel50százalékosré-
szesedésselrendelkeztekazamerikaiFinTech-ekaglobális
befektetésekből,ezazonbanapandémiaévébensohanem
látottszintrenövekedett,ésmindenFinTechszektorbanbe-
fektetettegydollárból71centazEgyesültÁllamokbakerült
(17.ábra).

Bár a különféle szolgáltatástípusok közül továbbra is a fi-
zetési szolgáltatások a legnépszerűbbek, a pandémia hatá-
sára egyes, eddig kevésbé releváns szegmensek felértéke-
lődtek a befektetők körében.Afizetésiszolgáltatásokiránti
érdeklődésnövekedett,ahogyapandémiahatásáraelőtér-
bekerültekadigitálisfizetésimegoldások.AhogyaBigTech-
ekésanempénzügyivállalatokegyreinkábbnyitnakabe-
ágyazottfizetési,valamintazend-to-endszolgáltatásokfelé,
úgyaB2B(businesstobusiness)fizetésiszolgáltatásokiránti
keresletisegyrenövekszik.Emellettszámos,finanszírozá-
siszempontbóleddigkevésbérelevánsszegmensbenho-
zottugrásszerűnövekedéstatavalyiév.ARegTechfelér-
tékelődésearravezethetővissza,hogyafolyamatokgyors
digitalizálásándolgozóvállalatokköltség-és időhatékony
módszereketkerestekaszabályozóikövetelményekkeze-
léséreaváltozóüzletikörnyezetben.Akiberbiztonságibe-
fektetésekerősödéseannakköszönhető,hogyavállalatok
világszerteválaszokatkerestekazotthonimunkavégzéssel
ésadigitáliscsatornáknövekvőhasználatávalkapcsolatos
növekvőkiberbiztonságikihívásokra.Emellettablokklánc
technológiávaléskriptoeszközökkelfoglalkozóFinTechcé-
gekisegyretöbbfigyelmetkapnak.

1.6. NEMZETKÖZI HELYZETKÉP 
A BANKI DIGITALIZÁCIÓRÓL ÉS 
A BANK-FINTECH 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL

A digitális transzformáció egyre inkább stratégiai fontossá-
gúvá válik a bankszektorban. Apandémiaésannakgazda-
ságihatásaiapénzügyiszektorhagyományosintézményeit
isgyorsalkalmazkodásrakényszerítette.ACOVID-19 idő-
szakábanadigitálisfejlesztéseketmárkorábbaniselőtérbe
helyezőszolgáltatókelérhetőségeügyféloldalrólegyszerűbb
lett,adigitalizáltmunkafolyamatokpedigrugalmasabbmű-
ködésteredményeztekakrízishelyzetben.Akülsőésbelső
bankifejlesztésekfelfutásávalpárhuzamosanazinkumbens
szereplőkegyreinkábbhosszabbtávoniselköteleződnek
ateljesszervezetátfogódigitálistranszformációjamellett,
ésstratégiaifontosságúváválikannakeredményesmegva-
lósítása.Ezenbelülkiemelthangsúlytkellkapniaapénzügyi
szolgáltatásokmagasértékajánlatának,aholazértékaked-
vezőárazásonfelülazegyszerű,gyorséskényelmesszolgál-

16. ábra
Globális FinTech befektetések a finanszírozás formája 
szerint és a felvásárlások jelentősége
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Forrás: KPMG (2020): The Pulse of FinTech.

17. ábra
Globális FinTech befektetések régiós bontás szerint és 
az Egyesült Államok jelentősége
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tatásokatisjelenti.Emellett,akihívásokkalteligazdasági
helyzetbenabankokműködésimodelljeakompaktabbés
rugalmasabbműködéstbiztosítódigitalizációvalleszcsak
fenntartható.

A bankok digitális transzformációja az alkalmazott techno-
lógiák és a szervezeti kultúra tekintetében is megújulást 
hozhat. Akoronavírusokoztaválsághelyzetbőlvalókilába-
lásésa2021-esgazdaságikörnyezethezvalóalkalmazkodás
kapcsániskiemeltfontosságúvalamennyirégióbanafej-
lett,hatékonyságnövelőtechnológiákimplementálása,bár
azinnovációskezdeményezésekgyorsításávalegyelőreaz
európaiésazészak-amerikaibankokkevésbéterveznek(18.
ábra).Atechnológia-vezérelttranszformációmellettpedig
egyfajtakulturálistranszformációismegindult,elősegítve,
hogyamoderntechnológiaialapok lefektetésemegfele-
lőszemléletbenvalósuljonmeg.Ígyamunkavállalókra is
kiemelt hangsúly helyeződik, amelyben a produktivitás
fenntartásaés javításamellett jó(l)létük,elégedettségük
biztosításaegyarántmegjelenik.

A bankok sikeres digitális transzformációja egyre inkább 
FinTech-inkumbens együttműködésekre építve mehet 
végbe.Apandémiásidőszakavilágvalamennyipénzügyi
rendszerébenazinkumbensekdigitálisfejlesztéseifelgyorsí-
tásánakszükségességérehívtafelafigyelmet.Agyorsalkal-
mazkodáskapcsánazinkumbensekegyreinkábbfelismerik
apartnerségekbenrejlőlehetőségeket,mivelamárműködő
megoldásokkal,megvehető„dobozos”termékekkelrendel-
kezőFinTech-ek,startupok,innovatívbeszállítókrévénaz
időkritikusfejlesztésekgyorsabban,aszükségesmagasszin-
tűszakértelembiztosításamellettvalósíthatókmeganélkül,
hogyjelentősrendszerfejlesztéseketkellenevéghezvinni
abankiinfrastruktúrákban.Mindezekretekintettelhosszabb
távonisakülönfélekülsőszereplőkkelvalóegyüttműködési
keretek(pl.kiszervezés,FinTechpartnerségek)erősödése
várható(19.ábra).

Az európai bankok többsége már valamilyen közvetlen 
vagy közvetett együttműködési kapcsolatban áll több 
FinTech vagy innovatív start-up vállalkozással és nem ki-
zárólag önállóan képzeli el a digitális transzformációját. 
Ennek megfelelően már igencsak meghatározóak mind
apartnerségekkonkrétfejlesztésekvégrehajtására(közvet-
lenforma),mindaszponzorációsvagymentorálásicéllal
felállítottinkubációslaborokműködtetése(közvetettforma)
(20.ábra).EzekmellettpedigaPSD2révénszámoskülső,
innovatívszolgáltatócsatlakozhatabankiinfrastruktúrákhoz
egyébmódokon.

A jövőben a partneri kapcsolatok kiindulópontja nemcsak 
bank, de FinTech is lehet. Atranszparens,összehasonlítha-
tóésdigitálisszolgáltatásokirántinövekvőigény,valamint

18. ábra
A pénzügyi és működési stabilitás fenntartása 
érdekében tervezett TOP5 lépés 6-12 hónapos 
időtávon régiós bontásban
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Megjegyzés: A digitalizációhoz kapcsolódó lépéseket sötétkékkel jelöl-
tük.
Forrás: Deloitte (2020): 2021 banking and capital markets outlook.

19. ábra
A banki fejlesztések, beruházások tervezett 
megvalósítási formája a COVID-19 tükrében
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aplatformalapú,ökoszisztémaszintűszolgáltatásimodel-
lekegyrehangsúlyosabbáválnakapénzügyiközvetítésben.
Abank-FinTechközöttiegyüttműködésekirányaugyanakkor
azún.Banking-as-a-Service(BaaS)jelenségtérnyerésével
megisfordulhat.Ittugyanisamárstabilügyfélbázissalren-
delkezőFinTechvagyplatformépítibeabankokpénzügyi
szolgáltatását–APIkapcsolatokonkeresztül–együgyfelek
által könnyenelérhető felületre,miközbenmeglévőbiz-
tonságosésszabályozottpénzügyiinfrastruktúrákvannak
aháttérben.

Az ügyfélkapcsolatok fenntartása és digitális útra tere-
lése érdekében már nagyon rövid távon több digitális 
fejlesztést is meg kellett valósítania a bankszektornak. 
Akoronavírusterjedésénekmérsékléseérdekébenbeve-
zetettkorlátozások,acsökkentettfiókinyitvatartásiidőkés
aszemélyestalálkozókmellőzésénekegyrehangsúlyosabb
igényeabankiügyfélcsatornákműködését isközvetlenül
érintette.Bárabankidigitáliscsatornákelérhetőségeés
ezzelpárhuzamosanazokkihasználtságafolyamatosanfej-
lődöttazelmúltévekben,azújügyfélszerzés,atermék-és
szolgáltatásigénylésekésazezekhezkapcsolódóügyintézési
folyamatokinkábbszemélyesmegjelenésmellett,papírala-
ponzajlottak.Ígyetekintetbenfelkészületlenülértegyes
piaciszereplőketajárványhelyzet,ateljesenofflineban-
kigyakorlatok–átmenetileg–fenntarthatatlannáváltak.
Eztigazolja,hogyabankokkörülbelülegytizedénélegyes
termékigénylésifolyamatokatisfelkellettfüggesztenirö-
videbbidőre(21.ábra),mígaszolgáltatókegyrészénekúj
end-to-end–azigényléstőlafolyósításigteljesmértékben
digitális és papírmentes – termékigénylési folyamatokat
kellettbevezetniük (22. ábra), viszonylag rövid időalatt.
Abankokegyreinkábbaztisfelismerik,hogyazügyfélkap-
csolatokdigitalizálásátnemcsakazonlinetérbenszükséges
végrehajtani.Tekintettelarra,hogyabankfiókiügyintézés
továbbraisszámosügyfélszegmensésterméktípusszámára
elsődleges(23.ábra),amegfelelőésbiztonságosigénybe-
vételfeltételeiérdekébenszámosbankhajtottvégreolyan
digitálisfejlesztéseket,amelyekezekettámogatják(pl.elő-
zetesonlineidőpontfoglalás–bankok25százaléka).

A külső interakciók digitalizálásán túl a belső működés 
modernizációja egyre hangsúlyosabbá válik a mélyebb, 
hosszabb távú, stratégiai elköteleződés mentén. Akoro-
navírusésakapcsolódókorlátozásokabelsőrendszerek,
digitális infrastruktúrákésaz intézményekhatékonymű-
ködésénekkatalizátoráváisvált.Azintézményektöbbsége
magasabbköltségvetésseltervezeberuházásokfelgyorsí-
tásaérdekében(24.ábra).Azelköteleződésttámogatjaaz
is,hogyatechnológiaifejlődéstmárkorábbanisstratégiai
szintenkezelőbankoklépéselőnybekerültek,mivelkönnyen
ésgyorsantudtakalkalmazkodniakrízishelyzethez.Azintéz-
ményekenbelülimunkavégzéselsősorbanazonlinetérben

20. ábra
Egyes digitális transzformációt célzó megközelítések 
elterjedtsége az európai bankok körében
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Forrás: EBA (2020): Risk Assessment of the European Banking System.

21. ábra
Banki reakciók a COVID-19 miatt megjelenő 
korlátozásokra nemzetközi felmérés alapján
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Forrás: Deloitte (2020): Digital Banking Maturity.
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zajlottalezárásokidejealatt,ígyajövőbenismeghatározó
lehetatávolimunkavégzésiformákfennmaradása.Ezekhez
kapcsolódóanpedigakiber-ésadatvédelmifejlesztésekés
beruházásoktekintetében isugrásszerűelőrelépésprog-
nosztizálható.

A bankok IT erőforrásszükséglete tekintetében a vára-
kozások ellenére a 2020-as év kevésbé volt kiugró.Bár
a hirtelenmegnőttdigitális jelenlétmindügyféloldalon,
mindbelsőműködésikérdésekbenaztiseredményezhette
volna,hogyabankszektorITkiadásaijelentősmértékben
emelkednek2020-ban,ezcsakrészbenvalósultmeg.Ennek
okaegyrésztaz,hogyazinformatikaésdigitalizációegyre
kiterjedtebbéválikabankokműködésében.Amindenna-
posműködésben,afejlesztésekbenvagyakárajogszabályi
ésfelügyeletirendelkezésekhezvalóalkalmazkodásbanis
kiemeltszerepevanmárazITkiadásoknak,miközbenegy-
remagasabbszintetképviselnekaközvetleninformatikai
célú –hatékonyságnövelő vagy költségcsökkentést célzó
–beruházásokis.EzértazITkiadásokmártöbbéve,tar-
tósanemelkednekmindnominálisan,mindazárbevétel
ésaműködésiköltségekarányában (25.ábra).Másrészt
akoronavírusjárványésazáltalánosgazdaságivisszaesés
miattvélhetőenafejlesztésiéskiadásitervekátpriorizálása
történtmegazITkiadásokjavára,miközbenarendelkezésre
állóegyéberőforrásoktekintetébenegyfelsőkorlátba is
ütközhettekazintézmények.

A digitalizáció szerepének előretörése a banki munkakö-
rök modernizációja kapcsán, így a munkavállalói oldalon 
is egyre inkább érzékelhető.Mindabérezés,mindaz IT
munkaórákfolyamatosemelkedéseeztmutatja(26.ábra),
ugyanakkorennekkapcsánkiemelendő,hogyazegyfőre
jutóköltségeknagyobbarányúnövekedéseaztisjelezheti,
hogyamunkavállalóilétszámracionalizálásaismegkezdő-
dött.Eracionalizálásokaegyarántlehetafejletttechnoló-
giákhatékonyságnövelőhatása,illetveazáltalánosbank-
szektoriköltségcsökkentésitervekis.

1.7. KIBERBIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK 
A PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN

A koronavírus-járvány hatására felgyorsult digitális transz-
formáció jelentős kihívásokat okozott a kiberbiztonság te-
rületén. Avírushelyzethatásáraavállalatokésafogyasztók
digitális jelenléte ishirtelenmegnövekedett,ezzelpedig
nőttatámadásifelületésfelszínrekerültekbizonyosbiz-
tonságiproblémák.Ígyazegyesintézményekinformatikai
biztonsági területeinek rövid idő alatt kellett reagálniuk
afelgyorsultdigitálistranszformációokoztaújhelyzetre.

A digitális transzformáció a támadók számára is lehető-
ség, megszokott és bevált módszereiket még agresszíveb-

22. ábra
Bankok által a COVID-19 és a lezárások hatására 
végrehajtott fejlesztések nemzetközi felmérés alapján

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

%

%

Érintéses kártyás fizetési
limit emelése

End-to-end digitális igénylési
folyamatok implementálása

Előzetes időpontfoglalórendszer
kialakítása a fióki ügyintézéshez

Online adományozás lehetősége
non-profit szervezeteknek

Digitális ügyfélátvilágítási- és
azonosítási megoldások bevezetése

Érintéses kártyás fizetési
lehetőségek kialakítása

Ügyintézési lehetőségek
fejlesztése
Készpénzmentes
tranzaktálás ösztönzése

Forrás: Deloitte (2020): Digital Banking Maturity. 

23. ábra
TOP5 csatornapreferencia bankszámlanyitásra vagy új 
termékigénylésre vonatkozóan
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Megjegyzés: 28 országban elvégzett 47810 fős fogyasztói kérdőív 
alapján. Egy válaszadó legfeljebb három csatornát jelölhetett meg egy 
11 elemű listából.
Forrás: Accenture (2020): Global Banking Consumer Study.
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ben és kifinomultabban használják. Akülönbözőtípusú
kiberbiztonsági fenyegetéseket vizsgálva láthatjuk, hogy
arosszindulatúszoftverekésawebenkeresztülitámadások
maradtakahackereklegközkedveltebbtámadásimódszerei
(1.táblázat).Ugyanakkoraszemélyekellenitámadások–
úgymintazadathalászatésaszemélyiséglopás–gyakorisága
isnövekedett.Atechnológiafejlődésévelazonbannemcsak
afenyegetésekmértékenőtt,hanemazoktechnológiaiki-
finomultságais.Bárakibertámadásoktípusaiakorábbiak-
hozképestnemváltoztak,amesterséges intelligenciaés
gépitanulásfejlődéseújeszközöketbiztosítarosszindulatú
kibertámadókszámárais.Atámadásoknagyrészemögött
amotivációmégmindigpénzügyivonatkozású,ugyanakkor
akiberincidensektöbbségetovábbraisészrevétlenmarad,
vagyészlelésükidőbetelik.

Továbbra is a pénzügyi rendszer a legvonzóbb célpontja 
a kibertámadásoknak.Apandémiaidőszakaalattapénz-
ügyi rendszert érte a legtöbb észlelt kiberincidens (27.
ábra), amelyek 40 százaléka szándékos és rosszindulatú
kibertámadás volt. Ezen belül is a fizetési szolgáltatók,
valamint a biztosítók és hitelintézetek voltak kiemelten
érintettek.Bárkorábbanisnagyvoltaszektorkitettsége,
az intézményiszintűátállásokazotthonimunkavégzésre
(virtuálismagán-hálózathasználatacégesműveletekhez)és
azügyfélinterakciókfokozottmértékűdigitálistérbehelye-
ződése(mindennapossáválóbankidigitáliskommunikáció,
járványhelyzetrevalóhivatkozássaltörténőmegtévesztés)
továbbnöveltékatámadásifelületet.

A technológiai fejlődés okozta újszerű támadások miatt 
kulcsfontosságú, hogy kiemelt figyelmet szenteljenek az 
intézmények a kibertámadások megelőzésére.Ajogalko-
tókéskiberbiztonságiszakemberekhatékonyésrugalmas
együttműködéseelősegíthetiakibertámadásokellenistra-
tégiaiésszabályozásilépésekkialakítását.Emelletthatásos
megoldáslehet,haazintézményekkiépítikvagytovábbfej-
lesztikbelsővédelmirendszereiket,amelyekellenállóbbak
azújtípusúveszélyekkelszemben.Ezenfelülspeciálisan
errea területre kialakított teszt környezetekbiztosíthat-
jákazintézményekszámára,hogyszimuláltkörülmények
közöttfejlesszékmunkavállalóikfelkészültségét,valamint
hatékonyvédekezésimódszerekkelkísérletezzenek.Ügyfél
oldalrólpedigsegíthet,hamegfelelőoktatásbanésfelvilá-
gosításbanrészesítikőketazintézményeksajátszolgálta-
tásaikmegfelelőhasználatáról,illetveavárhatóveszélyek
elkerülésénekmódjáról.

24. ábra
Rövid távon felértékelődő technológiai beruházások 
a bankok körében
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Forrás: Deloitte (2020): 2021 banking and capital markets outlook.

25. ábra
Banki IT költségek alakulása éves bontásban
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Megjegyzés: Vizsgált IT kiadásokra vonatkozó mutatók a felmérésben 
részt vett intézmények összesített adatainak mediánja alapján készült.
Forrás: Gartner (2021): IT Key Metrics Data 2021: Industry Measures 
– Banking and Financial Services Analysis.

26. ábra
Banki IT erőforrások a teljes munkavállalói létszám 
arányában
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Megjegyzés: Vizsgált IT kiadásokra vonatkozó mutatók a felmérésben 
részt vett intézmények összesített adatainak mediánja alapján készült.
Forrás: Gartner (2021): IT Key Metrics Data 2021: Industry Measures 
— Banking and Financial Services Analysis.
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1.8. A FINTECH SZEKTOR 
SZABÁLYOZÁSA, ANNAK FEJLŐDÉSE, 
COVID-19-SPECIFIKUS SZABÁLYOZÓI 
REAKCIÓK

A FinTech jelenséget magas prioritással kezelik a szabá-
lyozók, a járványhelyzet révén már a fejlődő országokban 
is.AzelmúltévekFinTechfejlődésétapénzügyiszabályozó
hatóságokvilágszerteigyekeztekmárakoronavírusmegje-
lenéseelőttisegyrehangsúlyosabbanlekövetniéskülön-
féleválaszlépéseket,keretrendszereketdolgoztakki,akár
innovatívnemzetköziegyüttműködéseklefektetésével(pl.
GFINkezdeményezés).AFinTechtevékenységgelelsőkör-
benafejlettországokszabályozóikezdtekfoglalkozni,de
aCOVID-19hatásáraafejlődőországokszabályozóhatósá-
gairészérőlisegyrenagyobbfigyelmetkapott(28.ábra).Így
mamármondhatjuk,hogyvilágszerteaktuálisatevékeny-
ségbeillesztéseapénzügyiszabályozásikeretrendszerbe.

Annak ellenére, hogy a hatóságok túlnyomó többsége je-
lentős prioritással kezeli a kérdést, a szabályozói válasz 
megalkotásában az egységes megközelítés hiánya egyre 
látványosabb, elsősorban a globális technológiai vállalatok 
térnyerése miatt. Aszabályozásapénzügyipiacokfejlődését
isáltalábankésvekövetile. Arendkívülgyors, innovatív
és hamar világjelenséggé váló FinTech fejlődés kapcsán
mégszembetűnőbb,hogyaz inkumbensekésazújbelé-
pőkközöttiegyenlőversenyfeltételekbiztosítása,ésatevé-
kenységek,illetveintézményekmegfelelőszabályozottsága
kapcsániskivárás,számoseltérőmegközelítéséskezelési
módszertanmerül fel világszerte.Ahatáronátnyúlóés/
vagytechnológiaiszolgáltatókáltalnyújtottszolgáltatások
globáliselterjedésévelpedigegyrelátványosabbeltérések
kerülneknapvilágraazegyesrégiókgyakorlataiközött(2.
táblázat).Egyelőreegységes,globálisválaszokcsakbizonyos
részterületekenfedezhetőkfelszabályozóioldalon.

A szabályozási kérdések rendezése nem csupán a jegyban-
kok és pénzügyi hatóságok szintjén releváns.Adigitalizáció
ésazinnovációvalamennyigazdaságiszektor,illetvepiaci
szegmensműködésébentettenérhető. E fejlődéspedig
agazdaságegészénekműködésére,annakberendezkedé-
séreishatástgyakorolhat.Ezentényezőkreisfigyelemmel
nemcsakapénzügyiszabályozásokésfelügyeletigyakorla-
tokszintjénszükségesazösszehangoltésegységestervezés,
szabályalkotás,hanemegyéb,kapcsolódókérdésekbenis,
példáulaversenyjogiszabályozásésversenypolitikaisza-
bályok,adatkezelésés-védelem,valamintadatvagyongaz-
dálkodástémakörében,szektorokközöttátívelően.Apénz-
ügyiszolgáltatásokatcélzószabályozóikeretekfejlesztése
tehátkétirányúkell,hogylegyenannakérdekében,hogy
adigitálistechnológiákelőnyeitalegnagyobbmértékben,
egyenlő feltételek mentén lehessen kiaknázni. Egyrészt

1. táblázat
Legfontosabb kiberbiztonsági fenyegetések 
rangsorának változása a pandémia alatt

# Fenyegetések Trend 
változása

Rangsor 
változása

1 Rosszindulatúszoftver − −

2 Webenkeresztülitámadás − ↗

3 Adathalászat ↗ ↗

4 Webapplikációstámadás − ↙

5 Levélszemét ↙ ↗

6 Szolgáltatásbénítótámadás ↙ ↙

7 Személyiséglopás ↗ ↗

8 Adatsértés − −

9 Belsőstámadások ↗ −

10 Botnets ↙ ↙

11 Fizikaimanipuláció,kár,lopásés
elvesztés − ↙

12 Információszivárgás ↗ ↙

13 Zsarolóvírusok ↗ ↗

14 Kiberkémkedés ↙ ↗

15 Cryptojacking ↙ ↙

Forrás: ENISA (2020): The year in review – ENISA Threat Landscape 
2020.

27. ábra
A járványhelyzettel kapcsolatos kiberincidensek 
megoszlása szektoronként 

Pénzügy és biztosítás
Szolgáltatások
Közigazgatás
Nagy- és kiskereskedelem
Közlekedés
Gyártás
Ingatlan
Egyéb

8,9% 5,3%
2,6%

15,6%

12,3%

5,6%

25,3%

24,4%

Megjegyzés: Az adatfelvétel a Covid-19 megjelenésétől 2020. szept-
ember 9-ig tartott. Az Advisen kapcsolódó módszertana szerint zajlott 
a vizsgált kiberincidensek Covid-19-cel való kapcsolatának meghatá-
rozása.
Forrás: Bank for International Settlements (2020): Covid-19 and cyber 
risk in the financial sector.

https://www.thegfin.com/
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apénzügyiszolgáltatásisztenderdekmegújításaminélhar-
monizáltabbankell,hogymegjelenjenazegyesországokés
régiókközött,másrésztvalamennyi,tágabbankapcsolódó
területetlefedőhatóságegyüttműködéseszükségesmind
országokonbelül,mindországokközött.Abővítettfókusz-
nakaversenyjogikérdésekentúlegyarántérinteniekellaz
átfogódigitálisinfrastruktúráklétrehozásátésfejlesztését,
amegfelelő–szektorokközötti–interoperabilitás,vagyis
átjárhatóságbiztosításával.

Az innovatív felügyeleti keretrendszerek fejlődésében 
már látszik egyfajta nemzetközi szintű harmonizáció, de 
továbbra is meghatározóak az eltérések. AFinTechmegol-
dásokszabályozottkeretekközöttielterjedésénektámogatá-
sacéljábólmárakoronavírustmegelőzőenszámosrégióban
figyelmetfordítottakafelügyeletihatóságokúj,innovatív
felügyeleti keretrendszerek felállítására. Az Innovation
Hub-okésRegulatorySandbox-okváltaknemzetközilegis
elterjedtéésegyfajtaegységesmegoldássá,utóbbibólvilág-
szertemár75programműködik(29.ábra).Ugyanakkorezen

28. ábra
A FinTech megoldások prioritása a pénzügyi hatóságok 
körében a COVID-19 tükrében – fejlődő és fejlett 
gazdaságok
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Megjegyzés: 2020 június-augusztus hónapokban a World Bank Group 
és a Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) felmérésében 
114 ország 118 pénzügyi hatósága vett részt. A válaszadók arányában.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech 
Regulatory Rapid Assessment Study.

2. táblázat
A BigTech cégek jelenléte a főbb pénzügyi piacokon és a tevékenységi engedélyük típusa
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Igen Piacijelenlétpartnerségbenvagyközösvállalkozásformájában,pénzügyiszolgáltatásiengedély
meglétévelegyütt

Forrás: Bank for International Settlements (2021): Big techs in finance: regulatory approaches and policy options.
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kezdeményezésekbárelnevezésbenjellemzőenazonosak,
konkrétfunkciójukatésmandátumukattekintveváltozato-
sakésjellemzőentükrözikazadottországszabályozásiés
felügyeletikereteitéslehetőségeit.Ezpedigtettenérhető
abbanis,hogyglobálisanazegyeskezdeményezésekkihasz-
náltságaigencsakvegyesenalakul(30.ábra).

Az innovatív felügyeleti keretrendszerek relevanciáját 
a járványhelyzet tovább erősítette, miközben e megol-
dásokra a FinTech innovátorok részéről jelentős és tartós 
igény érzékelhető. ACOVID-19általfelgyorsítottdigitális
transzformációrávilágítottarra,hogyapénzügyihatóságok
innovatívkezdeményezéseialapvetőpiaciigénytelégítenek
ki.AFinTechcégekegyrészerövidebbéshosszabbtávon
egyarántszükségesnekvéliezenkezdeményezésekmeglétét
(30.ábra).Ezenplatformoknövekvőnépszerűségemellett
terjedőbenvannakazátfogóbb,infrastruktúraszintűkez-
deményezések,valamintaRegTech/SupTechmegoldások
is(31.ábra).Előremutatótehátapénzügyihatóságokin-
novációs kezdeményezéseinek fejlesztése, ami nemcsak
apénzügyirendszerfejlődését,hanemabiztonságosüzleti
modellekterjedésétistámogatja.

A járványhelyzet piaci működésre gyakorolt erőteljes hatá-
sa miatt több, gyors beavatkozás is szükséges volt a pénz-
ügyi hatóságok részéről. Apénzügyihatóságoktöbbsége
adigitálispénzügyiszolgáltatásokelérhetőségéneknövelése
céljábólazügyfélazonosítási,és-átvilágításifolyamatok,di-
gitálisidentitástárgykörökben(32.ábra)hozottintézkedése-
ketakijárásikorlátozásokterjedésével.Ezenkívül azonban
nemazonosíthatunkegyértelmű trendeket, ahatóságok
a stabilitás fenntartása érdekében elsődlegesen inkább
a pénzügyi szektor hitelezési kockázatának enyhítésére
fókuszáltak.EgyeshatóságokmegítéléseszerintaFinTech
piacmégtúlkicsi,vagykialakulóbanvan,aminemindo-
koltspecifikusintézkedéseket,számosesetbenaFinTech
szabályozásikeretrendszerekhiányaiskorlátoztaadedikált
intézkedésekmeghozatalát. Apénzügyiszektorbanmegje-
lenőinnovátorokugyanakkorsürgősbeavatkozástvárnak
valamennyiolyantárgykörben,amiapiacralépésükettá-
mogatja(33.ábra),bárezenkérdéseksokszortúlmutatnak
afelügyeletihatókörön.

Részben a COVID-19 hatására, Európában is egyre nagyobb 
igény látszik a szabályozás modernizációjára egységes kere-
tek mentén. AzEurópaiBizottságpénzügyitechnológiaicse-
lekvésitervemár2018-bantöbbkiemelttémakörtismegje-
löltegyversenyképesebbésinnovatívabbpénzügyirendszer
kialakításaérdekében.Astratégiaielköteleződésellenéreaz
elmúltévekbenaszabályozóimegújulásterénnemtörtént
jelentősebbelőrelépés.Bárfelügyeletioldalonmegindult
az InnovationHub-okésRegulatorySandbox-okszéleskö-
rűelterjedéseEurópábanis,egyreinkábbszükségessévált

29. ábra
Regulatory Sandbox programok a világban

Működik
Bejelentették

Forrás: Világbank, 2020. 

30. ábra
Innovációs kezdeményezések használata és 
szükségessége
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Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech-factsheet_en.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/efif/innovation-facilitators-in-the-eu
https://esas-joint-committee.europa.eu/efif/innovation-facilitators-in-the-eu
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2Apénzügyieszközökpiacairól,a85/611/EGKésa93/6/EGKtanácsiirányelv,ésa2000/12/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvmódosításá-
ról,valaminta93/22/EGKtanácsiirányelvhatályonkívülhelyezésérőlszóló,2004.április21-i2004/39/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv

3Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és
a2006/48/EK irányelvmódosításáról, valamint a2000/46/EK irányelvhatályonkívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember16-i 2009/110/EK
európaiparlamentiéstanácsiirányelv

adigitalizációkulcsterületeitérintőegységes,európaiszintű
keretekésszabályozásokmegalkotása.A2020-asév,rész-
benaCOVID-19miattjelentőslépéseketeredményezettés
egyegységeseurópaiszabályozásikereteketfelvázoló,több
tárgykörtisérintő,komplexcsomagkerültmegfogalmazásra
2020szeptemberében.

Az Európai Bizottság által kiadott Digitális Pénzügyi Cso-
mag több jogalkotási és stratégiai javaslatot tartalmaz az 
Európai Unió pénzügyi szektorának digitális transzformáci-
ója érdekében.Afókuszpontokazaktualitásokésakorona-
vírustársadalmiésgazdaságihatásairévénegyértelműekés
másrégiókcélkitűzéseihezishasonlóak.Aversenyképesség
ésazinnovációtámogatásáraéskereteineklefektetésére
egydigitálispénzügyiszolgáltatásistratégia(34.ábra)került
meghirdetésre,mígazuniós lakosságipénzforgalmistra-
tégia révénakorszerűésköltséghatékonypénzforgalom
biztosításaacél.Továbbá,mivela pénzügyiágazategyre
nagyobbmértékbentámaszkodikazinformációséskom-
munikációstechnológiákra,egy,apénzügyiágazatdigitális
működési ellenállóképességéről szóló rendelettervezetet 
(DORA)ispublikáltazEurópaiBizottság.Etervezetfontos
kérdésköreatechnológiaifejlettségésinnovációtámogatá-
samellettakiber-ésadatvédelembiztosítása,valamintaz
egységesszabályozóikeretrendszermegteremtéseateljes
pénzintézetiszektorban.

A Digitális Pénzügyi Csomag kiemelt figyelmet fordít 
a kriptoeszközök és a megosztott főkönyvi technológi-
ák vonatkozásában fennálló szabályozási és felügyeleti 
kérdések rendezésére. Báregyeskriptoeszközökazuniós
pénzügyiszabályozás(MiFIDII2vagye-moneyirányelv3)ha-
tályaaláeshetnek(35.ábra),egyelőreezeneszközökátfogó
szabályozásatekintetébennincsenegységeseurópai–illet-
veszámosesetbenglobális–megoldás.Emellettazegyes
megosztottfőkönyvitechnológiánalapulóüzletimodellek
kapcsán sem egyértelműek a jelenlegi szabályozások és
felügyeletifeladatok.Ezértakriptoeszközökpiacairólszóló 
(MiCA),ésamegosztottfőkönyvitechnológiánalapulópia-
ciinfrastruktúrákkísérletirendszerérőlszóló(Pilotregime)
rendelettervezetekésahozzájuktartozóegyébszabályok
célja,hogyajogbiztonságot,azinnovációtésatisztessé-
gesversenyttámogassa,afogyasztó-ésbefektetővédelem, 

31. ábra
A COVID-19 hatása az innovációs kezdeményezésekre
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Megjegyzés: Digitális infrastruktúrák a FinTech- és digitális pénzügyi 
szolgáltatásokat és azok nyújtását elősegítő átfogó digitális keret-
rendszerek, ökoszisztémák. 
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech 
Regulatory Rapid Assessment Study.

32. ábra
A különféle szabályozói és felügyeleti intézkedések 
által érintett tárgykörök a pandémia alatt
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech 
Regulatory Rapid Assessment Study.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594
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apiaciintegritásbiztosításával,valamintapénzügyistabili-
tásiésmonetárispolitikaikockázatokkezelésévelegyidejű-
leg.Azegységes,unióspénzügyikeretrendszerérdemben
mérsékelhetiaszabályozássalkapcsolatosbizonytalanságot,
bárazjelenlegnemegyértelmű,hogyatervezettszabályo-
zásképeslesz-eakívántcélokelérésére.Arendeletekelfo-
gadásávalazEUválnaaviláglegnagyobbéslegjelentősebb
szabályozottkriptovalutaterévé.

A banki digitális beruházások támogatása az EU-s hatósá-
gok oldalán is egyre hangsúlyosabb.AzEurópaiBankható-
ság(EBA)egyolyanszabályozástechnikaisztenderd(RTS)
publikálásáróldöntött,amelyatőkekövetelményszámítás
ésazamortizációelszámolásvonatkozásábanegyszerűsíti
ésegységesebbétesziaszoftverberuházásokprudenciális
kezelésétazeurópaibankokszámára.AzEBAcéljaamódo-
sítással,hogyafelügyeletiszempontoknagyobbösszhang-
banlegyenekaszoftvereszközöküzletiértékével(pl.hasznos
élettartam)ésaszabályokegyértelműsítésetámogassaaz
előremutatódigitálisbankiberuházásokmegvalósulását.

Az új EU-s szabályozásnak köszönhetően rövid távon 
a közösségi finanszírozási szolgáltatások esetében várha-
tó dinamikus fejlődés. Bár2020-banszámostémakörben
látszódottaz előrelépés EU szinten, a stratégiákmegva-
lósításaésarendeletekhatálybalépésehosszabbátfutási
idővelvárható.Rövidtávonazinnovációsfolyamatoknak
azadhatlökést,hogy2021.november10-tőluniósszinten
harmonizáltszabályokszerintműködhetnekmajdaközös-
ségifinanszírozási szolgáltatók.Ahatályba lépő rendelet
teretadazonlineplatformalapúközösségifinanszírozási
szolgálatásokhatáronátnyúlóbiztosítására,ezenfinanszí-
rozásiformábavetettbizalomerősödésétpedigrészletes
ésszigorúbefektetővédelmiszabályokkaligyekszikmegte-
remteni.APSD2mellettígyegyúj,EUszintűkezdeménye-
zéssegíthetiaz innovatívFinTechötletekelterjedésétés
növekedésétEurópábantevékenységioldalról,ésegyben
újfinanszírozásicsatornamegteremtésévelis,lépésttartva
másrégiókkal.

33. ábra
Felügyeleti típusú intézkedések használata és 
szükségessége a COVID-19 alatt
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Forrás: World Bank Group (2020): The Global COVID-19 FinTech Mar-
ket Rapid Assessment Study.

34. ábra
A digitális pénzügyi szolgáltatási stratégia 4 alappillére
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Forrás: Európai Bizottság (2020): Digitális Pénzügyi Stratégia, Adatlap.

35. ábra
A pénzügyi szolgáltatások uniós szintű szabályozása és 
a különböző típusú tokenek közötti interakciók
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Forrás: Európai Bizottság.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/RTS/933771/Final%20Draft%20RTS%20on%20prudential%20treatment%20of%20software%20assets.pdf
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1. keretes írás
Pénz a digitális korszakban: felgyorsultak a digitális jegybankpénz fejlesztések

A világ jegybankjai közül mintegy 86 százalék foglalkozik a digitális jegybankpénz (DJBP) kérdéskörével4, közel 60 
százalékuk esetében egy pilot projekt esetleges bevezetése is felmerül. ADJBPkapcsánafőcélegyszéleskörben,
általánosanelérhetődigitálisfizetőeszközlétrehozása,amialapvetőenazegyreinkábbonlinetérbehelyeződőfize-
tésiműveletekalapjáulszolgáló,központibankáltalkibocsátott,akészpénzmellettműködőfizetésieszközlenne.
Emelletttöbbországbanfontosmotivációkéntfelmerülapénzügyibevonódástámogatásais,vagyisazonhátrányos
helyzetűrétegekbevonásaamodern,digitálispénzügyiökoszisztémába,akikenélküljellemzőenakészpénzforga-
lomralennénekutalva.

A jegybankok által kibocsátott DJBP garantálhatja 
a pénz digitális korszakban is szükséges, akár szél-
sőséges körülmények közötti működőképességét. 
Bárakereskedelmibankokésazelektronikuspénz-
kibocsátókáltalbiztosítottdigitálisfizetésieszközök
megbízhatóanműködnek,nagynépszerűségnekör-
vendenekésjelenlegisazonlinefizetésimegoldások
alapjáulszolgálnak,adigitalizációtovábbielőretöré-
sévelszükséglehetegyolyan,általánosanelfogadott
digitálisfizetőeszközre,melyakibocsátóországmone-
tárishatóságánakautonómiájátgarantálja,ésamely-
nekműködtetésétnemaprofit-szempontok,hanem
azáltalánoselérhetőségmotiválja.EgyDJBPmögött
a kibocsátó államfizetőképessége áll, amelyet egy
esetlegespénzügyiturbulenciaeseténajegybankés
azállamszéleskörűpénzügyiválságkezelésieszköztára
biztosít.Egy,adigitáliskorszakraválaszulkibocsátott
hivatalosdigitálisfizetésieszköztegyszéleskörűelfogadóiinfrastruktúratámogathat,aholabiztonságimechaniz-
musokésaszemélyesadatokvédelmeisalehetőlegmagasabbszintenérvényesül.

A DJBP konkrét megvalósulási formáját a kibocsátást motiváló igények determinálják. ADJBPkeretrendszerki-
alakításasoránazelsődlegeskiindulópontazazigényvagypiacikudarclehet,amiaDJBP,mintközpontifizetési
megoldáskialakításátéletrehívta.Ígyittmegkülönböztethetünkún.wholesale,aprofesszionálispénzügyiszereplők
elszámolásaibanhasználatosDJBP-tésún.retail,vagyislakossági,vállalatikörbenhasználatosDJBP-t.AretailDJBP
konstrukciókmégígyisnagybankülönbözhetnekakívántfunkcionalitásukalapján.Ajelenlegfolyamatbanlevő
kutatásoktúlnyomórészeakészpénzhelyettesítődigitálisfizetőeszközésegymodern,egységesfizetésiinfrastruk-
túrabiztosításárakoncentrál(pl.Kína,Kanada),deapénzügyiszolgáltatásokhozvalóáltalánoshozzáférésjavítása,
apénzügyibevonódásisnagyonsokhelyenmegjelenik(pl.Kambodzsa,Bahama-szigetek,Mexikó).Apandémia
soránnéhányországbanfelmerültazigénytovábbáazegységesdigitálisállampolgáriszámláklétrehozásárais(pl.
USA,India),amelyekenkeresztülafiskálisszereplőkazonnali,célzottanyagitámogatástjuttathatnakeldigitális
eszközökönkeresztülazerrerászorulóknak.Adigitalizációbankomolyelőrehaladástmutatóországokbanpedig
aDJBPazún.programozhatópénzmegteremtéséneklehetazalapja(pl.Dél-Korea),aholokosszerződéseksegít-
ségévelafizetésiműveletvégrehajtásávalegyidejűlegszámtalanszerződéseskikötésvagyadminisztrációslépésis
teljesülhet,gyorsítvaéshatékonyabbátéveagazdaságműködését.

A DJBP várhatóan a kereskedelmi banki pénz és a készpénz mellett kiegészítő eszközként működne. Ajegybankok
aDJBPbevezetésévelnemkívánjákamonetáristranszmisszióbanésagazdaságfinanszírozásábanésakockázatok
allokálásábanátvenniakereskedelmibankiszektorszerepét,ezértkülönösennagyhangsúlythelyeznekarra,hogy

4https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf

36. ábra
Döntési „lépcsők” egy DJBP-rendszer tervezése 
kapcsán
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Forrás: MNB.
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akonstrukcióiknelegyenekalkalmasakarra,hogyalakosságimegtakarításokmeghatározórészeakereskedelmi
bankoktólDJBP-beáramoljanak.Azelképzelésekszerintaközpontiszámlákonalapvetőenafizetésitranzakciókhoz
szükségesállományokjelennénekmeg,miközbenmindakereskedelmibankipénzmindakészpénztovábbrais
forgalombanmaradnaazügyfelekpreferenciájaésabankokáltalnyújtottmagasszintűszolgáltatásokirántike-
resletalapján.SokesetbenaDJBPszámlákatisabankokvagypénzforgalmiszolgáltatókadminisztrálnák,ezáltalis
fenntartvaaközvetlenügyfél-kapcsolatokat.Mindemellettazújkeretrendszerekmárajövőszámáraiskészülnek,
ígyazoknakalkalmasnakkelllenniükazinnovációésanövekvőhatékonyságtámogatásárais5.

A modern technológiák új lehetőségeket nyitnak a DJBP funkcionalitásainak. ADJBP-nekgyorsnak,biztonságosnak,
transzparensnek,hatékonynakésabevonódásttámogatónakkelllennie,vagyistechnológiaioldalrólalegújabb
vívmányokat is„csatasorbakellállítani”ahhoz,hogyarendszera jegybankihitelességhezméltóanműködjön.
Azegyretöbb,márműködőmodellbizonyítja,hogyezamegfelelőelőkészítéstkövetőenelérhetőlehet.Arendszer
architektúrájátilletőenazonbanadódikegyolyanstratégiaidöntésis,amelynagybanmeghatározzaarendszer
jelenbeliésjövőbelifunkcionalitásikorlátait,méghozzáaz,hogyegyközpontosítottrendszerenvagymegosztott
főkönyvön(DistributedLedgerTechnology-DLT)fusson.Ezutóbbimegoldásesetébenaszükségeskapacitások
mellettamegfelelőtranzakcióssebességiskérdéseslehet,deennekellenéreegyretöbbjegybankválasztjakísérleti
irányként,illetveKambodzsábanmáramostélesüzembenlevőrendszerisezenalapul.ADLTtechnológianagy
ígéreteazún.programozhatópénzmegjelenése,amelyafizetésiműveletetegyébtranzakciókkalösszekötvetág
teretnyithatatovábbiinnovációnak.

A pandémia megváltoztatta a fogyasztói szokásokat, így a jegybankok erőfeszítései felgyorsultak egy központi 
digitális fizetési megoldás létrehozására. Mígkorábban aDJBPprojektek egyikfőmozgatórugójaaprivátszektor
általkínáltdigitálispénzek(főkéntaBitcoinésaDiem)megjelenésevolt,máraapotenciális felhasználóbázis
kiszélesedésévelajegybankokelsősorbanasajátgazdaságukvalóspiaciigényeitkívánjákkielégíteniegyközponti
digitálisfizetőeszközkibocsátásával.Akínaie-CNYmármostiselérhetőatesztelésrekiválasztottrégiókban,de
aDJBPkibocsátásilehetőségeitkomolyanvizsgálójegybankokközéolyanjelentős,véleményformálóintézmények
isbejelentkeztek–egyelőreténylegescéldátumnélkül–mintazEKB,aBankofJapanvagyaFED.Minthogyadigi-
tálisjegybankpénzekahatáronátnyúlófizetésekjelenlegimagasidő-ésköltségigényéreismegoldástkínálhatnak,
megindultanemzetközikoordinációsésösszekapcsolásilehetőségekfeltérképezéseis.

5https://www.bis.org/publ/othp33.pdf
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2. A hazai FinTech szektor

A hazai FinTech szektor a 2019-es évben tovább bővült, jelenleg mintegy 130, többségében B2B szolgáltatásokat kínáló 
FinTech cég működik Magyarországon. A szektor foglalkoztatotti létszáma 2019-ben és a koronavírus járvány okozta gaz-
dasági visszaesés ellenére 2020-ban is nőtt: a FinTech cégek immár több mint 6000 főt foglalkoztatnak. A hazai FinTech-
ek jellemzően a pénzügyi szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, az adatelemzés és üzleti intelligencia, illetve a fizetési 
szolgáltatások területén a legaktívabbak. A továbbra is mikro- és kisvállalkozások által dominált hazai FinTech szektort 
növekvő árbevétel és javuló jövedelmezőség jellemezte 2019-ben, amit a kedvező gazdasági környezet is támogatott. 
A 2018 márciusában elindított, a pénzügyi innovátorokkal való közvetlen és rugalmas kapcsolattartás platformjául szolgáló 
MNB Innovation Hub (Pénzügyi Innovációs Platform) működése során már több mint 110 megkeresést kapott az innovatív 
piaci szereplőktől, akiket gyors és szakszerű iránymutatással segített a pénzügyi innovációkkal kapcsolatos szabályozási 
kérdésekben. 

6AzazonosításimódszertankapcsánrészletesenlásdMNBFinTechés
DigitalizációsJelentés2020,3.keretesírás.

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

Az elmúlt időszakban tovább folytatódott a FinTech cégek 
számának növekedése, 2019-ben már 130 darab FinTech 
tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat volt 
hazánkban.AFinTechtevékenységgelfoglalkozócégekazal-
kalmazottdefiníciónakmegfeleltethetőtevékenységikörök
alapjánszűrt,2020-banműködőcégekhalmazábólkerültek
beazonosításra6azösszespotenciáliscéghonlapjánakgé-
pifelkutatásaésrészletesvizsgálataután.Elemzésünkben
ahazaiFinTechszektoralattcsakamagyarországiadószám-
malrendelkező,cégesformábanműködő,2020-banaktív
tevékenységetfolytatóvállalatokatértjük(esetükbenaleg-
frissebbrendelkezésreállóévesbeszámolóka2019.évre
vonatkoznak)(37.ábra).Aszektoronbelültöbbesetbenis
megfigyelhetőkvoltakösszeolvadások,azonbanaFinTech
cégekszámánaknövekedéseennekellenérefolytatódott.
AmagyarországiFinTechcégektöbbségetovábbraisalap-
vetőenB2B(businesstobusiness)üzletimodellelrendelke-
zik,amelymutatja,hogyazágazatonbelülaFinTechcégek
elsősorbannemkihívóként,hanemapénzügyiszektorsze-
replőinekpartnerekéntvannakjelen.

A FinTech cégek körében a mikro- és kisvállalkozások a jel-
lemzőek. Mindahazai,mindakülfölditulajdonosihátterű
FinTechcégekesetébenamikro-éskisvállalkozásokvan-
nak túlnyomó többségben, a teljes szektort tekintve az
összesítettrészarányuk77százalék(38.ábra).Ahazaitu-
lajdonosihátterűFinTechcégekesetébenegyremagasabb
méretkategóriákbalépveegyrekevesebbaszereplő:míg

37. ábra
Aktív FinTech tevékenységgel foglalkozó cégek 
számának alakulása Magyarországon
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Megjegyzés: Azon cégek kerültek megjelenítésre, akik legalább 2019-
re vonatkozóan adtak le éves beszámolót a NAV felé.
Forrás: NAV, MNB.

38. ábra
A FinTech vállalatok megoszlása vállalatméret szerint
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Megjegyzés: A vállalatméret a 2019-es beszámoló és év végi vagy éves 
átlagos létszámadatok alapján került meghatározásra.
Forrás: NAV, MNB.
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amikrovállalatokmintegy51százalékotképviselnekahazai
cégekközött,aközépvállalatokaránya20százalék.Bár2018-
ról2019-reahazaicégekközöttaközépvállalatokrészará-
nyaközel10százalékpontotemelkedett,akülfölditulajdonú
FinTechcégekesetébenakis-ésközepesméretkategóriák
arányatovábbraismagasabb.Akülfölditulajdonosihátterű
vállalatokmintegy39százalékakisvállalat, illetve24szá-
zalékaközépvállalat.Akülfölditulajdonúcégekjellemzően
nagyobbméreterészbenannaktudhatóbe,hogytöbbségük
régebbialapításúéskorábbitevékenységikörükegészültki
aFinTechszolgáltatásokkal,miközbenahazaicégektöbb-
nyireújabbalapításúakésdedikáltanFinTechszolgáltatási
fókusszaljötteklétre.

A hazai FinTech szektor továbbra is a pénzügyi szoftver-
fejlesztés és rendszerintegráció, az adatelemzés és üzle-
ti intelligencia, illetve a fizetési szolgáltatások területén 
a legaktívabb. A2018-asévhezképestaFinTechvállalatok
főtevékenységszerintimegoszlásábankisebbhangsúly-elto-
lódásokvoltakmegfigyelhetők.Növekvőaktivitástmutatott
apénzügyiszoftverfejlesztésésrendszerintegrációterülete,
amiazinkumbensintézményekdigitalizációstörekvéseiben
valóerősödőszerepvállalásrautal. Szinténnőttkismér-
tékbenafizetésiszolgáltatásokszerepe,kapcsolódvaezen
FinTech tevékenység nemzetközi és hazai trendjeihez is.
Azadatelemzésésüzletiintelligenciaterületetekinthető
méghangsúlyosnakmintegy20százalékosrészesedéssel
(39.ábra),bárezenterületrelatívszerepekismértékben
csökkent2018-hozképest.AhazaipiaconB2C(Businessto
Customer)szegmensbenműködőFinTechvállalatokaránya
azelmúlt5évbenjellemzően10százalékalattivolt.

A már 2020-ra is rendelkezésre álló foglalkoztatottsági 
adatok alapján a koronavírus járvány közepette a hazai 
FinTech szektorban foglalkoztatottak létszáma tovább bő-
vült, a szolgáltatási kör szerinti megoszlás változatlansá-
ga mellett. Aszektordinamikusbővülésétjólérzékeltetiaz
atény,hogy2015és2020közöttafoglalkoztatottilétszám
gyakorlatilagmegduplázódott(40.ábra).Adinamikuslét-
számbővülésalapvetőenmindentevékenységikörbenmeg-
figyelhetővolt,delegerőteljesebbenaközepesésanagy-
vállalatoknáljelentmeg.Aszektorban2015és2020között
afoglalkoztatottilétszámátlagosévesnövekedésiüteme
15százalékfelettiértéketértel.Bárazegyesszolgáltatá-
sikörökesetébenviszonylagkiegyenlítettvoltafejlődés,
százalékos értelemben a továbbra is legkisebb létszámú
kategóriák (blockchainés virtuális fizetőeszközök, illetve
befektetés/finanszírozásésbiztosítás)növekedésevoltje-
lentősmértékű–mind5évesidőtávon,mindazelmúltegy
évviszonylatában.

39. ábra
A FinTech vállalatok számának megoszlása 
szolgáltatási kör szerint (2019)
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Forrás: NAV, MNB.

40. ábra
A foglalkoztatotti létszám megoszlása szolgáltatási kör 
szerint a hazai FinTech vállalatoknál
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2. keretes írás
2020-ban megalakult a Magyar FinTech Szövetség 

2020. április elején megalakult a hazai FinTech közösség önálló képviseleti szervezete, a Magyar FinTech Szövetség 
(MAFISZ). TagjaiazonhazaikötődésűFinTechvállalatoklehetnek,amelyekpénzügyiszolgáltatásokhozkapcsolódóan
nyújtanakdigitálismegoldásokat,továbbámindazonegyébjogiszemélyek,amelyekamagyarFinTechökoszisztéma
fejlődéséttámogatják.AMAFISZháromfőcélkitűzésseljöttlétre:ahazaiFinTechökoszisztémaegyüttműködésének
erősítése,önállóérdekképviseletbiztosításaaszabályozóiésegyébhatóságiszereplőkirányába,illetveaszektor
hazaiésnemzetköziversenyképességénekerősítése,Budapestrégiósinnovációspozíciójánakerősítéseésrégiós
FinTechközponttáfejlesztése.

A koronavírus okozta járványhelyzet felhívta a figyelmet a digitalizált pénzügyi szolgáltatások fejlesztésének 
fontosságára, melynek erősítésében a MAFISZ érdemi támogató szereplő lehet. Aszövetségaterveikszerinthoz-
zájárulhatamagyarországiFinTechtudásbázisgyarapításáhozelemzésekésháttéranyagokkészítésével,valamint
szektorspecifikusoktatásianyagokéságazatijógyakorlatokrendszerespublikálásávalis.Továbbáarendszerestudás-
megosztásicélúösszejövetelekéstagitalálkozókplatformotbiztosíthatnakazérdeklődőkszámára,melyhozzájárul
ahazaiésnemzetköziFinTechszereplőkközöttiegyüttműködésésszakmaimunkaelmélyüléséhez.

Az innovatív, magas hozzáadottértékkel bíró FinTech szektor saját érdekképviseleti szervének megalakulása és 
aktivitása a hazai pénzügyi rendszer versenyképességének növelése és a gazdasági növekedés szempontjából is elő-
remutató lehet.AdöntőenB2BfókuszahazaiFinTechcégekoldalánnemcsakiránytmutathatahazaiinkumbensek
számáraafejlődésre,hanemközvetlenül,együttműködésekformájábanissegíthetiahatékonyságnövelésikezdemé-
nyezéseket,amivelnövelhetőapénzügyiszektorhatékonyságaésversenyképessége.Anemzetköziésdigitalizációs
„know-how”és„bestpractice”megközelítésekelsajátításamindapénzügyiszektorinkumbensei,mindahazai
vállalatiszféraszámárapozitívhatássalbírhat.AmagasexporthányaddalrendelkezőhazaiFinTech-ekrévénagaz-
daságegyújterületentudbecsatlakoznianemzetközivérkeringésbeéserősíteniazegyüttműködéseket,miközben
ahazaiFinTechcégeknekabefektetőitőkebevonzásábanissegíthetaMAFISZlétrejötte.

2.2. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
ÁRBEVÉTELE, JÖVEDELMEZŐSÉGE ÉS 
EXPORT AKTIVITÁSA

A hazai FinTech szektort növekvő árbevétel és javuló jöve-
delmezőség jellemezte 2019-ben.Aszektorárbevételemár
mintegy130milliárdforintottettki2019-ben.Azerőteljes
növekedésmögöttdöntőenazadottévetjellemzőkedvező
gazdaságikörnyezetállt,aholanövekedéstinkábbaszektor
bővülésehajtotta,anövekvőárbevételtprodukálóvállalatok
megoszlásaérdembennemváltozott7.Anövekvőösszesí-
tettárbevételtésROE-t(sajáttőke-arányosmegtérülés)is
nagymértékbenbefolyásoljákakülfölditulajdonú,nagyobb
cégek,deamikrovállalkozásokkivételévelakisebb,magyar
FinTech-ekjövedelmezőségeisemelkedéstmutatott:aszek-
torátlagosROE-ja20százalékról22százalékranőtt.Ahaté-
konyságotmegragadóárbevétel-arányosadózotteredmény
2018-hozképestnemjavultérdemben–továbbrais8szá-
zalékkörüli–,avállalatokebbenazidőszakbanvélhetően
elsősorbananövekedésreésapiacszerzésrefókuszáltak,

7Azonvállalatokesetében,melyeknemadtakleévesbeszámolóta2019-esévre,vagya„multipleimputationbychainedequations”módszerét
alkalmazva,vagyahasonlóprofilúésméretűcégeketfigyelembevévebecsültükmega2019-esárbevételt.

41. ábra
A FinTech szektor jövedelmezőségének alakulása
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8Acégekéletkorátalapításiév+1alapjánszámoljukki–abenyújtottbeszámolókvonatkozásiéve,vagyis,haazelsőbeadottbeszámolóésaz
alapításévemegegyezik,akkorezazelsőéveavállalkozásnak.Mindencégetszinteteljeskörűenmegtudunkfigyelnimindenévbena2015-2019
közöttiidőszakbanaleadottbeszámolókalapján.Aműködésötödikévefeléamegfigyelésszámjelentősencsökken,erreatényadatokinterpre-
tálásakorfontosfigyelemmellenni.

nemvoltakrákényszerítveahatékonyságitartalékaikmoz-
gósítására(41.ábra).

A hazai FinTech cégek túlnyomó többsége – 
a mikrovállalkozások kivételével – nyereséges volt 2019-
ben.Amikrovállalkozásokkörében2018-ról2019-reanye-
reségescégekarányacsökkent:65százalékrólmintegy49
százalékra, esetükbenazonbanaz ingadozó teljesítmény
részbenazújvállalatokpiacratörténőbelépésénekeredmé-
nye.Akis-ésközépvállalatokkörébenanyereségescégek
arányaszámottevőenmagasabb,ráadásul2019-benjelen-
tősfejlődéstértekelakisvállalatok,94százalékukjelentett
pozitíveredményt(42.ábra).Anyereségesközépvállalatok
aránya tartósan90 százalék feletti,míg anagyvállalatok
mindegyikenyereségesvolt2019-ben,akorábbiévekhez
hasonlóan. A hazaiFinTechcégek–nemzetköziösszevetés-
benkevésbéjellemző–nyereségesműködésevélhetően
annakisköszönhető,hogyalapvetőenmérsékeltebbnöve-
kedésidinamikávalrendelkeznekéstipikusanB2Bfókuszú-
ak,amisokszorstabilabbárbevételibázistjelent.AFinTech
cégekárbevétellelsúlyozottexportarányaa2019-esévre
is50és60százalékközöttmozgottateljesszektorban,az
exportálócégektúlnyomótöbbségeB2Bfókuszú.Elmond-
hatótehát,hogyezencégekárbevételénektöbb,mintfele
továbbraisexportbólszármazik,külföldipiacaikatsikerült
megtartaniuk.

2.3. A HAZAI FINTECH STARTUP-OK 
FEJLŐDÉSE 

Az elmúlt időszakban alapított hazai FinTech startup-ok 
esetében dinamikus növekedés volt megfigyelhető.Átte-
kintettüka2014és2019közöttalapítottmintegy60FinTech
mikro-éskisvállalatfejlődésipályáját,követvegazdálkodá-
sukatműködésükelsőésötödikéveközött.Ezzelameg-
közelítésselegyátfogóképadhatóahazánkbanműködő
hazaiéskülfölditulajdonúmikro-éskisvállalatokéletpályá-
jánakkoraiszakaszairól,ésazonosíthatókakülföldiéshazai
FinTechvállalatokműködésikörülményeinekhasonlóságai
éskülönbségei.8Aszámosságot tekintveahazaiFinTech
szektorbana2015-2017közöttalapítottcégekteszikkiaz
összesvizsgáltvállalattöbbmintkétharmadát.A2014-2019
közöttfrissenalapítottvállalkozásokközötttúlsúlybanvan-
nakahazaimikro-éskisvállalatok,viszonta4-5éveskort
elérővállalatoknálérdembennőakülfölditulajdonúcégek
részaránya.

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

43. ábra
Foglalkoztatotti létszám megoszlása a FinTech mikro- 
és kisvállalkozások életkora szerint
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Egy tipikus hazai tulajdonosi hátterű FinTech cégben 
a foglalkoztatotti létszám az első években dinamikusan nő, 
ugyanakkor a fejlődési ütem jellemzően alacsonyabb, mint 
a külföldi tulajdonú cégeké.életpályájánakelsőévébenegy
tipikuskülfölditulajdonúFinTechcégkétésfélszerannyifőt
foglalkoztat,mintegyhazaitulajdonú.Bárazelső5évben
dinamikusannőatipikushazaicégekmunkavállalóilétszá-
ma,akülföldihátterűcégekhezvalófelzárkózástérdemben
a4.évbentudjákmegkezdeni.Ekkorraegytipikushazaihát-
terűcég7,5,mígegykülföldicég12embertfoglalkoztat(43.
ábra).Akülönbségalapvetőenacégekeltérőérettségében
keresendő, hiszen aMagyarországonmegjelenő külföldi
tulajdonúcégekritkánnevezhetőkklasszikusstart-up-nak,
általábanleányvállalatok,vagymáregybeváltüzletimodellt
honosítanakmeghatározottpiacépítésitervekkel,mígaha-
zaimikro-éskisvállalkozásokatermék-ésüzletfejlesztést
isebbenazidőszakbanfuttatjákfel,jellemzőenazalapítók
általbiztosítottsajátforrásokbólvagykockázatitőkéből.

A medián árbevétel esetében is jelentős dinamika figyel-
hető meg a hazai FinTech startup-oknál, de a növekedési 
ütem ebben az esetben is eltér a tulajdonosi háttértől 
függően. Akülönbségalapvetőenazeltérőéletpálya-sza-
kaszokbólfakad,hiszenamagyarcégekéletükelsőévében
tipikusannemtermelnekárbevételt,főkéntazalapítóktőké-
jébőltartjákfennaműködésüket,ezzelszembenakülföldi
cégek–köszönhetőenasokszormegalapozottabbpiacipo-
zíciójuknak–jellemzőenmárhazaijelenlétükelsőévébenis
képesekérdemiárbevételtelérni.Akülfölditulajdonúcégek
eseténazárbevételnövekedésakésőbbiekbenisjelentős,
ugyanakkorjellemzőenvolatilisebb(43.ábra).

A hazánkban aktív, sikeres FinTech startup-ok fejlődésük 
korai szakaszában – a közgazdasági intuíciónak megfelelő-
en – meglehetősen magas ütemmel növekednek. AFinTech
mikrovállalkozásokárbevételeakisvállalkozásokéhozképest
gyorsabbannő,mintahozzáadottértékük(44.ábra),ami
indokoltisaméretgazdaságosműködéseléréseérdekében.
Ezencégekegykésőbbi szakaszában,kisvállalatkéntmár
ahozzáadottértékemelésejellemzőbb,amelyelsősorban
aprofitabilitástovábbinövekedésemiattlehetfontosezen
cégeknek.Általánosanelmondható,hogyminélfiatalabb
egyhazánkbanaktívFinTechcég,annálmagasabbárbevétel
dinamikávaljellemezhető.

Forrásoldalon az idegen tőke aránya fokozatosan emelke-
dik a hazai tulajdonú FinTech cégeknél, elsősorban a rövid 
távú kötelezettségek emelkedése révén.Azéletpályaele-
jénelsősorbananövekedésacél,akereskedelmibankok
nemvagykorlátozottmértékbennyújtanakhiteltazinduló
FinTechstartupvállalkozásoknak.Azárbevételdinamikus
bővülésévelésafoglalkoztatottilétszámfelfutásávalpárhu-
zamosanarövidlejáratúkötelezettségekisnövekednek,de

44. ábra
Az árbevétel növekedési üteme egy alkalmazottra jutó 
hozzáadott érték növekedési ütemének függvényében
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Megjegyzés: Az éves átlagos növekedési ütemek a 2016-2019 közötti 
időszakra vonatkoznak, ahol nem elérhető 2016-os adat, ott a kezdőév 
2017. Hozzáadott érték az adózott eredmény, az értékcsökkenési leírás 
és a személyi jellegű ráfordítások összege. A cégek életkora a 2019-es 
állapotot tükrözi. A folytonos trendvonal a mikrovállalatok, a szagga-
tott trendvonal pedig a kisvállalatok adataiból lett megképezve.
Forrás: NAV, MNB.

45. ábra
Mérlegfőösszeg-arányos saját tőke mutató alakulása 
egy tipikus hazai és külföldi mikro- és kisvállalkozás 
esetén
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Megjegyzés: A vizsgált vállalatok mérlegfőösszeg-arányos saját tőke 
mutatóinak medián értékeit szerepeltettük az egyes kategóriákban.
Forrás: NAV, MNB.
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3. keretes írás
MNB kezdeményezések a FinTech ökoszisztéma erősítése érdekében

anövekedésipotenciálkiaknázásátalapvetőenasajáttőke
finanszírozza.Ajövedelemtermelőésnyereségeséletsza-
kaszbalépésselahazaivállalatoknálazidegentőkerészará-
nyánaknövekedéselassul.Etekintetbenakülfölditulajdonú
FinTechvállalatokhamarabbérnekelegyfordulópontotés
a3.évtőlkezdődőenmárasajáttőkearányánaknövekedése
tapasztalható.Eztrészbenmagyarázhatjaazakorábbanis
ismertetetttény,hogyakülföldiújvállalatokrendszerint
bejáratottüzletimodelltterjesztenekkimáspiacokra,jel-
lemzőenkevésbé tekinthetőkklasszikusértelembenvett
startup-oknak(45.ábra).

Az MNB nemcsak ösztönzi a FinTech-inkumbens 
kapcsolatok minél széleskörűbb kialakítását, a ha-
zai FinTech ökoszisztéma megerősödését, de jegy-
bankként is együttműködik ezen ágazat szereplőivel 
a digitalizáció és a nemzetközi versenyképesség 
erősítése érdekében. AzMNBpénzügyi innovációt
támogatókeretrendszeremárháromévesegítiahazai
piacfejlődését.AzMNB2018márciusábanindította
útjáraazinnovátorokkalvalóközvetlenésrugalmas
kapcsolattartásfórumáulszolgálópénzügyiinnovációs
platformját,azMNBInnovationHub-ot,majd2018
végénazújötletekszabályozottkeretekközöttitesz-
teléséreszolgálóinnovációspénzügyitesztkörnyezetet
(RegulatorySandbox).Előbbikezdeményezésfennál-
lásasoránmártöbb,mint110esetbentudottgyors
és szakszerű választ adni a pénzügyi innovációkkal
kapcsolatoskülönféleszabályozásidilemmákkalkap-
csolatosan(46.ábra).AzMNBInnovationHubegyab-
lakosformában,proaktívmódonnyújtiránymutatást
azújítópiaciszereplőkszámára.Anemzetköziinno-
vációsökoszisztémaésaGlobalFinancialInnovation
Network (GFIN) aktív tagjaként az MNB-t külföldi
székhelyűvállalkozások isegyreaktívabbankeresik
azMNBInnovationHub-onkeresztül.

A világ legnagyobb FinTech rendezvényével, a Singapore FinTech Festival-lal együttműködve az MNB 2020. de- 
cemberében megrendezte a World FinTech Festival in Budapest elnevezésű online konferenciát. Azelsőalkalom-
malmegrendezésrekerültkétnaposeseményenolyankulcsfontosságútémákkerültekáttekintésre,mintamodern
pénzügyiinfrastruktúrák,azazonnalifizetés,akiberbiztonság,apénzügyibevonódás,illetveazöldésfenntartható
pénzügyek.AzeseménykeretébenazMNBésaSzingapúriMonetárisHatóság(MAS)együttműködésimegállapodást
írtaláakétországközöttiFinTechinnovációkkalkapcsolatosszakmaikoordinációerősítéseérdekében.

Az MNB a pénzügyi tudatosság fejlesztése és a pénzügyi bevonódás erősítése érdekében diákoknak szóló mo-
bilalkalmazást hozott létre egy hazai FinTech-el együttműködve. ADigitálisDiákszéfpilotprojektegy,a8-14éves
korosztálytmegcélzó,ingyenesenelérhetőmobil-applikáció,melyjátékoskeretekközött,okostelefononkeresztülteszi
lehetővéapénzügyialapokelsajátítását.AjegybankaFinTechstratégiábanlefektetettalapelvekmenténtörekszik

46. ábra
MNB Innovation Hub-ba érkező megkeresések 
témakörönkénti eloszlása
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Megjegyzés: 2021.03.31-i állapot.
Forrás: MNB.
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ahazaiFinTechkapcsolatihálómélyítéséreinnovatívpiaciszereplőkkel.Amártöbbezerfelhasználóvalrendelkező
DigitálisDiákszéf–azáltalamegvalósítotttársadalmicélokmellett–jóalkalmatadottarra,hogyazMNBgyakorlati
tapasztalatokatszerezzentöbbekközöttközvetlenügyfélkapcsolattalrendelkezőarchitektúratervezéseésfejlesz-
tése,illetvemobilalkalmazáskialakításaterén,melyekszámosdimenzióbantámogatjákajegybankműködését. 

2020 decemberében az MNB elindította chatbot alkalmazását is. AzEurópábanisújszerűnekszámítójegybanki
megoldáskéntazMNBolyan,gépitanulásonalapulóalkalmazástvezetettbe,amelyneksegítségévelazérdeklődők
anapbármelyidőpontjábanmeghatározotttémakörökbenszakszerűválasztkaphatnakszakmaikérdéseikreés
tájékoztatástkérhetnek,mindeztautomatikusanésazonnal.APallaszAthénéchatbotprojekthozzájárulahazai
mesterségesintelligencia(MI)területénzajlóinnovációstörekvésekerősítéséhez–magyarFinTechszereplőkbe-
vonásával.AzMNBelsőkörös,pilotverzióbanindultchatbotprojektjelehetőségetnyújtazinnovatívtechnológián
alapulóalkalmazásokmegismeréséreésbiztonságos,hosszútávonegyreszélesebbkörűhasználatára.Achatbot
jelenleghárommeghatározotttémakörben(pénzügyiinnovációs,fogyasztóvédelemiésfelügyeletiengedélyezés)
érhetőel,melyetajegybank–figyelembevéveafogyasztóivisszajelzéseket–ajövőbenfolyamatosanbővítmajd.
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3. A hazai bankrendszer digitalizációs szintje 

Az MNB 2020-ra vonatkozóan ismét felmérte a hazai inkumbens banki szereplők digitalizációs szintjét. A felmérés alap-
ján a 2019-es adatokhoz képest az intézmények digitalizációja érdemi fejlődést mutatott. Bár a hazai bankrendszer 
digitalizáltsági szintje továbbra is közepes, több szereplőnél jelentős felzárkózás volt megfigyelhető. A digitális fejlődés 
elsősorban a korábban igencsak elmaradott szegmensekben zajlott, így a külső érintettekkel való kapcsolattartás digitali-
záltságát leíró területeken volt tetten érhető, ami a termékek és az ügyfélkapcsolatok digitalizálásában mutatkozott meg. 
A külső érintettekhez kapcsolódó fejlesztések előtérbe helyezésére a járványhelyzet is érdemi hatást gyakorolt 2020-ban, 
miközben a belső működés digitalizációjának fejlesztésére kevesebb erőforrás jutott. Ennek megfelelően a hazai bankszek-
tornak a jövőben érdemes magasabb prioritással kezelnie a belső rendszereket és folyamatokat érintő fejlesztéseket a di-
gitális transzformációs lehetőségek kiaknázása és a szektor versenyképességének erősítése érdekében. 2021. márciusában 
az MNB kiadta a nemzetközi szinten is újdonságnak számító, a hitelintézetek digitális transzformációjáról szóló ajánlását. 
Az ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank részére való 
megküldését várja el a hitelintézetektől 2021. október 31-ig. Ezt követően az MNB a vállalások teljesítésének előrehala-
dásáról, visszaméréséről évente, minden év december 31-ig – először 2022-ben – beszámolót vár el az intézményektől.

3.1. A HAZAI BANKRENDSZER 
DIGITALIZÁCIÓJA

Az MNB 2021-es felmérése alapján a hazai bankrendszer 
digitalizáltsági szintjében érdemi javulás azonosítható. 
AzMNB2020. évre vonatkozóan ismét felmérteahazai
bankrendszer digitális fejlettségének szintjét – a tavalyi,
2019.évrevonatkozófelméréshezhasonlóan.Afelmérés
ahazaibankszektor90százalékátfedtelemérlegfőösszeg
arányosan és az intézményeknek összesen 270 kérdést
kellettmegválaszolniuk kérdőíves formában. A felmérés
fő témaköreit és konkrét kérdéseit tekintve alapvetően
nemváltozott,azonbanakorábbihozképestmintegy20új
kérdésselbővültannakérdekében,hogymégpontosabb
képrajzolódhassonkiaszektordigitalizációsszintjéről(a
felmérésésazindexszámításváltozásaikapcsánld.akap-
csolódómellékletet, az időbeli összehasonlíthatóság ér-
dekébenjelenfejezetbenazelőzőévifelméréssúlyozását
alkalmaztuk,azazaz indexbeazegyeskérdésekatavalyi
évhezhasonlósúllyalkerültekbe).Afelmérésbenvizsgált
7pillérttekintveabankrendszerdigitalizáltságábanérdemi
javulásazonosíthatóegyévalatt,főkéntazeddig inkább
elmaradottpillérekben:akülsőérintettekkelvalókapcso-
lattartásdigitalizáltságátleíróterületeken(termék,ügyfél)
–részbenajárványhelyzetkapcsántörténtfejlesztéseknek
isköszönhetően–jelentősmértékbenelőrelépettaszektor
(47.ábra).

A látványos fejlődés több intézménynél inkább felzárkó-
zásnak tekinthető, így a hazai bankrendszer digitalizáltsági 
szintje továbbra is közepes. Amediánbanka0-100nor-
malizáltskálánakompozitindexben53-aseredménytért
el 2019-ben, 2020-ra ez 58-ra emelkedett. A COVID-19

47. ábra
A hazai bankendszer digitális fejlettségi indexe az 
egyes részkomponensek esetében
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9AzMNB-nekfelügyeletkéntatavalyihozhasonlóan2021-beniskiemeltvizsgálatifókuszterületeazelavultrendszerekkelkapcsolatosproblémák
feltárása.

járványhelyzetanemzetközi tapasztalatokhozhasonlóan
hazánkban is felgyorsította az egyébként tervezett ügy-
féloldali fejlesztéseket.Akorábbanmégkevésbédigitali-
zált intézményekkénytelenekvoltak felzárkózni legalább
abankrendszeriátlaghoz,elsősorbanatermékpalettaés
azügyfélkapcsolatokdigitalizálásaútján,ígyvégüliséppen
azokonaterületekenvoltmeghatározófejlődés,amelyek
szükségességéreazMNBisfelhívtaafigyelmet2020-ban
kiadottFinTechésDigitalizációsjelentésében.Afelzárkózás
révénmindavizsgáltpillérek,mindafelmérésbebevontin-
tézményektekintetébenadigitalizációsszintetreprezentáló
pontszámokszórásaérdembencsökkent,közelebbkerültek
egymáshozaz intézmények (48.ábra).Emellettpedigaz
egyesbankokszintjéniskisebblettazeltérésakülönböző
vizsgáltdimenziókközött,azintézményekdigitalizációjaki-
egyenlítettebbéváltazegyespillérekmentén.

A belső működés digitalizáltságában az elmúlt évben csak 
kisebb fejlődés volt megfigyelhető, a bankok leginkább 
a külső érintettekhez kapcsolódó digitalizációban erősí-
tettek.Ajárványhelyzetmiattakülsőérintettekkelkapcso-
latosdigitalizációsfejlesztésnagyobbprioritássalbírt2020-
ban,mígabelsőműködésdigitalizációjánakfejlesztésére
kevesebberőforrásjutott.BáraCOVID-19járványhelyzet
amunkavégzéshelyére,módjára,ésígyabelsőrendszerek-
reésfolyamatokraisközvetlenhatástgyakorolt(távmunka,
módosultfolyamatokstb.),ezutóbbiterületekenjellemzően
kevésbéléptekelőreazintézmények.Amárkorábbanisala-
csonyabbdigitalizáltságifokúbankokfelzárkózásaérdemben
kisebbmértékűvolt–akülsőkapcsolatokdigitalizációjához
képest–,ittleginkábbamunkaerődigitálisfelkészültsége
ésamunkafolyamatokdigitalizációjakapcsánazonosítható
fejlődés.Ajárványhelyzetmérséklődésétkövetőenismét
előtérbekerülhetabelsőműködésiterületek,szegmensek
fejlesztése,mivelezekalacsonyabbdigitalizációjaközéptá-
vonakárkorlátotisjelenthetazegyesintézményekteljes
digitálistranszformációjában.Ennekmegfelelőenahazai
bankszektornak érdemesmagasabb prioritással kezelnie
már rövid távon isabelső rendszereketés folyamatokat
érintő fejlesztéseket9,arra is tekintettel,hogyvoltolyan
intézmény,amelyarendszereiaktuáliskorszerűségétrosz-
szabbnakítéltemeg,mintegyévvelkorábban.

3.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ 
INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA

A digitalizációs fejlesztésekre a COVID-19 járványhelyzet 
egyfajta katalizátorként hatott, különösen a külső érintet-
tekkel kapcsolatos digitalizáció esetében.Abankokadigi-
tálisútonteljeskörűenigénybevehetőtermékekpalettáját

48. ábra
A hazai bankendszer digitális fejlettségi indexének 
pillérenkénti és összesített pontszámainak alakulása 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

Fő
in

de
x

Te
rm

ék

Ü
gy

fé
l 

Pa
rt

ne
r

Ve
ze

té
s

M
un

ka
er

ő

Fo
ly

am
at

Re
nd

sz
er

Pont Pont

Megjegyzés: Az ábrán a minimum, a maximum, az alsó és a felső 
kvartilis, illetve a medián értékeket jelöltük.
Forrás: MNB.

49. ábra
Digitálisan igénybe vehető termékek elérhetősége  
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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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tovább szélesítették, eddig kevésbé kiemelt területeket
is lefedve. A leginkább elterjedt, end-to-end digitálisan
igénybevehetőtermékektovábbraisafolyószámlanyitás
ésaszemélyihiteligénylés(70,illetve60százalékosezek
digitális piaci elterjedtsége mérlegfőösszeg arányosan),
deazonlineértékesítésilehetőségekkihasználtságaezen
termékekeseténismégtovábbjavítható,illetveösztönöz-
hető.Bárazonlineszemélyihiteligénylésésfolyószámla
hitelkeretigénylésesetébenamérlegfőösszeg-arányospiaci
elterjedtségkismértékbencsökkent,eztalapvetőenegy
technikaitényező,amérlegfőösszeg-arányospiacirészese-
désekváltozásaokozta.Intézményiszintekenezenonline
termékekfokozatosanegyremeghatározóbbáválnak:2020-
banazonlineszámlanyitástlehetővétevőbankoknálazon-
lineformábanmegnyitottlakosságifolyószámlákazösszes
éveslakosságifolyószámlanyitásmár5százalékáttettékki.
Emellettakorábbancsupánnéhányintézménynélelérhető
onlineszámlazárás–mindbefektetési,mindfolyószámla
esetében–isegyreelterjedtebbévált.2020előttaszámlán
maradtpénzösszegrendezésemiattjellemzőenszükségvolt
azügyfélfizikaijelenlétére,azonbanezmostanramáregyre
szélesebbkörbenmegoldhatódigitálisanis(49.ábra).

A vállalatok számára nyújtott szolgáltatások 
digitalizációjában jelentős tér mutatkozik a fejlődésre. 
Azonlinehiteligénylésvállalatiszintenmégkevésbémeg-
oldott, nagyrészt a komplex fedezeti követelmények ér-
tékeléseéselbírálásaokán,valamintaszerződéskötésés
aláírásdigitálismegoldásánakalacsonyelterjedtségemiatt.
ANövekedésiHitelprogram(NHP)keretébennyújtotthitelek
kapcsánisindokoltavállalatihitelezésigyakorlatokfejlesz-
tése,hiszenpéldáulazNHPHajráesetébenakeretrendszer
kellőenrugalmas:többdokumentumakkoriselfogadható,
haelektronikusútonjötteklétre.

Egyre elterjedtebbek a banki ügyintézést általában támo-
gató digitális felületek és ügyfélélmény-növelő megoldá-
sok. Abankokazügyfelekonlinetájékozódásáttámogató
fejlesztéseinekeredményekéntszélesedettazigénybeve-
hetőcsatornákéseszközökköre.Ezenfolyamatokhatására
immáronazügyfelekmeghatározórészeasajátpreferenci-
ájaalapjántudonlinetájékozódni,aminagybanmegköny-
nyítiazeligazodástabankiszolgáltatásokkapcsánadigitális
térben.Alegerősebbnövekedésta2019-benlegkevésbé
alkalmazottmegoldásokesetébenlehetettatavalyiévben
látni,ezáltalazegységesútmutatókalkalmazása,azügyin-
tézővideóhíváslehetősége,illetveachatbotalkalmazása
isjóvalelterjedtebbéváltaszektorban(50.ábra).Azügy-
félélménytésazügyfelektájékozottságátérdembenjavít-
hatja,hogyaszemélyihiteligénylésbírálatánakkvázivalós
idejűnyomonkövethetőségeaszektor44százalékánálmár
megoldottakorábbi11százalékhozképest(mérlegfőösszeg
alapon),mígaszektorháromnegyedénélelérhetőkPersonal

50. ábra
Digitális felületekben rejlő megoldások elterjedtsége
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Megjegyzés: A csillaggal jelölt kérdéskörökre a 2019-es felmérés nem 
kérdezett rá, így nem érhető el 2019-es adat. A súlyozást a vizsgált 
intézmények mérlegfőösszegének arányában végeztük.
Forrás: MNB.

51. 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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FinanceManagement(PFM)szolgáltatások.Adigitálismeg-
oldásokemellettegyre inkábbabankfiókiügyintézéshez
kapcsolódóanismegjelennek,mindafiókbalátogatáster-
vezése,mindazügyintézésegyszerűsítéseéspapírmentes-
ségénekbiztosításakapcsán.

A termékek digitális igénybevételével kapcsolatos árazási 
ösztönzők alkalmazása kis mértékben növekedett a szek-
torban 2020 folyamán.Adigitáliscsatornánkeresztültörté-
nőigényléselőnybenrészesítéséhezárazásiösztönzőketmár
abankoktöbbségealkalmaz,leggyakrabbanafolyószámla
nyitásnálésakapcsolódószámlavezetésnél.Ezzelellentét-
benaszolgáltatásokhozkapcsolódódigitálisügyintézéssel
összefüggőárazásiösztönzőkbennemvoltjelentősváltozás
azelmúltegyévben,néhányesetbenmegfigyelhetővolt
ugyankisebbcsökkenés,deeztalapvetőenamérlegfőösz-
szeg-arányospiacirészesedésekváltozásaokozta(51.ábra).
Egyesbankokazújonnanelérhetővétettdigitálisszámlazá-
rástisárazásiösztönzőkkelpróbáljákmégvonzóbbátenni.

A digitális ügyféltájékoztatás továbbra is elsősorban a di-
gitális bankszámlakivonatokhoz kapcsolódik, ugyanakkor 
már bizonyos hiteltermékek esetében is látni a fejlődést. 
Avégrehajtotttranzakciókatrészletezőbankszámlakivona-
tokazügyfelektöbbségéhezdigitálisanérkeznek.Azelmúlt
egyévbenfőkénta lakosságiügyfélköresetében látszott
előrelépés,ígymárabankiügyfelekközel70százalékakapja
megdigitálisútonkivonatát,amikörülbelül5százalékpon-
tosjavulástjelentegyévviszonylatában.Avállalatiügyfe-
leknélezzelalehetőséggelmintegy60százalékél.Ahitel-
termékekkapcsánislátnielőrelépést,elsősorbanalakossági
termékeknélvolthangsúlyosazértesítésekdigitalizálásaaz
elmúltévben:megduplázódottaszemélyihitellelrendelke-
ző,digitálisanértesítettügyfelekszáma,mígalakáshitelek-
nélmintegy50százalékosnövekedésvoltmegfigyelhető.
Azerőteljesnövekedésellenéreahitelértesítésekkapcsán
szektorszintenmégtovábbraislemaradástapasztalható,mi-
velösszességébenahitelezettügyfelekmintegy20százaléka
kapdigitálisformábanértesítést,illetveazintézményekke-
vésfigyelmetfordítanakafolyószámlahitelekkelkapcsola-
tosértesítésekdigitalizálására,különösenigazezavállalati
szegmensben(52.ábra).

A digitális értesítések elsődleges csatornája a bankok 
netbank felülete, de a mobilbank is egyre népszerűbb. 
Azelektronikusbankszámlakivonatnetbankontörténőel-
juttatásamindenintézménynélmegoldottésjellemzőenez
aleginkábbalkalmazottdigitálisformaedokumentumok
tekintetében.Ahiteltermékeknél,báranetbankiértesítés
ismegjelenik,továbbraisfontoscsatornánakbizonyulatar-
tozásrólszólóértesítésekSMS-enkeresztülieljuttatásaaz
ügyfelekszámára(53.ábra).Amobilbankokontörténőér-
tesítésekegyreinkábbfelfutóbanvannak,valamennyivizs-

52. 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. A számítás során nem vettük 
figyelembe azon intézményeket, amelyek nem értékesítik az adott 
terméket.
Forrás: MNB.

53. ábra
Digitális értesítések jellemzően mely csatornán 
keresztül érkeznek 
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Megjegyzés: A vizsgált 5 termékkör (folyószámlahitel tartozás és túllé-
pés, személyi és lakáscélú hiteltartozás, bankszámlakivonatok) össze-
sítése alapján. A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük. A számítás során nem vettük figyelembe azon 
intézményeket, amelyek nem értékesítik az adott terméket.
Forrás: MNB.
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gáltterméktípusnál(számlakivonatokéshitelértesítések)
máregyvagytöbbintézménylehetővétetteezendigitális
értesítésiformát.Ajövőbenelőremutatófejlesztésiirány
amobilbankiértesítésekfejlesztése,elsősorbanazSMS-ek
kiváltásával.

Szektor szinten már csaknem minden második lakossági 
ügyfél digitálisan aktívnak tekinthető. Abankifejlesztések
révénanetbankiésmobilbankifelületekenazügyintézési
lehetőségekegyreszélesebbkörűek,egyszerűbbhasználha-
tóságmellett.Mindeközbenazügyfelekoldalánisegyrein-
kábbelőtérbekerülnekadigitáliscsatornák,onlinefelületek
azegyesbankszámlaműveletekésügyintézésekvonatkozá-
sábanis,amitajárványhelyzetiserősített.Ennekmegfele-
lőenfokozatosanbővüladigitálisanhasználtszámlákará-
nyaalakosságkörében,csaknemmindenmásodikszámla
digitálisanaktívnaktekinthető.Báravállalatiügyfélköra60
százalékkörülidigitálisanaktívszámlaaránnyalvalamelyest
előrébbtart,mindkétügyfélköresetébenvanmégtérafej-
lődésrenemzetköziösszehasonlításban.Adigitálisanaktív
számlahasználatkapcsánáltalánosanmegfigyelhetővolt,
hogymígakorlátozásokbevezetésétkövetőenezérezhe-
tőenmegugrott,akorlátozásokenyhítésévelegybizonyos
fokúvisszarendeződésvoltmegfigyelhető(54.ábra).

A belső és külső partnerekkel való kapcsolattartásban job-
ban ösztönzik a bankok a digitális megoldások használatát, 
enyhén magasabb fokú automatizáció mellett. Bárabelső
fejlesztéseketésadigitáliskapcsolattartásttámogatókeret-
rendszerekmárrégebbenkiépültek,azelmúltegyévben
előrelépéstörténtazösztönzőkterén,ígymérlegfőösszeg-
arányosanaszereplőkháromnegyedénélabelsőszabályok
ösztönzikamunkavállalókatadigitalizáltkapcsolattartásra.
Emellettkisséfejlődöttadigitálisvagyautomatizáltkap-
csolattartásabeszállítókkalis:mérlegfőösszegalapon11
százalékról 22 százalékranőttazon intézményekaránya,
amelyeknélameglévőszerződésekmegújításaautomati-
kusantörténik.Ugyanakkoreterületekenmégtovábbrais
jelentőstöbbintézménylemaradása.

A FinTech cégekkel való együttműködések iránt nőtt az 
elköteleződés, de csak lassú ütemben javul az adaptációs 
arány. 2020-banfőkéntaCOVID-19járványhelyzetrévén
aktívabbankerestékahazaibankokaFinTechcégekkelvaló
kooperációslehetőségeket,deáltalánosanisnőazelfoga-
dottságésanyitottság.Mindezekellenéreaműködésbe
adaptált FinTechmegoldások számakevésbéemelkedik,
etekintetbentovábbraisjelentőstérvanafejlődésre,ha
valóbanstratégiaifontosságúnakítélikmegazintézmények
ezenpartnerségeket.Amármegkötöttegyüttműködések
számosságaalapjánazinkubációslaborokmeglétejobban
támogatjaezenpartnerségekkialakulását,hiszen ígyna-
gyobbláthatóságotnyerhetnekazinnovatívvállalatokaz

54. ábra
A hazai bankoknál a digitálisan használt számlák 
arányának alakulása a háztartások és a vállalatok 
esetében
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Megjegyzés: Bankonként és ügyféltípusonként az összes bankszámla 
arányában, időszak végi bruttó érték alapján. Az ábrán a minimum, 
a maximum, az alsó és a felső kvartilis, illetve az átlag értékeket jelöl-
tük.
Forrás: MNB.

55. ábra
A hazai banki inkubációs programok jelentkezőinek 
alakulása
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Megjegyzés: Az időszak kezdőéve 2016, amikor az első inkubációs 
program elindult.
Forrás: MNB.
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inkumbensekszakmaiterületeikörében.Aszektorbanmű-
ködő3bankihátterű inkubációsprogrambamindezidáig
mintegy1400cégjelentkezett–hazaiéskülföldiegyaránt–,
amelyekközül130nyertfelvételtazadottprogramba(55.
ábra).Bárazelmúltegyévbenújintézménynemindított
inkubációsprogramot,aztlátni,hogyabankokrövidéskö-
zéptávúterveiközöttmegjelenikazilyenprogramokmeg-
valósításánakigénye.AFinTechegyüttműködésekmellett
abankokegyreinkábbnyitottakújegyüttműködésekkiala-
kításáraplatform-szolgáltatókkalis,amiakülsőkapcsolat-
rendszer fejlődésétegyújabb szintreemelhetihosszabb
távon.

A közösségi médiafelületek aktív használata már csaknem 
általánosnak tekinthető a bankszektorban. Amarketingcé-
lokmellettegyretöbbintézményinformációmegosztófelü-
letkéntisfontosnaktartjaaközösségimédiaplatformokat,
miközbenCorporateSocialResponsibility(CSR)céllalishasz-
náljákezeketa felületeket.Azaktivitás intézményenként
ésplatformonkéntisváltozatos,ugyantöbbfelületetmár
napirendszerességgelhasználaszektor,vannakkevésbé
preferáltfelületek(pl.Instagram,Twitter)havigyakoriságú
használatmellett.Ahasználatnövekedéseellenéreaban-
kidedikáltközösségimédiacsapatoklétszámatovábbrais
legfeljebb5fő, illetveadigitálismarketingtevékenységre
fordítottköltségekarányaszektorszinten2019-hezhason-
lóan30százalékateljesmarketingköltségből.

3.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI 
FELKÉSZÜLTSÉG

A banki vezetők alapvetően már korábban felismerték 
a digitalizáció jelentőségét, azonban a 2020-as járvány-
helyzet érdemben gyorsította ennek általános, intézményi 
szintű elfogadottságát. Adigitálistranszformációtazegész
bankszektorazegyikfőstratégiaicéljánaktartja:afelké-
szültségkapcsánmárakoronavírus-járványtmegelőzőenis
pozitívképrajzolódottkiaszektorról(56.ábra),apandémia
elsőévénekvégéreazonbanmégfontosabbáváltakazin-
tézményivezetésbenadigitáliscélkitűzésekésazoktelje-
sítése.Jelentősváltozástapasztalhatóadigitalizációsstra-
tégiafő irányultságábanis:aszektorközelnégyötödénél
márazátfogó,intézményszintűdigitalizációállafókuszban,
szemben a szűkebb, termék-, illetve folyamatspecifikus
digitalizációval.Eztavállalatikultúraváltozásaissegíti,2020
végéreabankokönbevallásaalapjánazintézményektöbb
mint90százalékánakvállalatikultúrájamárnagymértékben
vagyakárteljesmértékbentámogattaadigitalizációt.

A bankok egyre komolyabb szakértői erőforrást biztosí-
tanak a digitalizációs területeken. Avizsgáltintézmények
egyarántépítenekmindabelsőfejlesztésektámogatására,
mindakülsőszereplőkkeltörténőegyüttműködésekre.Előb-

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

57. ábra
Az IT és az üzleti szakértők foglalkoztatásának 
megoszlása a banki digitalizációs területeken
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Megjegyzés: A digitalizációs területen dolgozó IT szakértők megoszlá-
sát a külső íven jelöltük, míg a digitalizációs területen dolgozó üzleti 
szakértők megoszlását pedig a belső íven. A vizsgált intézmények 
darabszámának arányában.
Forrás: MNB.
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bihezkapcsolódóanakorábbanlétrejött,kifejezettenaban-
kidigitalizációértfelelősterületekentúlmártovábbi,intéz-
ményenbelülidedikáltcsapatok(példáulUX/UI,customer
journey, folyamat optimalizálás, adatvagyon elemzés) is
aktívanhozzájárulnakacélokeléréséhez.Adigitalizációt
jobbantámogatjákabankokerőforrásoldalrólis,egyrena-
gyobbszakértőibázisratudnaképíteniazintézményekmind
azIT,mindazüzletiszakértőkkapcsán(57.ábra).Jelenleg
adigitalizációsterületekenazITszakértőkameghatározók,
azonbanfolyamatosannövekszikazüzletiszakértőkszáma
is.

A pandémiát megelőző időszakkal szemben a hazai intéz-
mények már szinte minden munkakörben biztosítanak 
lehetőséget a munkavállalók számára a távoli munkavég-
zésre. Kivételtjelentenekanapilikviditáskezelésbenérin-
tetttreasuryterületekésaszemélyesügyfélkiszolgálással
foglalkozóbankfiókok.Előbbiekesetébenjelentősváltozás
történtakoronavírus-járványhatására,ugyanismárcsakné-
hánybanknálnemmegoldhatóatávmunka.Afiókhálózatnál
természetesenkisebbmértékűváltozástörtént,deaban-
kokközelharmadánál–munkakörtőlfüggően–mégafióki
munkavállalóknakisbiztosítanakvalamennyitávmunka-le-
hetőséget(58.ábra).Továbbá,mígatávmunkaáltalános
alkalmazásaaligegyévalattkifejezettenelfogadottávált,
annakgyakoriságátaszektorszereplőimeglehetősenelté-
rőenközelítikmeg.Afelméréseredményealapjánjelenleg
abankok30százalékabiztosítteljeshomeofficelehetőséget
amunkavállalóiszámára,míg70százalékukaheti2-3napot
teszilehetővéáltalánosságban.

2020-ban a távmunka bevezetése, illetve kiterjesztése nem 
eredményezett jelentős költségcsökkenést a hazai bankok 
számára. Ahazaibankszektorintézményeijellemzőennem,
vagycsakminimális–10százalékalatti–költségcsökkenést
realizáltakazújmunkavégzésigyakorlatkapcsán.Magasabb,
10és20százalékközöttiköltségmegtakarításrólmindösz-
sze az intézmények ötöde számolt be. Ettől függetlenül
atávmunkamásszempontból is fontos jelentőséggelbír
például toborzásiésmunkaerőmegtartási szempontból,
ugyanisaszektorbanegyreélesebbversenykezdkialakulni
adigitálistehetségekmegszerzéséreésmegtartására.Ennek
okánahagyományostoborzásimegoldások(pl.állásportá-
lok,közösségimédiahirdetések)mellettmártöbbbankis
újszerűésmégcélzottabbmegoldások(pl.piaciversenyek,
hackathonok)feléfordult.

A digitális kornak megfelelő munkavégzési kompetenci-
ák és körülmények biztosításán túl már azok folyamatos 
fejlesztése is egyre jobban előtérbe kerül a hazai bankok-
nál.Acélzotttovábbképzésekújkollégaérkezésekorésúj
szoftverbevezetésekoregyarántegyreelterjedtebbnekszá-
mítanak.Szinténjavulásérzékelhetőabelsőtudásátadási

58. ábra
Távmunka-lehetőség biztosítása szakterületenként

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

%

%

Back office

Elemző területek

Eszközforrás menedzsment

Fiókhálózat

Informatika

Kockázatkezelés

Pénzügy, számvitel

Termékfejlesztés

Treasury

Igen
Nem

Megjegyzés: A válaszadó intézmények arányában.
Forrás: MNB.
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fórumokterületén:újkollégaérkezésekorszinteminden
intézménynél, többségüknél pedig ezen túlmég évente
legalábbegyalkalommalseniorkollégákistartanakkurzu-
sokat.Ugyanakkortovábbraisvannakolyanintézmények,
aholmégegyáltalánnemmértékfeldolgozóikdigitalizációs
tudását,ígyafejlesztendőterületekazonosításaakadályok-
baütközhet.

3.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS 
DIGITALIZÁLTSÁGA

A járványhelyzet hatására jelentősen nőtt az új enterprise 
szoftverek implementálását célzó projektek száma a bank-
szektorban. Közel30százalékkalnőttadedikáltanvállalati
igényekreszabott,üzletifolyamatokatés/vagyértékláncokat
támogatószoftverimplementálásiprojektekszáma2019év
végéhezképest,ezzelközel450-renövelveazelindultpro-
jektekszámát2016óta(59.ábra).Aprojektekszámossá-
gánakintézményekközöttijelentőseltérésemérséklődött,
azonban továbbra isvannakérzékelhetőkülönbségekaz
enterprise szoftverek implementálásakapcsánnemcsak
számosság,hanemgyorsaságtekintetébenis.Azelmúltegy
évbenugyanakkorafejlesztésitervekésazokütemezése
jellemzőennemváltozottazintézményekoldalán,akorábbi
évekhezhasonlóátfutásiidőkvoltakmegfigyelhetők.Ezen
projektek több területet is lefednek,abankiHRmunkát
támogatórendszertőlazügyfélelérésifelületekenátegészen
ahitelezésitermékekkelkapcsolatosbelsőfejlesztésekig.

Az alapvető banki folyamatokkal kapcsolatos belső kom-
munikáció automatizáltságán jelentősen javított a szektor. 
Azintézményektöbbségemárdigitalizáltvezetői jóváha-
gyásokat,aláírásokatalkalmaz,többekközöttatávolimun-
kavégzésnekisköszönhetően.Ezenfelülelőrelépéstörtént
afőkönyvbe-vagyanalitikábatörténőadattovábbításauto-
matizáltságaterén,ezzelegyüttaterületekközöttiinformá-
cióáramláshatékonyságaisnövekedett(60.ábra).Anagy-
fokúautomatizáltságmellettazonbantovábbraisjelentős
maradtapapíralapúdokumentáció-ésdokumentumkeze-
lés.Továbbá,afolyamatstruktúrafejlődésétésoptimalizálá-
sátvisszafoghatja,hogytöbb,2019-revonatkozóanreleváns
területennemtörténtjelentősebbelőrelépés(pl.adatva-
gyontudatosfelhasználása,panaszbejelentésifolyamatok,
papíralapútájékoztatásicsatornákgyakorihasználata).

Az adatvagyon tudatos felhasználása jelenleg elsősorban 
a célzott ügyfélajánlatok kapcsán jelenik meg.Az intéz-
mények–bárnemszélesítettékkiadigitálisanbegyűjtött
ügyféladatoktípusait–többségükmármegkeresiügyfeleit
célzott,személyesajánlatokkal.Apanaszbejelentésterén
nemészlelhetőérdemielőrelépésapandémiaelőttiviszo-
nyokhozképest,továbbraistöbbségébenügyintézővégzi
akapcsolatfelvételtésennekmegfelelőenavisszajelzések

59. ábra
A bankok által 2016 óta elindított enterprise IT 
szoftverimplementációs folyamatok számának 
alakulása és állapota
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Forrás: MNB.

60. 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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10Development&Operation,aholafejlesztőiésműködtetésifolyamatokegyüttesenkerülnekkivitelezésrearendszerfejlesztésiciklusrövidítése
érdekében.

11ITIL:InformationTechnologyInfrastructureLibrary,azinformatikaiszolgáltatásokkezelésénekrészletesgyakorlata,amelyazinformatikaiszol-
gáltatásokésüzletiigényekösszehangolásáraösszpontosít.

ésapanaszkezelésfolyamataismanuáliséssokszoridőigé-
nyes,ígyezenaterületenisvanmégtérafejlődésre.

A munkavégzés és a projektek hatékonyságát javító agilis 
működés már egyre szélesebb körben alkalmazott a szek-
torban.Mindemellettazintézményekenbelüliterületekkö-
zöttielterjedtségeisnőtt2020folyamán.Amáráltalánossá
váltITéstermékfejlesztésiterületekmellettnémelyintéz-
ménymáregyébterületen(pl.:marketing) isalkalmazza
eztamunkavégzési,szervezésimódszert.Az ITterületen
az intézmények többsége fejlesztések során alkalmazza
a DevOps10 megközelítést, valamint a folyamatok során
aszektorközelegészehasználITIL11folyamatokat.

A belső banki rendszerek érettsége kapcsán nem történt 
érdemi változás az elmúlt évben, ugyanakkor a bankok 
többsége szerint a digitalizáció költségcsökkentési hatása 
már kimutatható (61. ábra). Aváltozatos,kihívásokkalés
fejlesztésilehetőségekkel,szükségletetekkeltelielmúltév
ellenérenemváltozottazintézményeksajátrendszereiről
alkotottmegítélésekorszerűségiszempontból:ahardver
ésszoftvereszközparkkorszerűségéthasonlónakértékelik
abankokmint2019-revonatkozóan.Ahardvereszközpark
korszerűségétaz1-től5-ig terjedőskálánviszonylagkor-
szerűnek,átlagosan4-esreértékelték,mígaszoftveresz-
közparkesetébennémiképpalacsonyabbra,3,5-re.Fontos
megemlíteni,hogyvoltolyanintézmény,amelytavalyhoz
képestmárelavultabbnakértékeltemindkétkategóriában
sajátrendszereit.Arendszerekfelépítésébenistöbbnyire
egységesaszektor:afiókésafront-officeterületekközötti
adatátvitelisebességésafront-backendrétegzettségtekin-
tetébenisegy-egymeghatározóirányésfelkészültségiszint
látható.Mindemellettabankszektorfelénélmárazonosít-
hatóadigitalizációköltségcsökkentésihatása.Vannakintéz-
mények,akikszerintezahatásjelentősmértékű,bizonyos
részükszerintviszontennekhatásamégnemkimutatható.

A rendszerarchitektúrák felépítésében, fejlődésében egy-
fajta konvergencia látható szektorszinten. Továbbraisalig,
szektorszintenkb.10százalékbanmegoldottateljesenpa-
pírmentesfolyamat,illetveazértékláncokteljesdigitalizált-
ságaazegyestermék-igényléseknél.Báravizsgálttermék-
köröknélmindenintézményvalamilyenmódonmegoldotta
afolyamatdigitalizációt,aleginkábbdigitalizáltbankoknál
iscsupán2-3termékesetébenlehetteljesenpapírmente-
sen, end-to-enddigitálisan véghez vinni a folyamatokat.
Ugyanakkor a legtöbb – értéklánchoz kapcsolódó, vagy
irattározási–rendszerkapcsántervbenvanrészleges,vagy

61. ábra
Mekkora mértékű költségcsökkentést értek el 
digitalizációval kapcsolatosan az elmúlt 3 évben?
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

62. ábra
A különböző értékláncokon belül hány core IT 
rendszert érint egy adott folyamat az egyes években
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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teljesmodernizáció a hazai intézmények oldalán.Mind-
emellettarendszerekfejlesztése,optimalizálása is folya-
matosan,kisebbléptékbenzajlik,miközbenetekintetben
konvergenciatapasztalhatóazintézményekközött.Abankok
ugyanisegyreinkábbkerülikatúlkevésszámúésatúlnagy
számúrendszereketegy-egyfolyamathozvagyértéklánchoz
kapcsolódóan.Ezáltaljellemzően3-7dbcoreITrendszer
érintettségeválikmeghatározóváazegyesértékláncoknál
(62.ábra).Mindezekmellettpedigahazaibankszektorban
afelhőalapúmegoldásokalkalmazásaisegyreelterjedtebb,
amiegysokkalrugalmasabbmegoldásahagyományosinf-
rastruktúrákhozképest.Etekintetbenafelmérésbebevont
nagyobbintézményekelőrébbtartanak,mintateljesszek-
tor,darabszámarányosan60százalékuk,mérlegfőösszeg
arányosanmintegy72százalékukigénybeveszmárműkö-
désébenfelhőszolgáltatást(63.ábra).

A digitalizáció erősödésével a bankok oldalán is egyre 
erősebb védelmi mechanizmusok kialakítása, fejleszté-
se szükséges a kiberincidensek kapcsán. Akorábbiévek
kibertámadásitrendjeinekmegfelelőennapjainkbaniski-
emelkedőhelyetfoglalelazinformációszerzésreirányuló
adathalásztevékenység.Apénzügyiszektorravonatkozóan
aNemzetbiztonságiSzakszolgálatNemzetiKibervédelmiIn-
tézet(NBSZNKI)általkezeltincidensekközel70százalékát
akéretlenlevelekútjánterjedő,ügyfeleketcélzóadatha-
lászbejelentésektettékkia2020-asévsorán,amiráadásul
több,mint10százalékpontosnövekedés2019-hezképest.
Apénzügyiszektorbanakibertámadások jelenlétefolya-
matos,ugyanakkoralezárásokésemiattazerősebbonline
jelenlétazincidensekidőbelieloszlásáraisérdemihatással
lehetett2020-ban(64.ábra).Bárazincidensekmeghatározó
részeközvetlenülazügyfeleketcélozza,atámadásokfejlő-
déseéspotenciálisnegatívhatásaikrévén,illetveaDDoS
támadásokterjedésével(ld.4.keretesírás)abankokoldalán
isfelmerültekműködésbeliproblémák,amelyekkezelése,
valamintmegelőzéseelsődlegesfontosságú.

A digitális jelenlét erősödésével párhuzamosan több intéz-
ménynél a szolgáltatáskiesések gyakorisága és időtartama 
is nőtt. AzMNBadataialapjána2020-bantörténtincidensek
számosságaés időtartamarészbenmegtörteakorábbi ja-
vulótendenciátahazainagybankokesetében.Báratipikus
szolgáltatáskiesésiidő(medián)hasonlóanalakult,mintako-
rábbiévekben,többintézménynélisvoltakolyan,többnapon
átfolyamatosantartóleállásokegyesonlineszolgáltatások
esetében,amelyekazátlagoskiesésiidőtjelentősmértékben
növelték(ezekegyrészeadigitalizációsésaPSD2elvárásai-
naktörténőmegfeleléstcélzófejlesztésektervezettnéljobban
elhúzódóélesítésénekvoltköszönhető).2020-banátlagosan
447óráskieséstokoztakazüzletmenet-folytonosságotérintő
incidensekahazainagybankoknál(65.ábra).

63. ábra
Felhőszolgáltatást igénybe vevő intézmények aránya 
a hazai bankszektorban
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: MNB.

64. ábra
Pénzügyi szektort érintő incidensek időbeli 
megoszlása (2020)
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Forrás: Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

65. ábra
A hazai nagybankok által bejelentett incidensek miatti 
összesített szolgáltatás kiesések alakulása
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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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4. keretes írás
Pénzügyi intézményeket érintő túlterheléses kibertámadások

Az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadások (Distributed Denial of Service vagy DDoS), más néven elosz-
tott túlterheléses támadások célja az informatikai szolgáltatás(ok) – honlap, internetbank – teljes vagy részleges 
megbénítása.Atámadóilyenkorazalkalmazás,rendszervagyakárazegészhálózatelérésétigyekszikmegbénítani,
azinformációkhozvalóhozzáféréstmegakadályozni.Atúlterhelésestámadástipikusanelárasztjaacélpontotfor-
galommal,kérésekkel,mígavalósforgalom(példáulnetbankibejelentkezés)kiszolgálásarészlegesenvagyteljesen
megbénul,arendszernagyonlelassul,elérhetetlennéválik,esetlegösszeisomolhat.Atúlterhelésestámadásegy
alkalmazásvagyoperációsrendszerismertgyengeségeitiskihasznál(hat)jaatúlterheléseléréseérdekében.

Az ilyen támadások hátterében többféle motiváció állhat: az indíték gyakran a pénzszerzés, de előfordulhat, hogy 
a konkurencia gyengítése, bosszúvágy vagy politikai szándék áll a háttérben.Haatámadókpénztakarnakszerezni,
rendszerintaztaforgatókönyvetkövetik,hogyegykisebbtámadástintéznekacélpontellen,–vagyegynagyobb
célpont(példáulbankcsoport)egyentitásaellen–észsarolólevélbenkövetelnekváltságdíjat(többnyireBitcoinban)
azértcserébe,hogyneismételjékmegnagyobbterhelésselatámadást.Olyanesetekiselőfordulnakazonban,mi-
koracélpontugyankapzsarolólevelet,dealevélbenmegjelöltfenyegetés,akésőbbitámadásnemkövetkezikbe
akkorsem,haacélpontnemfizetikiaváltságdíjat.Ilyenkorfeltételezhető,hogynemaváltságdíjmegszerzésevolt
avalódiindíték,hanempéldáultőzsdeimozgások(shortolás)isállhatnakaháttérben.Esetenkéntakibertámadók
figyelemeltereléskéntisalkalmazzákaDDoStámadást,hogylekössékamegtámadottcégbiztonságiszakembereinek
figyelmét,miközbenaháttérbenmástámadásokat(adatlopást,pénzügyitranzakciókat)isvégrehajtanak.érdemes
aztismegjegyezni,hogygyakranannakeredményeisDDoStámadáshozhasonlólehet,mikoregyweboldaltegy-
szerűentúlsoklegitimfelhasználópróbálelérniegyszerre,ezértnemmindenesetbennyilvánvalóazelsőpillanattól
kezdve,hogyténylegesenkibertámadásrólvan-eszó,vagycsakamegnövekedettterheléshezképestalulméretezett
ahonlapotkiszolgálóinfrastruktúra.

A DDoS támadásoknak emellett járulékos vesztesége is lehet, azaz nem csak a tényleges célpont, hanem más, 
a kapcsolódó infrastruktúrát vagy ugyanazt a távközlési szolgáltatót használó cégek is tapasztalhatnak szolgáltatás 
kiesést a DDoS támadás következtében.Aziselőfordulhatpéldául,hogyacéghonlapjátcélozzákatámadók,de
adolgozókáltaltávmunkáhozhasználtVPNgatewayiselérhetetlennéválikakülsőIPcímeketértmegnövekedett
terhelésmiatt.

Az utóbbi években határozott növekvő tendenciát mutatott a DDoS támadások számossága és intenzitása (66. 
ábra).A2020-asévsorántöbbDDoStámadásosesetisbejártaavilágsajtót.FebruárbanazAmazonWebServices
(AWS)szenvedteelmindenidőkegyiklegnagyobbDDoStámadását,melycsúcspontjánelérteamásodpercenkénti2,3
TeraByteterhelést.Augusztusbanésszeptemberbentöbbúj-zélandicélpontottámadtakabűnözők–többekköztaz
új-zélanditőzsdét(NZX),melynapokraelérhetetlen-
néisvált.ACOVID-19pandémiáshelyzetfokozódását
akórházak,azegészségügyiésoktatásiintézmények
ellenirányulónövekvőintenzitású–nemcsakDDoS,
hanemmástípusú–kibertámadásokiskísérték.

Azelmúltévekhezképestmagyarviszonylatbanki-
emelkedő támadás volt a 2020. szeptember 24-i,
több magyar bankot érintő DDoS támadás, mely
aT-Systemsszolgáltatásaitisveszélyeztette.összes-
ségébenelmondható,hogyamagyarbankokéstáv-
közlésiszolgáltatóikezidáigsikeresenvédekeztekaz
őketértDDoStámadásokellenéstechnikailagfelké-
szültekazilyentípusúproblémákkezelésére,azonban
atámadásitechnikákfolyamatosanfejlődnek,ezért
avédekezőksemülhetneksohaölbetettkézzel.

66. ábra
DDoS támadások száma globálisan
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Megjegyzés: A csillaggal jelzett évek értékei előrejelzésen alapulnak.
Forrás: Cisco (2020): Annual Internet Report.
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3.5. A COVID-19 JÁRVÁNYHELYZET 
HATÁSA A HAZAI BANKSZEKTOR 
DIGITALIZÁCIÓJÁRA 

A 2020-ra vonatkozó banki digitalizációs felmérés 
a COVID-19 járványhelyzet hatásaira is kitért a vizsgált 7 
pillér kapcsán.Abankifelmérésünkakoronavírusmiatti
jelentősváltozásokfelméréseérdekébenazideiévbenki-
egészítésre került egy COVID-19 specifikus kérdéssorral.
Ekiegészítőkérdésekútjántovábbilehetőségnyílikmind
akülső,mindabelsőműködéstérintőhatásokfeltérképe-
zésére,valamintazoktartósságánakmegítélésére.

A digitális csatornák meghatározóvá váltak a járvány hatá-
sára és hosszabb távon is relevánsak maradnak. Azegyes
bankokdigitálisfelületeiésazokkihasználtságakapcsánje-
lentőseltérésekmutatkoztakaCOVID-19megjelenéseelőtt.
Ennekmegfelelőennagyaszórásabankokközöttatekin-
tetben,hogyajárványhatásáraazügyfélkapcsolatokmek-
korahányada terelődöttonlinecsatornákra.Ugyanakkor
általánosanelmondható,hogyazonlinetérbevalóátállás
nagyobbügyfélaktivitástjelentett,többekközöttazonügy-
felekesetébenis,akikmindezidáigkizárólagcsakszemé-
lyesenálltakkapcsolatbanbankjukkal.Anövekvőügyfélol-
dalinyitottságrévénabankokoldalánazügyfélkapcsolatok
digitalizálásahosszabbtávoniskiemeltfontosságúvávált,
elsősorbanatájékoztatáshatékonyabbátételeérdekében
(67.ábra).

Az ügyfelek oldalán a kizárólag bankfióki ügyintézés már 
kevésbé preferált, miközben az ügyfelek átállása digitális 
csatornákra több szegmensben is tartós lehet. Jelenlegala-
kosságiügyfelekközelfele,mígavállalatiügyfelekmintegy
negyedejellemzőenonlinebankolazintézményekvissza-
jelzéseialapján.Azomni-channel,azaztöbbcsatornát is
igénybevevőügyfelekkelegyüttígymindkétszegmensben
alacsonyabbrészaránytképviselnekazonügyfelek,akikjel-
lemzőenbankfiókbanintézikpénzügyeiket(68.ábra).Vala-
mennyiügyféltípuskapcsánráadásultöbbintézményúgy
gondolja,hogyadigitálisátállástartóslehet,méga65év
felettilakosságiügyfelekvonatkozásábanisatöbbségleg-
alábbrészbentartósnakgondoljaazátállást.Báradigitális
megoldásokirántakeresletérdembennőttajárványhelyzet
hatására,azújtermékekfejlesztésejellemzőenakereslet
változásátólfüggetlenülisprioritástélvezabankokoldalán.
Innovatívmegoldásokbevezetésévelpedigahazaiintézmé-
nyektöbbekközöttazAzonnaliFizetésiRendszerhasznála-
tánakösztönzésétistervezik.

A bankok elkötelezettebbé váltak a digitális transzformáció 
és a működés nagyobb fokú modernizációja iránt. Intézmé-
nyek60százalékánálgyorsítottaajárványhelyzetadigitális
transzformációs stratégiamegvalósítási ütemezését. Bár

67. ábra
A digitalizáció fontossága az ügyfélkapcsolatok 
vonatkozásában (2020)
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Megjegyzés: 1-5-ös skála alapján, ahol az 1-es pontszám jelentette 
azt, hogy egyáltalán nem élvez prioritást az adott kérdéskör, míg 5-ös 
pontszám esetén a válaszadó számára az adott kérdéskör teljes priori-
tást élvez.
Forrás: MNB.

68. ábra
A lakossági és vállalati ügyfelek megoszlása 
csatornahasználat szerint a vizsgált intézmények 
körében (2020)
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Megjegyzés: A bankok önbevallása alapján, az összesített ügyfélszám 
arányában. A bankok jellemzően tágabban értelmezik az online szám-
lahasználat definícióját, mint egyéb MNB által is vizsgált statisztikák.
Forrás: MNB.
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12 AMagyarNemzetiBank4/2021.(III.30.)számúajánlásaahitelintézetekdigitálistranszformációjáról.

azegyesintézményekeltérőengondolkodnakarról,hogy
melydigitálistranszformációslépéseketszükségesrövidés
melyeketközéptávonmegvalósítani,aszektordöntőtöbb-
ségea–járványhelyzetmiatti–némilegszűkülőköltség-
vetésellenére isa transzformációthelyezi középpontba.
Adigitálistranszformációésmodernizációnemcsakater-
mékfejlesztésekbenkimutatható,munkavállalóioldalonis
egyrenagyobb teret szánnakaz intézményekazotthoni
munkavégzésnek(dehosszútávonajárványhelyzetalatti
szintnélkisebbmértékben).Atávolimunkavégzéstartós
biztosításáhozaszektorameglévőeszközparkjátalapvető-
enmegfelelőnekítéli,detöbbbankjelezte,hogyegyaránt
szükségesekkisebbrendszerfrissítések,illetveújhardverés
szoftverfejlesztések,beszerzésekis.

A COVID-19 járványhelyzet a belső banki rendszerekre 
mérsékelt, míg a belső folyamatokra jelentős hatást gya-
korolt. Tekintettelarra,hogyalegacyITrendszerekfejlesz-
tésemárabankokönértékeléseszerinthosszabb-rövidebb
idejenapirendenvan,vagyakármárjelentősfejlesztések
istörténtek,kevésintézménygondoljaúgy,hogyváltoztak
volnaarendszerfejlesztésselkapcsolatoselképzelések(69.
ábra),miközbenegyetlenbanksemjelezte,hogykomplex
rendszercsereszükségességétindukáltavolnaajárványhely-
zet.Akorábbankitűzöttfejlesztésitervekmegtartásamellett
szólaz is,hogyabankokúgy látták,hogyaCOVID-19és
alezárásokmiattnövekvőadatforgalomellenérearendszer-
szintűITleterheltséginkábbcsakmérsékeltennőtt.Abelső
folyamatstruktúrábanésaterületekközöttikommunikáci-
óbanazonbanjelentősebbekaváltozások.Azinformáció-
áramlásmódjaésfolyamatajelentősenmegváltozottegyes
intézményeknélalezárásokidőszakában(70.ábra).Báre
változásoktartósságakapcsánegyelőremegoszlanakavé-
leményekabankokoldalán,azüzletifolyamatokbantörténő
vezetőijóváhagyásokategyreinkábbdigitálisformábanter-
vezikazintézmények.Mérlegfőösszegalaponaszektor67
százalékaúgytervezi,hogyazemlítettjóváhagyásoktöbb-
sége(legalább50százaléka)digitálisanfogmegvalósulni
aközeljövőben.Efolyamatelemekkapcsánamárbevezetett
megoldásoktöbbnyiremegfelelőek,jellemzőenkisebbfej-
lesztéseketelegendőektartanakazintézmények.

3.6. AZ MNB BANKI DIGITALIZÁCIÓS 
AJÁNLÁSA 

Az MNB 2021 márciusában nemzetközi szinten is újdon-
ságnak számító ajánlást12 adott ki a hazai bankrendszer 
digitalizációjának erősítése érdekében. A járványhely-
zet a pénzügyi szolgáltatások esetében is rámutatott
adigitalizáció fontosságára.Bárahazaibankrendszeraz

69. ábra
A járványhelyzet hatása a legacy IT fejlesztési tervekre

A közelmúltbeli jelentős fejlesztések miatt nem változtak
az elképzelések
Fokozatos, kis lépésekben történő fejlesztések vannak
tervben a helyzet hatására

87%

13%

Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

70. ábra
Bankok önértékelése alapján az egyes 
folyamattípusok mekkora mértékben változtak 
a járványhelyzet hatására 
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

https://www.mnb.hu/letoltes/4-2021-dig-transzformacio.pdf
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elmúlt időszakbanegyre aktívabb volt a digitálismegol-
dásokterén,továbbraiskomolyszemléletváltásraésen-
nekmenténjelentősésátfogófejlesztésekrevanszükség,
amelyeketa jegybank–ahogyazmárkorábbanazMNB
FinTechstratégiájábanismegjelent–egyközösbankszektori
digitalizációsminimumszintetmeghatározóajánláskiadá-
sávaltudösztönözni.Azajánláskialakításátmegelőzőenaz
MNBdigitalizációsterülete2019-benszéleskörbenfelmérte
ahazaibankrendszerdigitalizációsszintjét.Afelmérésered-
ményeitésanemzetközijógyakorlatokatfigyelembevéve
ajegybankiszakértőkösszeállítottákazajánlástervezetét,
amelyeztkövetőenelőzetesenegyeztetésrekerültapiaci
szereplőkkelésaMagyarBankszövetséggel is.Azajánlás
céljaahazaihitelintézetekdigitálistranszformációjánakaz
MNBiránymutatásaimelletttörténőmegvalósítása,ahazai
bankrendszerversenyképességénekésstabilitásánakerősí-
tése,figyelembevéveazügyfélközpontúságésafogyasztó-
védelemszempontjait.Mindezencélkitűzésekegyüttesen
hozzájárulhatnakazországversenyképességénektámoga-
tásáhozis.

Az MNB ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stra-
tégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank 
részére való megküldését várja el a hitelintézetektől 2021. 
október 31-ig.Akialakítandóstratégiakapcsánajegybank
elvárja,hogyazlefedjenmindenfontosszegmenst,amely
elengedhetetlenazintézményekdigitalizációsfejlesztései-
nekmegvalósításáhozadigitálistermékpalettabővítésétől
kezdveakülsőpartnerkapcsolatokfejlesztésénátavállala-
tiinformatikairendszertranszformációjáig-adigitalizáció
irántiszervezetiszintűelköteleződésmagasabbfokánakbiz-
tosításamellett(71.ábra).Abankokáltalelkészítettdigitális
transzformációsstratégiábanmeghatározottcélkitűzésekés
vállalásokteljesítésénekelőrehaladásáról,visszaméréséről
azMNBévente,mindenévdecember31-ig–először2022-
ben–beszámolótvárelazintézményektől.

71. ábra
Az MNB banki digitalizációs ajánlásának 
fókuszterületei
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Adatvagyonkezelési
stratégia digitalizációs

irányú fejlesztése
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informatikai rendszer

transzformációja
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vállalati kultúra

Forrás: MNB.
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5. keretes írás
Sikeresen elindult az Azonnali Fizetési Rendszer

2020. március 2-án, az azonnali fizetési szolgáltatás 
sikeres indulásával új időszámítás kezdődött a hazai 
pénzforgalomban. Afogyasztókszámáraelérhetővé
váltegyolyanelektronikusfizetésimód,amiazév
mindennapjárakiterjedőfolyamatoselérhetőségével
ésarendkívülgyors,5másodpercenbelülifeldolgo-
zásával valamennyi fizetési helyzetben (személyek
közöttipénzküldés, számlafizetés, fizikai és online
vásárlás)relevánsalternatívátteremthetakészpénz-
zelszemben.Arendszerbenrejlőpotenciáltmisem
szemléltetijobban,minthogyapénzforgalmatújala-
pokrahelyezőszabályrendszernekköszönhetőenaz
elsőpillanattólkezdveazátutalásiforgalomtöbbmint
40százalékaátterelődöttaBankköziKlíringRendszer
napközbenielszámolásiplatformjárólazazonnalira.
Arendszerelsőévében2021.február28-ig114millió
tranzakciókerültfeldolgozásraaközpontiinfrastruk-
túrán17ezermilliárdforintösszértékben(72.ábra).

2020. március 2. fontos mérföldkő, ugyanakkor ez 
a dátum csak egy hosszú fejlődési út kezdetét jelzi. 
Ahhoz,hogyazazonnalifizetésbetöltseahozzáfű-
zöttelvárásokat,azalapinfrastruktúráraépülőinnova-
tívvégfelhasználóiszolgáltatásokszéleskörűmegjelenésérevanszükség(pl.QR-kódalapúmobilfizetésimegoldások).
AzMNBésaközpontirendszertműködtetőGIROZrt.mindentámogatástmegadapiaciszereplőkszámára,hogy
élnitudjanakalehetőségekkel.Többekközöttlétrehozásrakerültegymásodlagosszámlaazonosítóadatbázis,ami
lehetővétesziazügyfelekszámára,hogyahosszúésnehezenmegjegyezhetőszámlaszámokhelyettakármobiltele-
fonszám,emailcímvagyadóazonosítójelalapjánindítsanaktranzakciókat.Emellettaközpontirendszertámogatja
afizetésikérelmek,vagyisakedvezményezettekáltalafizetőfeleknekcímzettszabványosítottüzenetekfeldolgozását
is,amelyekalapjánegyszerűenéskényelmesenindíthatókazonnaliátutalásitranzakciók.Továbbákidolgozásrakerült
egyútmutató13azazonnalifizetésirendszerbenalkalmazandófizetésiésadatbevitelifolyamatokról,valamintegy
sztenderd14aQR-kódosadatbevitelimódravonatkozóan.Mindezekmellett2020.szeptember1-jénsikeresenátlép-
tünkamásodikfejlődésiszakaszba,amikorislehetővéváltanemazonnalifeldolgozásikötelezettségaláesőtranz-
akciók(pl.értéknaposésrendszeresátutalások,vállalatikötegelttranzakciók)benyújtásaisaközpontirendszerfelé.

AzMNBa2021júliusábanmegjelenőFizetésirendszerjelentésében15egydedikáltfejezetkereténbelülrészletesen
foglalkozikmajdazazonnalifizetésirendszerbevezetésénektapasztalataival,illetveajövőbenvárhatófejleményekkel.

13  https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-folyamatok-utmutato-20190712.pdf
14  https://www.mnb.hu/letoltes/qr-kod-utmutato-20190712.pdf
15  https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-rendszer-jelentes

72. ábra
A Bankközi Klíring Rendszer éjszakai (IG1), napközbeni 
(IG2) és azonnali (AFR) elszámolási platformján 
feldolgozott tranzakciók számának alakulása
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Forrás: MNB.
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4. A hazai biztosítók digitalizációs szintje

Az MNB a hazai biztosítási szektor bruttó díjbevétel alapján több mint 90 százalékát lefedő kérdőíves felmérése keretében 
helyzetelemzést készített a hazai biztosítók digitalizációs szintjéről. A hazai biztosítók esetében a termékek online eléré-
se és a kapcsolódó ügyintézések többnyire digitalizáltak, valamint a működést támogató háttérrendszerek is fejlettnek 
tekinthetők. Ugyanakkor a belső folyamatok digitalizálásában és automatizálásában nagyobb fokú fejlődés szükséges, 
melynek kapcsán előremutató lehet a hangsúlyosabb vezetői és munkavállalói felkészültség és a digitális transzformációt 
nagyobb mértékben támogató szervezeti kultúra erősítése.

4.1. A HAZAI BIZTOSÍTÓK 
DIGITALIZÁCIÓJA

Az MNB a hazai biztosítók digitális fejlettségét is felmérte 
2020-ra vonatkozóan. A7pillérbőlálló,mintegy250kérdést
tartalmazódigitalizációsfókuszúkérdőívegyarántlefedte
akülsőkapcsolatok,atermékportfolióésazügyfélelérés
témaköröket,valamintaszervezetifelkészültségetésabel-
sőrendszerek,folyamatokdigitalizációsszintjét.Afelmérés
ahazaibiztosításipiactöbbmint90százalékátfedtelebrut-
tódíjbevételalapon. 

A hazai biztosítók digitalizációs szintje összességében kö-
zepes, míg az intézmények fejlettségi szintjében alacsony 
a szóródás. Ahazaibiztosítóktipikusdigitalizáltsági foka
avizsgált0-100-assztenderdizáltskálán58-as(73.ábra).
Ahazaibiztosítókadigitalizációstranszformációkapcsán
igencsak eltérőmegközelítést alkalmaznak, így az egyes
pillérekenbelülvegyesenalakulafejlettségiszint.Atöbb-
félefókuszpontésirányultságellenéreazösszképhasonló
aszektorban,aszervezetekegészénekdigitalizációsszint-
jébenkismértékűeltérésfigyelhetőmeg.

A biztosítási termékek és a működést támogató háttér-
rendszerek többnyire digitalizáltak, viszont a belső folya-
matok fejlesztendők.Bárazelérhetőtermékek,szolgálta-
tásoktípusaésszámosságatekintetébenérdemiésreleváns
különbségek vannak a piac szereplői között, a termékek
onlineelérhetőségemindazélet,mindanem-élet jelle-
gűtermékeknéljónaktekinthető.Adigitálisügyintézésés
kapcsolattartásösztönzésébenugyanakkorvalamennyiin-
tézménytípusnálvantérafejlődésre.Abiztosítókdigitális
transzformációjáhozaműködtetési rendszerek jó alapot
szolgáltatnak,deabelső folyamatokdigitalizálásábanés
automatizálásábannagyobbfokúfejlődésszükséges,mely-
nekkapcsánelőremutatólehetahangsúlyosabbvezetőiés
munkavállalóifelkészültség.

73. ábra
A hazai biztosítási szektor digitális fejlettségi 
indexének pillérenkénti és összesített pontszámának 
terjedelme (2020)
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Megjegyzés: Az ábrán a minimum, a maximum, az alsó és a felső 
kvartilis, illetve a medián értékeket jelöltük.
Forrás: MNB.

74. ábra
Digitálisan igénybe vehető biztosítási termékek 
elérhetősége (súlyozott átlag)
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük. Az átlagszámítás során nem vettük figyelembe 
azon intézményeket, amelyek nem értékesítik az adott terméket.
Forrás: MNB.
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4.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ 
INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA

Hazánkban a legnépszerűbb lakossági vagyonbiztosítási 
termékek online igénylése megoldott, érdemi fejlődésre 
a vállalati szolgáltatásoknál látni teret. Anagyobbéskomp-
lexebb tevékenységi kört lefedő, széles termékpalettával
rendelkezőbiztosítóknagyhangsúlytfordítanaktermékeik
digitalizálására,ígyanem-élettermékekesetébenadigitá-
liselérhetőségmagas,számosesetben100százalékos(74.
ábra).Azéletjellegűtermékekjellegébőlfakadóanvannak
intézmények,akikkevésbétartjákkiemeltnekezekdigitális
elérhetőségét,ugyanakkoretermékköresetébenisaszek-
tortöbbsége–bruttódíjbevételalaponmintegy60százalé-
ka–márkialakítottdigitálisigénylésifelületeket.Avállalati
ügyfelekszámáraazonlinetermékigénylésugyanakkormég
kevésbémegoldott.Mindemellettadigitálisigénybevétel
általános elősegítésére több biztosító is alkalmaz árazá-
si ösztönzőket: a kedvezményes díj bár egyre gyakoribb
aszektorban,leginkábbegyszeri,nemtartóskedvezmény
formájábanvanjelen.Viszontcsaknéhányintézménynél
látnipozitívösztönzőketazelektronikusformábantörténő
kommunikációésügyintézéselőnybenrészesítésére.

Elsősorban a lakossági vagyonbiztosításoknál digitalizáltak 
az ügyfélértesítések. Alakosságiügyfelekszámáraanem-
életjellegűtermékekkapcsánadíjfizetésesedékességéről
abiztosítóktöbbségeazügyfélkörnagyobbrészénekdigi-
tálisformábanküldtájékoztatást(75.ábra),miközbenaz
esetibbtermékeknélbruttódíjbevételalaponabiztosítási
szektor55százalékaadigitálisértesítésiformáraelsődleges,
szintemindenügyfeletlefedőopciókénttekint.Avizsgált
biztosításitermékvonatkozásábanugyanakkorazáltaláno-
sabbcélúügyféltájékoztatáséskapcsolattartásdigitalizált-
ságakisséelmaradarendszeresértesítésekhez(nem-élet:
díjfizetés,élet:egyenlegértesítő)képest.Mindemellettpe-
digavállalatitermékekkelkapcsolatosértesítésekdigitalizá-
lásáraisnagyobbhangsúlytszükségeshelyezni,abiztosítók
69százalékaesetébenavállalatiügyfélkörkevesebb,mint
felekapdigitálisértesítést.

A digitális csatornán történő kárbejelentés már csaknem 
általánosnak tekinthető.Atermékekdigitáliselérhetőségén
felülatermékigénylésésügyintézéstekintetébenszámos
ügyfélélménytnövelőésatájékozódástsegítőmegoldásfej-
lesztéselehetindokolt.Akárokbejelentésemáraszektor
szereplőinek87százalékánál,mígakárrendezésfolyama-
tánakkövetéseaszektorközel50százalékánálmegoldott
digitálisan,azonbanazegyesbírálatilépésekrőlvalótájé-
koztatásmégérdembenfejleszthető(76.ábra).

75. ábra
A rendszeres ügyfélértesítés formája esedékes 
díjfizetésről (nem-élet) vagy az aktuális egyenlegről 
(élet)
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Megjegyzés: A válaszadók arányában. Az átlagszámítás során nem 
vettük figyelembe azon intézményeket, amelyek nem értékesítik az 
adott terméket.
Forrás: MNB.

76. ábra
Intézmények által biztosított digitális felületek 
a kárbejelentésre és egyes folyamatok nyomon 
követésére
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: MNB.
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A külső, illetve üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás 
digitalizációját fontos lenne fejleszteni a biztosítási szektor-
ban. Szervezetenbelülifejlesztésekettámogatóösztönzők
ésazáltalánosanafejlődéstésdigitáliskapcsolattartástelő-
segítőbelsőkeretrendszerektekintetébenahazaibiztosítók
összességébenjólállnak,háromnegyedükbelsőszabályaik-
kalisösztönziamunkavállalókdigitalizáltkapcsolattartását.
Amagasabb fokúdigitalizáció szükségességeelsősorban
akülsőkapcsolatokesetébenazonosítható,mindazeseti
kapcsolattartás,mindarendszeresegyüttműködésekese-
tében,miközbenazinnovatívszereplőkirántinyitottságalig
érzékelhető:jelenlegsincsenekdedikáltinkubációsprog-
ramokésegyvizsgált intézménysemterveziközéptávon
ilyenplatformkialakítását.Bárahazaiinkumbensekszámos
hasznos,biztosításipiacszámáraiselőremutatóinnovációt
látnak–elsősorbanglobálisan,deahazaipiaconisegyrein-
kább–,FinTechés/vagyInsurTechcégekkelegyüttműködést
egyelőreavizsgáltintézményikörkevesebbmintnegyede
alakítottki.Amárpartnerségeketkialakítókmindegyikeleg-
feljebb4-5innovátorralvanegyüttműködésben.

4.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI 
FELKÉSZÜLTSÉG

A biztosítási szektor tisztában van a digitalizáció fontos-
ságával, azonban stratégiai és menedzsment szinten ez 
nem mindenhol kerül kinyilvánításra.Aszektor jelentős
többségeegyszerrefókuszáladigitálistranszformációraés
az informatikai rendszerköltséghatékonyságának fejlesz-
tésére.Adigitálistranszformációazonbanazintézmények
többmintharmadánálnemjelenikmegönálló,erreafel-
adatrakijelöltfelsővezetőiterületként(77.ábra).AzMNB
felmérésealapjánaszektor87százalékaazonbanteljesen
vagynagymértékbenfelkészültnekérzimagátadigitális
transzformációra,valamintfelgyorsítottákerrevonatkozó
stratégiájukmegvalósításátazutóbbiévben.

A távmunka biztosítása szempontjából heterogén a hazai 
biztosítók gyakorlata. Az intézmények hozzáállása ezzel
kapcsolatbanaspektrumteljesskálájátlefedi,vannak,akik
mindenterületenbiztosítjákateljeskörűotthonimunkavég-
zést,viszontaz intézmények20százalékánálatávmunka
egyáltalánnemlehetségesvagymaximumheti1munkanap
biztosított.Aszektornagyrészeajárványügyihelyzetmeg-
szűnésévelazaztmegelőzőidőszakbanalkalmazottotthoni
munkavégzéslehetőségeknéltöbbetfogbiztosítani,azon-
banamostanimértéketnemfogjamegtartani.

77. ábra
Igazgatóságának tagja-e a biztosítói digitalizációért 
felelős terület?

igen
nem
nincs dedikált digitalizációs vezető

40,0%

26,7%

33,3%

Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: MNB.

78. ábra
2016 januárja óta implementált enterprise-szoftverek 
megoszlásra

Folyamatban
Sikertelen
Sikeres

1%

27%

72%

Forrás: MNB.



AHAZAIBIZTOSÍTóKDIGITALIZÁCIóSSZINTJE

FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS • 2021. MÁJUS 53

4.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS 
DIGITALIZÁLTSÁGA

A biztosítási szektorban 2016 óta összesen 102 enteprise-
szoftver implementációs projekt indult el. Aprojekteknagy
része néhány biztosítóra koncentrálódik, ezen projektek
közelháromnegyedemársikeresen lezárult,éscsupán1
százalékátítéltéksikertelennekazintézmények(78.ábra).

A biztosítók belső folyamatainak digitalizáltsági szintjét 
fontos lenne tovább erősíteni.Azintézményekközel75szá-
zalékamárapandémiátmegelőzőenisegységesarchiváló
rendszerthasználtésadigitalizáltvezetőijóváhagyásokat,
aláírásokatisrégebbótahasználják.Ezenfelülaterületekkö-
zöttiinformációáramlásismegfelelőazintézményekbeval-
lásaalapján,azonbanmégmindigvannakjelentősszámban
manuálisfolyamatok,mintpéldáulafőkönyvi-vagyanalitika
rendszerreltörténőkommunikáció,vagyakiberesemény-
naplóelemzése(79.ábra).

Az agilis munkavégzés még nem általánosan elterjedt 
a biztosítók körében. Az intézményekcsupán felealkal-
maz folyamat optimalizációra alkalmas területek közötti
csapatokat.Azonintézményekviszont,amelyekalkalmaz-
zákeztamegközelítéstjellemzőenkevésterületetvonnak
beösszességében(főlegITéstermékfejlesztés).Emellett
azonbanszektorszintenszéleskörbenelterjedtazITILfo-
lyamatokhasználata.

A belső rendszerek fejlettségét összességében jónak ítéli 
a szektor mind hardver, mind pedig szoftver szinten. Az el-
múltháromévbenközel20százalékosköltségcsökkentést
eredményeztekakülönböződigitalizációsfejlesztésekabiz-
tosítóknál.AzutóbbiévekbenmegnőttaszektorITrend-
szereinekleterheltsége,azonbancsupánenyhemértékben,
aminemokozottgondotazoküzemeltetésében.Arendszer-
fejlesztésekkapcsántöbbbiztosítóis innovatívszemlélet
feléfordulésafelhő-alapúszolgáltatásokatisegyreinten-
zívebbenalkalmazzákműködésüksorán:ateljesbiztosítási
szektorbanazintézmények55százaléka,mígavizsgáltintéz-
ményikör67százalékahasználfelhőszolgáltatást(80.ábra)

A termékfolyamatokon belüli értékláncok többségénél már 
megoldott a digitalizáció.Atermékfolyamatoknálcsupán
kis számbannemmegoldottaz értéklánconbelüli teljes
digitalizációésezektöbbségébentervbenvannakfejlesz-
tések.Szektorszintenapapírmentesügyintézésfejlettnek
mondható.Ezenfelülazonkevésterméknél,amelyek je-
lenlegmég igényelnekpapír alapúdokumentációt, több
helyenisjeleztékfejlesztésiszándékukatazintézmények.
Ameglévődokumentumokközel90százalékakerüldigi-
talizálásra,valamintazirattárazás80százalékaisdigitális
formábanzajlik. 

79. ábra
Biztosítói folyamatok automatizáltságának értékelése 
önbevallás alapján
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Adatlekérdezés
automatizáltsága

Kiberesemények
napló elemzése

Pont Pont

Terjedelem
Medián
Átlag

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.

80. ábra
Felhőszolgáltatást igénybe vevő intézmények aránya 
a hazai biztosítási szektorban
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Forrás: MNB.
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Melléklet

A BANKI ÉS BIZTOSÍTÓI DIGITALIZÁCIÓS FELMÉRÉS ÉS INDEXMÓDSZERTAN 
VÁLTOZÁSA

A2020-asbankidigitalizációsfelméréskérdőívealapjánkétkompozitindexetállítottunkelő.Azelsőindexa2019és2020
közöttiévesváltozásnyomonkövetéséreszolgál,ugyanakkorakérdőívesfelmérésbenésazindexszámításbantörtént
kisebbfejlesztésekegyújindexelőállításraislehetőségetteremtettek.

Elsőkéntabankokdigitálisérettségérevonatkozó2020-askérdőívalapjána2019-benfelvettdigitalizációsfelmérésmód-
szertanávalegyezően,azzalgyakorlatilagmegegyező,konzisztensváltozókhalmazánelőállítottukapillérenkéntikompozit
indexeket,illetveazokataggregálvaazösszesítettdigitalizációsindexet.Ennekazeljárásnakacéljaaz,hogyösszehason-
líthatóvátegyükakétfelmérést,ésadigitalizációsérettségidőbelialakulásátnyomontudjukkövetni(részletesenlásd3.
fejezet).Ehhezazszükséges,hogya2019-esadatfelvételnélalkalmazottmódszertantmegismételjüka2020-banfelvett
adatokon,amelymegköveteli,hogya2019-essúlyrendszerrelaggregáljuka2020-asadatokat.Amódszertanrészletes
leírásamegtalálhatóaFinTechésDigitalizációsJelentés2020.ápriliscíműkiadvány5.keretesírásában.

A2020-asbankidigitalizációskérdőívugyanakkor20újkérdésttartalmazakorábbifelméréshezképest–vagyisösszesen
mintegy270kérdésttettünkfelazintézményeknek–,amelyadigitalizáltságaspektusaitigyekszikmégrészletesebben
megragadniabankiműködéskülönbözőterületein.Egyrésztebővítettkérdéslistaindokoltegyújabbindexszámítást,
másrésztakérdőívmegújításasorántovábbifinomhangolásraistörekedtünk,mivela2019-esfelmérésnélakompozit
indexszámításasoránnehézségetjelentetttöbbolyan,elsősorbanszövegesválaszlehetőségetengedőkérdéskezelése,
amelyekesetébenazadottválaszoknemvoltakmegfelelőensztenderdizálhatók.Azújfelmérésbenakorábbitapaszta-
latokatfigyelembevéveaszóbanforgókérdéseknélaszövegesválaszlehetőségétfeleletválasztóssá(többválasztóssá)
tévesztenderdizáltuk,ígymárezekisbeépíthetővéváltakazindexekbe.Azújindexalapjáulszolgálóváltozóhalmaztar-
talmábanjelentősmértékbenmegegyezettazeredetilegfeltettkérdésekinformációsbázisával,köszönhetőenakérdések
sztenderdizálhatóságának.

Azújváltozókéskérdéskörökbevonásávalegyidejűlegazúj
módszertanbanméginkábbtörekedtünkarra,hogyameg-
képzettváltozókatúgyalakítsukki,hogyarelatívkismegfi-
gyelésszámmintadottságneokozzonproblémátamérhe-
tőségetilletően,ígynekelljenváltozótkihagyniilyenokból.
Ezazzaljárt,hogyszámos,egymássalszoroskapcsolatban
levőésösszevonható(rész)kérdéstaggregáltunk-legtöbb-
szörazonossúlytfeltételezve.Ezenelvnekisköszönhetően
aszóráshiányamiattnemvoltkihagyottváltozó.Mindezek
révén2019-hezképestkb.15-20százalékkalnőttmegaz
információs bázis, amelynek kb. kétharmada származott
akorábbikörbensztenderdizálhatósághiányábankihagyott
változókbeemeléserévén,míganövekedésfennmaradóhá-
nyadátazújkérdésekadták.Arangsoréskategóriaváltozók
előállítása,hiányzóadatok imputálása,azegyesválaszok
normálása,adimenzióredukcióésakvalitatívváltozóknu-
merikussákonvertálásahasonlóanzajlott,mintakorábbi-
akban(FinTechésDigitalizációsJelentés2020.ápriliscímű
kiadvány,5.keretesírás).Azújindexeváltozásokmiattkissé
eltérőeredményeketadottazegyespillérekmentén(81.
ábra)

81. ábra
A 2020-as banki digitalizációs fejlettségi index 
pillérenkénti értékének változása a módszertan 
megújítása révén
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Forrás: MNB.
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Abiztosítóidigitalizációskérdőíveredményeinekkiértékeléseisazújmódszertanalapjánzajlott.Tekintettelugyanakkor
akérdéseknémilegeltérőjellegére–amiaspecializálttermékkörökreépítőüzletimodellekbőlfakad(pl.életésnem-
életágelkülönítése)–ésszámosságára,azösszevonásokésakategóriaváltozókképzésenémilegeltérőlogikamentén
zajlott.Ezeneltérőmegközelítésalkalmazásaannakérdekébenvoltszükséges,hogyaszámítottindexkiegyenlítettlegyen
ésmegfelelőhelyzetértékeléstkapjukabiztosítókdigitalizációsszintjérőlfigyelemmelazüzletimodellekeltéréséreis.



Neumann János
(1903.december28.–1957.február8.)

Matematikus,matematikaifizikus,aszámítógép-tudományatyja,ahalmazelmélet,játékelmélet,operációkutatás,akvantum-
mechanika,azatomenergiaésadigitálisszámítógép-tervezészseniáliskutatója.AprincetoniInstituteofAdvancedStudy
egykoriprofesszora,számtalanegyeteméstudományosakadémiatagja,azamerikaiAtomenergiaBizottságegykorielnöke.
Utcák,iskolák,illetveegyetemviselianevét,aholdonkrátertneveztekelróla.

Neumannkiemelkedőtehetségeszámosterületenmárgyermekkorábanmegmutatkozott,majdaFasoriEvangélikusGimná-
ziumbanérteltanulmányisikereket.Azérettségitkövetőenmárjólképzettmatematikusnakszámított,beiratkozottaBuda-
pestiTudományegyetemmatematikaszakára,ésemellettberliniészürichiegyetemekenisképeztemagát.Doktoritanulmá-
nyai után Európában és Amerikában tanított, végül az Egyesült Államokban telepedett le. Részt vett az atomenergia
kutatásábanéshadicélúfelhasználásában,eztkövetőenabékésenergiatermeléskialakításánakirányításábanis.

1945és1957közöttaprincetoniElektronikusSzámítógépprojektvezetője.Azemberiagyésazidegrendszerműködésén
alapulógépekfejlesztésévelfoglalkozott.1944-benaPennsylvaniaiEgyetemenmeghatározószerepetvállaltazelsőteljesen
elektronikus,digitálisszámítógép,azENIAC(ElectronicNumericalIntegratorandComputer)megépítésében.

1945-benaCambridgeEgyetemenmára„Neumann-elvek”felhasználásávalkészültazelsőelektronikus,tároltprogramú
számítógép,azEDSAC(ElectronicDelayStorageAutomaticComputer).AszámítógépműködésétNeumannabiológiáraala-
pozta:azemberiagyfeladatmegoldásainakmintájárakialakítottaazalgoritmustésfelhasználtaaszámítógépbenvalószámí-
tásokelvégzéséhez.érdemeinekelismerésekéntazAmerikaiEgyesültÁllamokelnökekinevezteazamerikaiAtomenergia 
Bizottságelnökévé.

Neumanna20.századegyiklegnagyobbtudósa,akiamatematikátnemöncélúan,hanemakorigényeitkielégítve,afelhasz-
nálhatóságcéljávalalkalmazta,ésközbenrendkívülfontostudományoseredményeketértel.Nekiköszönhetjükazelektroni-
kusszámítógépekleglényegesebbalapelveit,mintamilyenakettesszámrendszerfelhasználása,amemória,aprogramtárolás,
azalgoritmushasználatvagyazutasításrendszerkidolgozása.



FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS

2021. május

Nyomda:ProspektusKft.

8200Veszprém,Tartuu.6.



mnb.hu
©MAGYAR NEMZETI BANK

1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.


	Vezetői összefoglaló
	1. Nemzetközi kitekintés
	1.1. A JÁRVÁNYHELYZET GLOBÁLIS SZINTEN KATALIZÁLTA A DIGITALIZÁCIÓT
	1.2. A JÁRVÁNYHELYZET ERŐTELJES HATÁST GYAKOROLT A FINTECH SZEKTOR NÖVEKEDÉSÉT TÁMOGATÓ TÉNYEZŐKRE
	1.3. A FINTECH ÖKOSZISZTÉMA HELYZETE A JÁRVÁNYHELYZET ALATT
	1.4. AZ EURÓPAI FINTECH SZEKTOR HELYZETE
	1.5. A FINTECH CÉGEK FINANSZÍROZÁSA
	1.6. NEMZETKÖZI HELYZETKÉP A BANKI DIGITALIZÁCIÓRÓL ÉS A BANK-FINTECH EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL
	1.7. KIBERBIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK A PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN
	1.8. A FINTECH SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA, ANNAK FEJLŐDÉSE, COVID-19-SPECIFIKUS SZABÁLYOZÓI REAKCIÓK

	2. A hazai FinTech szektor
	2.1. A HAZAI FINTECH SZEKTOR VÁLLALATAINAK MÉRETE ÉS AZ ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA
	2.2. A HAZAI FINTECH SZEKTOR ÁRBEVÉTELE, JÖVEDELMEZŐSÉGE ÉS EXPORT AKTIVITÁSA
	2.3. A HAZAI FINTECH STARTUP-OK FEJLŐDÉSE 

	3. A hazai bankrendszer digitalizációs szintje 
	3.1. A HAZAI BANKRENDSZER DIGITALIZÁCIÓJA
	3.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA
	3.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI FELKÉSZÜLTSÉG
	3.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS DIGITALIZÁLTSÁGA
	3.5. A COVID-19 JÁRVÁNYHELYZET HATÁSA A HAZAI BANKSZEKTOR DIGITALIZÁCIÓJÁRA 
	3.6. AZ MNB BANKI DIGITALIZÁCIÓS AJÁNLÁSA 

	4. A hazai biztosítók digitalizációs szintje
	DIGITALIZÁCIÓJA
	4.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA
	4.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI FELKÉSZÜLTSÉG
	4.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS DIGITALIZÁLTSÁGA

	Melléklet
	A BANKI ÉS BIZTOSÍTÓI DIGITALIZÁCIÓS FELMÉRÉS ÉS INDEXMÓDSZERTAN VÁLTOZÁSA


