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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 fejlő-
désének hazai és nemzetközi trendjeibe. A MNB szándéka szerint ezáltal hozzájárul a hazai pénzügyi rendszer digitalizációs 
szintjének erősítéséhez, amely folyamatban a jövőben is kiemelt támogató szerepet kíván betölteni.

 

 

 

Az elemzés Szombati Anikó, Digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató, Chief 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 Biztosítás- és pénztárfelügyeleti, 
a Pénzügyi infrastruktúrák, a Pénzügyi rendszer elemzése és a Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóság mun-
katársai vettek részt. A publikáció 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 2022. március 31-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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Vezetői összefoglaló

A globális és a hazai pénzügyi digitalizációs folyamatok áttekintése érdekében az MNB éves rendszerességgel teszi 
közzé FinTech és Digitalizációs Jelentés című kiadványát.Apénzügyirendszerműködésébenésfejlődésébenegyre
meghatározóbbakadigitálisésinnovatívmegoldások,valamintazezekettámogatófejletttechnológiák.Azügyfelekésaz
intézményekszámáramegjelenőpénzügyiinnovációkegyrészrőlapénzügyipiacklasszikus,hosszabbmúltravisszatekintő
szereplőihez,azúgynevezettinkumbensekhezköthetők,másrészrőlújpiaciszereplők–legyenszóújalapításústartupokról,
vagyapénzügyiközvetítésbenkorábbannemaktívtechnológiainagyvállalatokról–isegyreszélesebbkörbenfoglalkoznak
ilyenjellegűfejlesztésekkel.AFinTechmegoldásokhazánkbanisjelenvannakésehhezkapcsolódóanújszolgáltatókis
egyreinkábbmegjelennek:ahazaipénzügyipiacotalapvetőenmeghatározóinkumbensszereplőkmelletthazánkban
márközel150olyan,Magyarországonbejegyzettvállalatműködik,amelydedikáltanFinTechtevékenységgelfoglalkozik.
Ajelentésbenazutóbbi,egyedilegazonosítottvállalatokcsoportjáttekintjükahazaiFinTechszektornak.

A FinTech és Digitalizációs Jelentés négy fő területre fókuszál. Ajelentésbenelsőkéntáttekintéstadunkapénzügyi
digitalizációsfolyamatokatésaglobálisFinTechszektortérintőfontosabbnemzetközifejleményekről.Eztkövetiahazai
FinTechszektornyilvánosanelérhetőadatokonalapulóátfogóelemzése.Ajelentésharmadikfejezetébenahazaibankok
körébenaktuálisanelvégzettdigitalizációsfelméréseredményeitfoglaljukössze–akorábbiévekeredményeivelisössze-
hasonlítva–,kiemelveazokataterületeket,aholakárbelsővagykülsőfejlesztések,akárFinTechcégekkelvalópartneri
együttműködéseksegítségéveltovábbielőrelépésszükségesajobbéskönnyebbenelérhető,versenyképesebbdigitális
pénzügyiszolgáltatásokbiztosításatekintetében.Ajelentésvégezetülhelyzetértékeléstadahazaibiztosításiszektor
digitálisfejlettségérőlegyátfogódigitalizációsfelméréseredményeialapján.

Bár a nemzetközi digitalizációs folyamatok a COVID-19 járványhelyzet első évében is gyorsultak, 2021-ben új lendületre 
kapott a pénzügyi szektor digitális transzformációja. ACOVID-19járványhelyzet,illetveavelejáróugrásszerűdigitalizáció
abővülőpénzügyiszolgáltatásikörmellettazügyfelekoldalánisegyrenagyobbnyitottságoteredményezett–ésegyre
többesetbennövekvőelvárásokatis–adigitálismegoldásokigénybevételéneklehetőségére.Sokfogyasztóazonban
továbbraisigényliaszemélyes,vagylegalábbahibrid,onlineésszemélyestalálkozáslehetőségétiskínálókiszolgálást,
ígyaszolgáltatóknakezenfolyamatokraisfigyelemmelkelllenniükegyesfelületeikműködtetéseésfejlesztésesorán.
Anemzetköziközegbenadigitálismegoldásokhozhozzánemférőfogyasztókkizáródásánakelkerüléseérdekébenelőtérbe
kerültapénzügyiésdigitálisbevonódásfontosságais,valamintstratégiaifontosságúváemelkedettafenntarthatóságkér-
désköre,akárcélzottandigitálisfejlesztésekútján.Amegváltozottkörnyezetbenafejletttechnológiánalapuló,innovatív
befektetésiplatformokésalternatívonlinefinanszírozásimegoldások,valamintazökoszisztémákésazún.szuperappok
isnagynépszerűségretettekszert.Agyorsulódigitalizációkapcsánkiemeltenfontoskérdéskörökakiberbiztonságikoc-
kázatokkezeléseésazadatkezelésifolyamatokmegfelelősége.Utóbbikapcsánkonkrétszabályozóilépéseketishozott
a2021-esév.Mindemellett,ajegybankokközülegyretöbbengondolkoznakdigitálisjegybankpénzbevezetésén,amely
jelentősmértékbenhatássallehetapénzügyirendszerinnovációjáraésműködésére.

Az elsődlegesen B2B („business to business”) szolgáltatásokat nyújtó hazai FinTech szektor bővülése a koronavírus-jár-
vány megjelenését követően is folytatódott.A2020-asüzletiévrevonatkozóadatokalapján–akoronavírus-járványokozta
általánosgazdaságivisszaesésellenére–ahazaiFinTechszektorbanazárbevételésaszektoráltaltermeltprofitértéke–
folytatvaazelmúltéveknövekvőtrendjét–továbbemelkedett.AMagyarországonműködőFinTechcégekközötttovábbra
isakisvállalkozásokdominálnak:aszektorközel80százalékamikro-vagykisvállalkozás,ugyanakkorahazaiFinTechcégek
egyedülállómódonszámosesetbenmármikrovállalkozáskéntisnyereségesenműködnek.Továbbá,akisméretűvállalatok
működésieredményeibőlegyértelműenlátszik,hogyazexporttevékenységbenisegyreaktívabbakamagashozzáadott
értékkelrendelkezőcégek.AhazaiFinTechekalapvetőenB2B(„businesstobusiness”)üzletimodellelrendelkeznek,
aleggyakoribbszolgáltatásikörökaszektorbanapénzügyiszoftverfejlesztésésrendszerintegráció,fizetésiszolgáltatások,
valamintadatelemzésésüzletiintelligencia.AhazaiFinTechszektorszereplőinektulajdonosihátterétmegvizsgálvakiderül,
hogymármindennegyedikhazaiFinTechcégrészesültkockázatitőke-befektetésben.Azelmúltidőszakbanaszektorban
dolgozókköreisbővült,2021végéreaszektoráltalközvetlenülfoglalkoztatottaklétszámameghaladtaanyolcezerfőt.
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Az MNB által készített átfogó bankrendszeri digitalizációs felmérés alapján a hazai bankok digitális érettsége tovább fej-
lődött 2021 folyamán, azonban a közepes fejlettségi szintet a bankrendszer egésze még nem tudta meghaladni. AzMNB
harmadikalkalommalvégezteeldigitalizációsfelmérésétabankokkörében,melyfelmérésmérlegfőösszeg-arányosan
többmint90százalékátlefedteahazaihitelintézetiszektornak.Avizsgáltintézményiköresetébenadigitálisfejlettségi
szinttovábbjavult,adigitalizációbanélenjáróhitelintézetektovábbifejlődésemellettakevésbédigitalizáltbankokfel-
zárkózásaegyaránttettenérhetővolt2021-ben.Adigitálisfejlesztésekrévénegyesbankitermékekdigitáliselérhetősége
egyreinkábbtekinthetőalapszolgáltatásnak,miközbenanetbankiésmobilbankiplatformokafőügyfélkommunikációs
csatornákkáváltak,megteremtvealehetőségetarrapéldául,hogyalakosságiügyfelekimmárontöbbmintkétharma-
dáhozdigitálisformábanérkezzenabankszámlakivonat.Ezzelpárhuzamosanalakosságkörébendrasztikusancsökkent
akizárólagfiókbanbankolóésugrásszerűenmegnőttazomni-channelügyfelekaránya,mígavállalatiügyfelekesetében
gyakorlatilagmármindenkiigénybevesziadigitáliscsatornákat.Atermékekésszolgáltatásoktávoli,digitálisútonvaló
rendelkezésreállásamellettazonbanabankoknakérdemesnagyobbhangsúlytfektetniarra,hogyamárigénybevett
szolgáltatásokkapcsánazügyfelekfelétörténőjelzések,értesítésekminélinkábbdigitálissáésakárautomatizálttáválja-
nak.Azáltalánosbankiműködéskapcsánfontoselőrelépésnektartjuk,hogy–MNBelvárásokalapján–azintézmények
digitálistranszformációsstratégiákatkészítettek,melyekmegvalósításaismegkezdődött.Azegyiklegfontosabbfejlemény,
hogymárközelmindenhazaibankigazgatóságábanjelenvanabankidigitalizációértfelelősdedikáltvezető.Akifejezetten
bankidigitalizációértfelelősterületekentúlmártovábbi,intézményenbelülidedikáltcsapatokisaktívanhozzájárulnak
adigitalizációscélokeléréséhez–példáuláltalánossáváltafelhasználóiélmény(UX)fókuszútervezés.Atavalyiévben
mindemellettabelsőműködésdigitalizáltságiszintjébencsakkismértékűelőrelépéstörtént,ittafejlesztésekésmoder-
nizációslépésekmielőbbszükségesnekmutatkoznak.Előremutató,hogyazinnovatívszereplőkkelvalóegyüttműködések
iránt–igazlassabbütemben,de–nőanyitottságésahazaibankokaktívankeresikaFinTechcégekkelvalóegyüttműködés
lehetőségét.Szinténpozitívfejleménykéntazonosíthatóarugalmasmunkavégzéslehetőségénekáltalánosbiztosítása,
valamintamunkaszervezéshatékonyságánakérdemifejlődéseaszektorban.

A hazai biztosítási szektor digitális fejlettsége az egy évvel korábbi szinthez képest erősödött, de összességében még – 
a bankokhoz hasonlóan – közepes szintűnek értékelhető.Ahazaibiztosítókdigitálisfejlettségiszintjébenérdemikülönb-
ségekislehetnekrészbenamiatt,mertazéletésnem-élettermékekeltérősúllyalszerepelnekaportfoliójukban,amiaz
értékesítésiésszolgáltatásicsatornákdigitalizációsszintjébenisérdemikülönbségeteredményez.Abiztosításitermékek
onlineelérhetőségébenbárnemtörtént2021-benelőrelépés,összességébentovábbraisjólállaszektor,elsősorban
alakosságivagyonbiztosításokonlineigénylésealeginkábbmegoldottazügyfelekszámára.Azegyébkülsőérintettek
vonatkozásábanazüzletipartnerekkelvalókapcsolattartásisegyreinkábbdigitálisútraterelődik,viszontinnovatívvál-
lalatokkalkevésbéalakítanakkiegyüttműködéseketahazaibiztosítók.Szükségesnekmutatkozikazintézményekoldalán
egyteljesszervezetiszintűelköteleződésadigitalizációirányába,dominánsanavezetőiszinteken.Amunkavállalóidigitális
kompetenciákésazezekerősítéséttámogatókezdeményezésekterénkedvezőképrajzolódikki.Abiztosítókbelsőrend-
szereinekdigitálisfejlettségeisjónaktekinthető,azintézményicorerendszerekremagasadatátvitelisebességjellemző.
Azonbanazegyesrendszerekközötti,ésabelsőfolyamatokhozkapcsolódókommunikációterénminddigitalizációs,
mindautomatizációsfejlesztésekszükségesnekmutatkoznak,valamintazadatmenedzsmentterénafelhőszolgáltatások
kiterjedtebbalkalmazásaistovábbtámogathatnáazintézményekhatékonyabbműködését.
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1. Nemzetközi kitekintés

A COVID-19 járványhelyzet által okozott 2020-as rendkívüli esztendőt követően 2021-ben új lendületre kapott a pénzügyi 
szektor. A lezárások és a bizonytalanság rugalmasságra és digitális innovációra ösztönözte a pénzügyi szolgáltatókat. 
A bankok az ügyféligények kielégítése érdekében folytatták termékeik és szolgáltatásaik digitalizációját, egyre gyakrabban 
FinTech-ekkel együttműködve. A fogyasztók is egyre nyitottabbak a digitális megoldások használatára, bár sokan továbbra 
is igénylik a személyes, vagy legalább a hibrid, a személyes és az online kiszolgálást egyaránt lehetővé tevő kapcsolattartást. 
A digitális megoldásokhoz hozzá nem férő fogyasztók kizáródásának elkerülése érdekében előtérbe került a pénzügyi és 
digitális bevonódás fontossága is. Az elmúlt években egyre több bank helyezte stratégiája fókuszába a fenntarthatóság 
kérdéskörét, melynek megvalósításában sokszor FinTech cégekkel működnek együtt. A megváltozott környezetben a fejlett 
technológiákon alapuló, innovatív befektetési platformok és alternatív finanszírozási megoldások nagy népszerűségre 
tettek szert. Az ökoszisztémák és szuperappok elterjedtsége tovább nőtt, ezzel összhangban egyre gyakrabban merül 
fel az adatokról való rendelkezés kérdése. 2021-ben rekord összegű befektetés áramlott a globális FinTech szektorba és 
kiemelkedően sok FinTech vállalat lépte át az unikornis minősítéshez szükséges 1 milliárd dolláros értéket. A koronavírus 
hatására felgyorsult digitalizációs folyamatok továbbra is magas kiberbiztonsági kockázatot jelentenek a pénzügyi szek-
tor szereplőinek. Szabályozási szempontból új fejlemény, hogy 2021-ben konkrét szabályozói lépések történtek a BigTech 
cégek versenyjogi és adatvédelmi szempontú kezelésére, a BigTech és FinTech cégek pénzügyi szolgáltatásainak megfelelő 
keretek között tartására vonatkozóan.

1  Digitalizationinretailbanking|RolandBerger

1.1. A JÁRVÁNYHELYZET HATÁSA 
A DIGITALIZÁCIÓRA, A FINTECH 
SZEKTORRA ÉS NÖVEKEDÉSÉRE

Az elhúzódó pandémiás időszakban a fogyasztók egyre 
inkább hozzászoktak a digitális megoldások használatá-
hoz, a pénzügyi szektor pedig folyamatos innovációval, 
egyre szélesebb körben elégíti ki az igényeket. Adigitális
csatornákésérintésmentesmegoldásokhasználataegyre
elterjedtebbévált,azonlineelérhetőszolgáltatások,vala-
mintazalternatívfinanszírozásimódok isnagyobb teret
kaptak.Amegváltozottkörülményekhezapénzügyiszol-
gáltatókésafogyasztókegyarántjóltudtakalkalmazkodni.
Apandémiásidőszakbanabankokkiszélesítettékszolgálta-
tásaikdigitálisésgyorselérhetőségét1.Alegkézzelfoghatóbb
módonmindezafogyasztásihiteleknélérhetőtetten,de
atöbbihiteltermékeseténislátványosfejlődésrőlbeszél-
hetünk(1.ábra).

A pandémia második évében egyre elterjedtebb a digitális 
csatorna használat, de a 2020-as hirtelen megugrás után 
a fejlett országokban már nehezebbé vált az új digitális 
ügyfélszerzés, és fontossá vált a kevésbé digitális ügyfelek 
megtartása is.Afizikaiügyintézéslehetőségénekvisszaté-
résévelazokazügyfelek,akikcsakkényszerbőlhasználták
adigitáliscsatornákat,többiparágbanvisszatérhettekaszá-
mukra továbbra is kényelmesebbnek vélt hagyományos

1. ábra
Hitelfelvétel gyorsasága digitális csatornákon az 
európai bankokban
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Megjegyzés: A válaszadók arányában. A felmérésben 60 európai bank 
vett részt 11 országból.
Forrás: Roland Berger (2021): Is digital transformation picking up 
momentum in retail banks, and what is the impact of Covid-19? (4th 
European Retail Banking Survey).

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Retail-Banking-Survey-Not-striving-for-any-change-of-business-models-despite.html
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módokfelé.Apénzügyiszektorbankevésbévolterőteljes
a visszarendeződés, várhatóan a járványhelyzet után is
megmaradadigitáliscsatornahasználat(2.ábra),szükség
eseténfizikailátogatásokkalkiegészülve.Apénzügyiszol-
gáltatóknak,különösenabankoknak,adigitáliscsatornáik
továbbifejlesztésemellettafizikaikiszolgálásminőségétis
erősíteniükkell.Ehhezszükségesafiókokmodernizálása,
aszemélyesügyintézésiélményjavítása,ésafizikaiésdigi-
tálisügyintézésközöttiátjárhatóságbiztosításamindadigi-
tálisankevésbéaktívügyfelekmegtartása,mindaszemélyes
megjelenéstigénylőrészfolyamatoktámogatásaérdekében
(úgynevezett„phygital”modell).

1.2. A FINTECH ÖKOSZISZTÉMA 
HELYZETE

A pandémia alatt is nőtt a globális FinTech piac, de a siker 
érdekében a klasszikus pénzügyi folyamatok digitalizálá-
sa mellett a FinTech-eknek is új kihívásokra, megváltozott 
körülményekre kell választ nyújtaniuk. Azelmúltévekben
bármindenrégióbannőttaFinTechstartup-okszáma,az
amerikai kontinens továbbra ismegőriztedominanciáját
(3.ábra).Akoronavírushatásáraapénzügyiszolgáltatók
általprioritáskéntkezeltterületekaFinTech-ekkörébenis
kiemelttéváltak.Azelmúlt időszakbanelőtérbekerültek
apénzügyibevonódástelősegítő(vagyéppenakizáródást
megakadályozó)megoldások,afenntarthatóságirányába
mutatókezdeményezések,valamintafogyasztókszéleskörű
kiszolgálásaésaszolgáltatásokésbevételekdiverzifikálása
érdekébenkialakítottökoszisztémák,ésazezekheztartozó
szuperappokfejlesztése.

A digitalizáció előretöréséhez digitális és pénzügyi bevo-
nódásra egyszerre van szükség, hiszen a lezárások alatt 
bevezetett digitális pénzügyi megoldások működtetése 
akkor a leghatékonyabb, ha azokhoz a társadalom lehető 
legszélesebb köre fér hozzá és használja. Apénzügyiésdi-
gitálisbevonódásmindafejlett,mindafejlődőországokban
prioritás(4.ábra),azországáltalánosdigitálisfejlettségétől
ésegyébsajátosságoktólfüggőeneltérőfókusszal.Sokak
számára meglepő tény lehet például, hogy az USA-ban
aháztartásoktöbbmint5%-ánaknincsbankikapcsolata,
további20%pedigugyanrendelkezikbankikapcsolattal,azt
–elsődlegesenanyagiokokmiatt–nemtudjavagynem
szeretnéamindennapokbanigénybevenni2.Afejlődőor-
szágokbanalapvetőenakészpénzhasználatfolyamatosvisz-
szaszorítása,alakosságjelentősrészénekazalappénzügyi
szolgáltatásokbavalóbekapcsolásaacél.

2. ábra
Fogyasztók által várt változás a digitális 
csatornahasználatuk gyakoriságában iparáganként 
a COVID-19 pandémia után
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Megjegyzés: A válaszadó országok (Brazília, Kína, európai országok, 
India, Mexikó, USA) átlaga.
Forrás: McKinsey (2021): What’s next for digital consumers (Global 
Digital Sentiment Insights Survey).

3. ábra
FinTech startup-ok száma régiónként, 2018-2021
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Forrás: BCG (2021): FinTech Control Tower.

4. ábra
Banki szolgáltatásokat el nem érők (unbanked) aránya 
globálisan

15%31%38%49%

2.5 mrd 2.0 mrd 1.7 mrd 1.0 mrd

2011 2014 2017 2022*

Megjegyzés: A 2022-es adatok becslésen alapulnak.
Forrás: Citi GPS (2020): Banking the next billion.

https://www.federalreserve.gov/publications/files/money-and-payments-20220120.pdf
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Egyre több FinTech ismerte fel a digitális pénzügyi be-
vonódás fejlesztésében rejlő lehetőségeket. A magas
okostelefon és internet lefedettség a legtöbb országban
megkönnyítia fogyasztókapplikációkonkeresztüli eléré-
sét, így akár a digitális pénzügyekbe való bevonását is.
Manapságmár számoskülönböző témájúFinTechappli-
kációabankrendszeráltalsokszorelhanyagoltterületekre
isfókuszál(pl.fiatalok,családokpénzügyei,érthetőéski-
sebbösszegűmegtakarításiésbefektetésimegoldások,nők
pénzügyiszolgáltatáshasználatánaknövelése).EFinTech
szolgáltatásokdedikáltanépítenekarra,hogyadigitalizáció
nemcsakapénzügyiszolgáltatásokminőségétjavíthatja,ha-
nemannakelérhetőségétésköltséghatékonyságát,ezzel
segítvetöbbekközöttabankkapcsolatokkalnemrendelke-
zőkbevonódását.

A digitális pénzügyi megoldások hosszú távú elterjesztése 
érdekében a pénzügyi edukációt érdemes már az iskolás 
korú gyerekek körében, játékos módon elkezdeni.Apénz-
ügyimobilapplikációkatjelenlegafiatalfelnőttekhasználják
alegtöbbetéslegszívesebben.Egykérdőívesfelmérésalap-
jánisazlátható,hogyazéletkorelőrehaladtávalaCOVID-19
pandémiautánihelyzetbenafiatalabbkorosztályokpozití-
vabbannyilatkoznakabankokdigitáliscsatornáinakhasz-
nosságáról(5.ábra).éppenezértérdemesmára8-16éves,
bankikapcsolattalmégnemrendelkezőkorosztályérdek-
lődésétfelkelteniamobilbankiszolgáltatásokiránt,hogy
akésőbbiekben,fiatalfelnőttkéntmégnagyobbbázistalkot-
valegyenekaktívfelhasználóiazinnovatívmegoldásoknak.
EgyretöbbbankésFinTechnyújtdiákoknakvagycsaládok-
nakpénzügyiapplikációt,melybenajátékonéstanuláson
kívülegyszerűbbpénzügyiműveletekkelisismerkedhetnek.
Afiatalokfogékonyakaközösségi játékokbacsempészett
tudásanyagelsajátítására,miközbenmegismerhetikaszám-
lahasználatfolyamatát,amindennapitranzakciókkezelését
vagyakárazügyfélszolgálatikapcsolatfelvételt.Azappliká-
ciókszéleskörűfunkcionalitássalrendelkeznek(6.ábra),és
egyrenépszerűbbekavilágon.A2020-2021-estanévben
azMNBiselindítottaaDigitálisDiákszéfnevű,diákokatés
szüleiketmegcélzó,pénzügyi ismereteket fejlesztőappli-
kációját, melynek továbbfejlesztése, funkcionalitásainak
bővítésefolyamatbanvan.

A nők pénzügyi ismereteinek és lehetőségeinek fejlesz-
tése már nem csak a nagyvállalatok és szervezetek tervei 
között szerepel; ma már számtalan FinTech cég fókuszál 
kifejezetten a nők pénzügyi hozzáférésére, ellátottságára. 
Anőkaférfiakhozképestkevesebbpénzügyiszolgáltatást
vesznekigénybeahagyományospénzintézeteknél(bank-
számla birtoklás, családi pénzügyek intézése, befekteté-
sek),ésaBIS(Bankfor InternationalSettlements)28or-
szágadatainvégzettelemzésealapjánaFinTechmegoldások

5. ábra
Különböző korosztályok véleményének változása 
a banki alkalmazások/webhelyek hasznosságáról 
a COVID-19 pandémia óta 
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Igen, most sokkal kevésbé találom hasznosnak a banki 
alkalmazásokat/webhelyeket, mint gondoltam.
Igen, most kevésbé találom hasznosnak a banki 
alkalmazásokat/webhelyeket, mint gondoltam.
Nem, a véleményem változatlan
Igen, most hasznosabbnak találom a banki 
alkalmazásokat/webhelyeket, mint gondoltam.
Igen, most sokkal hasznosabbnak találom a banki 
alkalmazásokat/webhelyeket, mint gondoltam.

Megjegyzés: Feltett kérdés: A COVID-19 pandémia kitörése óta válto-
zott-e a véleménye a banki alkalmazások/ webhelyek hasznosságával 
kapcsolatban? Az elmúlt 12 évben banki alkalmazásokat/webhelyeket 
használók arányában, 944 válaszadó alapján. 
Forrás: Kearney: Want to maintain digital focus post-pandemic? Banks 
should make these four moves (2020 COVID-19 banking and payments 
survey).

6. ábra
Fiataloknak nyújtott pénzügyi applikáció jellemző 
funkcionalitása
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Forrás: MNB szerkesztés.



MAGYAR NEMZETI BANK

FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS • 2022. JÚNIUS12

3  Thefintechgendergap(bis.org)

használatábanisérdemieltérésmutatkozik3(7.ábra).Anők
aktívabbrészvételeapénzügyiműveletekbentársadalmi-
gazdaságiszempontbóliselőnyöslenne,deaszolgáltatók
megtérülésimutatói is javulnánakanövekvőügyfélbázis
kiszolgálásával.Anőkpénzügyibevonódásávalfoglalkozó
FinTech cégek többek között a nők digitális és pénzügyi
edukálására,crowdfundingplatformoklétrehozására,női
kisvállalkozókösszekapcsolására,nőiegészségfinanszírozá-
sára,vagyakárblokkláncalapúdigitáliseszközöknépszerű-
sítésérefókuszálnak.

A jövőről való felelős gondolkodás jegyében az ügyfelek, és 
így a FinTech szolgáltatók számára is egyre fontosabb szem-
pont a fenntarthatóság.Tekintettelarra,hogyaFinTech
startupokalapvetőenrugalmasantudnakműködni,ésaz
újításokra,innovációranyitottak,azügyfelekfenntartható-
sággalkapcsolatosigényeinekfejlődésétisjobbanletudták
követni(8.ábra).Ehhezkapcsolódik,hogyazügyfelekma-
napságnemcsakazéletmódjukban,hanemabefektetéseik
kapcsánisegyreinkábbodafigyelnekarra,hogyaszolgál-
tatóikhogyankezelikazESG(környezetifenntarthatósági,
társadalmi kérdésekmegfelelő kezelésére vonatkozó és
afelelősvállalatirányítási)szempontokat.Ezatrendmég
erősebbamillenniumigenerációnál,akiktudatosbankvá-
lasztásukkalpárévmúlvaabankiprofitokhatalmasrészéről
döntenekmajd(vélhetőenpontatudatosabbésmegtaka-
rítássalisrendelkezőfiatalok).AzESGelemekettartalmazó
szolgáltatásokés termékek,amellett,hogyhasznosakés
edukatívak,népszerűségükmiattazügyfélinterakcióknöve-
léséreisalkalmasak.Ilyenterméklehetpéldáulegyappliká-
ció,amelyazügyfélköltéseialapjánbecsléseketadazügyfél
karbonlábnyomára,egyökotudatosvásárlásokatjutalmazó
hitelkártya,zöldbefektetésilehetőségek,deatársadalmi
szempontalapjánakáramikrobefektetésilehetőségekisaz
eddigieknélszélesebbügyfélkörszámára.Afenntarthatósá-
gicélúFinTech-ekvagyszolgáltatásokkategorizálásáraegy
svájcikezdeményezéskeretébenkialakultazöldcélúFinTech
megoldásoktaxonómiája,melyösszhangbanvanaBIS(Bank
ofInternationalSettlements),FSB(FinancialStabilityBoard)
ésWEF(WorldEconomicForum)általhasználtkategóriákkal
(9.ábra),ésamelysegítiapiacimegoldásokáttekintését,
illetveazesetlegesújbelépőktájékozódását.

A bizonytalan időszakokban, mint amilyen a járványhely-
zet okozta gazdasági lassulás, az innovatív FinTech befek-
tetési és finanszírozási megoldások is nagyobb szerepet 
kapnak. Azelmúltévekbenszámosolyaninnovatívonline
befektetésiplatformjelentmeg,melyekmodernésérthető
felületükkel,gyorsésegyszerűhasználhatóságukkalelérhe-
tővétettékmindahagyományosbefektetésitermékeket

7. ábra
Nők lemaradása FinTech megoldások használata és 
egyéb pénzügyi és digitális szolgáltatások 
igénybevétele esetében 
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Megjegyzés: A felmérés 28 országban összesen 27 103 digitálisan aktív 
felnőtt megkérdezésével zajlott 2019 februárja és márciusa között. 
Az ábrán feltüntetett százalékos eltérések azt mutatják, mennyivel 
valószínűbb az egyes kérdéskörökben, hogy a nők számára a férfiak-
hoz képest kevésbé biztosított a hozzáférés.
Forrás: Financial Alliance for Women (2021): Gender-intelligent fintech 
design: how fintechs can capture the female economy, October 2021.

8. ábra
Fenntarthatósági célok az új üzletágak építésében
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Megjegyzés: A válaszadók arányában, 1178 megkérdezett válasza 
alapján. A fenntarthatósági metrikák rendszeres mérésére vonatkozó 
kérdésre 1032 válasz érkezett. 
Forrás: McKinsey (2021): 2021 global report: The state of new-
business building.

https://www.bis.org/publ/work931.htm
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(pl. részvény,befektetésialap),mindpedigazújszerűbb
befektetési formákat (pl. kriptoeszközök) szélesebb kör
számára.Adigitálistechnológiák,mintpéldáulablokklánc
fejlődésévelezekaplatformokegyretágabbidőkeretben,
sokszor7/24-es,globáliselérhetőséggel,egyreolcsóbban
és egyrehatékonyabban képesek kiszolgálni ügyfeleiket.
Azalternatívonlinefinanszírozásipiacokazonbanjelentős
kockázatokatisrejtenek.Akínaiszabályozásszigorításae
térenaglobálisvolumenekcsökkenésétisokozta.Kínátle-
számítva,azelmúltévekbenfolyamatosannőttazalternatív
onlinefinanszírozáspiaca(10.ábra).

A 2021-es év egyik felkapott digitális eszköze a befektetési 
piacokon az NFT volt. Becslésekszerintapiacikereskedés
volumentekintetébenatavalyiévbenelértea25milliárd
dollárt,míg2020-banezmég100milliódollársemvolt(11.
ábra).Anövekvőérdeklődésmögöttsokesetbenvalódi,
hozzáadottértékkelrendelkezőfelhasználásieseteklehet-
nek(lásd1.keretesírás),ezértablokklánctechnológiatesz-
telésévelazMNBisaktívanfoglalkozik.

A digitális fogyasztói igények kielégítése érdekében a pénz-
ügyi szolgáltatók 2021-ben is folytatták az ökoszisztémák 
kiépítését, jellemzően FinTech cégek bevonásával. Egy
bizonyoshatékonyságiszintentúlapénzügyiintézmények
versenyecsakazún.beyondbanking,vagypénzügyialap-
szolgáltatásokontúliplatformok,ökoszisztémáképítésével
éstudatosmenedzselésévelfokozható.Aszélesebbszol-
gáltatáspalettasegítségévelazügyfeleketnapiaktivitásra,
ezáltalhűségreéstovábbidíjakbefizetéséreösztönözhetik.
EzatrendmárnemcsakabankokraésBigTech-ekrejellem-
ző,aFinTechcégekközül isazeddigegykonkrétszolgál-
tatásrakoncentrálócégekfokozatosankezdikkiépíteniaz
ökoszisztémájukat,melybenegyreszélesebbkörűpénzügyi,
biztosítási,vagyközösségifunkciókatindítottakel.

9. ábra
Zöld FinTech-ek taxonómiája
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Forrás: Green Digital Finance Alliance, Swiss Green Fintech Network 
(2021): Interim Report: A Green Fintech Taxonomy and Data 
Landscaping.

10. ábra
A globális alternatív online finanszírozási piac mérete 
és fejlődése
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11. ábra
Globális NFT kereskedési volumen
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Forrás: Dappradar (2021).
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1. keretes írás
Az NFT-k népszerűségének növekedése a világban

Az NFT (non-fungible token) egy olyan digitális eszköz, amely a blokklánc technológia segítségével egy digitális 
tartalom tulajdonjogát testesíti meg. MindenNFTegyedisorozatszámmalrendelkezik,amialapjánegyértelműen
beazonosítható,inneniseredanév:nemhelyettesíthetőtoken.AzegyesNFT-khezkapcsolódótranzakciókategy
blokkláncbantárolják,amiaztislehetővéteszi,hogyátláthatómódonvisszakövethetőlegyenegyadottNFTtulaj-
donositörténete.AzNFT-knektöbbtípusaisismert,melyekelsősorbanafelhasználásiterületbenkülönböznek,bár
sokesetbenátfedésektapasztalhatókközöttük.Ezekalapjánazonosíthatókművészeti(art),gyűjtői(collectible),és
ahasználati(utility)NFT-k.

A digitális művészet az egyik legismertebb felhasználási területe az NFT-knek. Azalkotóklétrehozhatnakművészeti
NFT-tfizikaivilágbanlévő(pl.festmény)vagyakárdigitálisműalkotásból(pl.paintbenrajzoltkép)is,ígyazegyedi
azonosítókrévénlehetővéválikazNFT-keredeténekhitelesítéseadigitálistérben.Adigitálisművészetirántiér-
deklődésnövekedésétmutatja,hogy2021-bentöbbműalkotásisdollártízmilliókértkeltel.

A globális szintű NFT érdeklődés kialakulását a gyűjtői NFT-k növekvő népszerűsége hozta el. EzekazNFT-kaszá-
mozottkosaraskártyákhozhasonlítanak,többkinézetreazonospéldányisvanbelőlük,deegyedisorszámukalapján
mégismegkülönböztethetőkéskülönértéketképviselhetkimelyikettulajdonolja.Aziselőfordulhat,hogyNFT
sorozatkéntkerülnekkibocsátásra,melybenasorozatmindenelemeszázalékoseséllyelrendelkezikbizonyosvo-
násokkal,minélritkábbazadottvonásannálértékesebbazadottNFT.

A használati NFT-k jelenthetik az áttörést az NFT-k számára a hagyományos piaci szereplők felé. Ennekatípusnak
alényege,hogyatulajdonosszámárabizonyosfunkciókatbiztosítadigitálisvagyvalóvilágban.Ezatulajdonság
számosiparágbanlehetértékes.EgyzenészáltalkibocsátottNFTtulajdonosajogosultlehetelsőbbségikoncertjegy
vásárlásravagyszemélyestalálkozóraakoncertután.Deugyanígyegytermékeladójavásárlásikedvezménytbiz-
tosíthatazáltalakibocsátottNFTtulajdonosaiszámára.

A kriptoeszközökhöz hasonlóan az NFT-k belső értékét is nehéz meghatározni, a piaci árak alakulásában jelentős 
a spekuláció szerepe. Apiaciárakatjelenlegazerőskeresletinyomáshatározzameg,amelyakáröngerjesztőhatású
islehet.Ettőlfüggetlenülérdemesazonosítaniazokatajellemzőket,amelyeksegíthetnekazNFT-kértékelésében.
AművészetiNFT-kesetében–ahagyományosművészetialkotásokhozhasonlóan–akészítőszakmaielismertségeés
népszerűségelehetirányadó.EgyösszegyűjthetőNFT-nélannaksorszáma,ritkasága,illetvekereskedésiintenzitása
alegmeghatározóbb.HasználatiNFT-knélazáltalukkínáltfunkcióésannakvárhatójövőbeliértékehatározhatja
megapiaciárat.Fontosmegemlítenimég,hogyazNFT-kelőállításaanyilvánosplatformokonalacsonytechnikai
tudástigényel,ezértacsalókközkedvelteszközévéisvált.

Ma még nehéz megmondani, hogy milyen, hosszú távon velünk maradó hatásai lesznek az NFT-k jelenlegi nép-
szerűségnek, az viszont megállapítható, hogy a blokklánc technológia számos üzleti modellben nyújthat érté-
ket. AzNFT-kelőnye,hogyátláthatóésvisszakövethetődigitálistulajdonjogotbiztosítanak,amitajövőbenakár
széleskörbenfizikaieszközöktulajdonjogánakigazolásáraishasználhatnak.EmellettazNFT-kokosszerződéseken
keresztüliprogramozhatóságatovábbiértékesalkalmazásilehetőségeketnyújthat.
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1.3. A FINTECH CÉGEK 
FINANSZÍROZÁSA

A COVID-19 okozta elhúzódó pandémiás helyzet kezdeti 
időszakában tapasztalt megtorpanás ellenére a járvány 
második évében sosem látott rekordokat láthattunk 
a FinTech piacon finanszírozási szempontból.A2021-es
évbenapiaciszereplőkmártúlvoltakazelsőkezdetibizony-
talanságonagazdaságihelyzetalakulásávalkapcsolatosan,
továbbáahatóságikorlátozások is többnyireenyhébbek
voltakazegyévvelkorábbiakhozviszonyítva.Ígynemcsak
a2020-bankialakultújdigitáliséspénzügyiszokások,de
a2020előttmárfelfutóbanlevőszolgáltatás-típusokismind
keresletetgeneráltakaszektorszereplőifelé.Előbbiekközé
sorolhatópéldáulasportfogadásokátmenetiszünetelése
miatt az értékpapírpiacok felé irányuló megnövekedett
lakosságikereslet,valamintablokkláncéskriptoeszközök
iránti,mindenkorábbitmeghaladófigyelem.Utóbbiakleg-
jelentősebbtényezőjepedigazországhatárontúliutazások
ésazebbőladódódevizaváltásokújbólimegjelenésevolt.

A 2020 eleji megtorpanás után kiugróan nagyra nőtt a ta-
valyi év első felében a globális FinTech szektorba áramló 
tőke mennyisége.Abefektetésekösszértéke2021-benmár
azelsőháromnegyedévbentöbbmintharmadávalmegha-
ladtaateljes2020-asesztendőt.Ateljes2021-esévpedig
a2019-esrekordévtőleltekintvemindenkorábbittúlszár-
nyaltazösszesítettértékettekintve(12.ábra).Azügyletek
számosságábanjelentősnövekedéstörtént,amelykettős
képetadaszektorról.Egyfelőlaszektoregyreérettebbé
váltazéveksorán.A2010-esévtizedbenmegalakultsze-
replőkáltalmegszerzettpiacokméreteésazügyfelekszáma
márapandémiátmegelőzőenismilliósnagyságrendűvolt,
ígymégajárványújabbhullámaibanisérezhetőbefekte-
tőibizalombanrészesültek(13.ábra).Másrészrőlviszont
aFinTechbefektetésekglobálisszámosságánaknövekedését
ajelenlegmégelmaradottabbrégiókfejlődésekatalizálta.
Ittakorai fázisúbefektetésekdomináltak.Eza folyamat
akövetkezőévekbenapénzügyibevonódásnövekvőfon-
tosságaésatechnológiatovábbidemokratizálódása,vagyis
azegyreszélesebbrétegekszámáravalóhozzáférhetősége
miattjelentősenfelgyorsulhat.

A 2021-es évben korábban soha nem tapasztalt ugrást 
láthattunk a FinTech unikornisok számában. Atavalyiesz-
tendőtmindenkorábbinálnagyobbmennyiségbenmegha-
tároztákazegymilliárddollárosértéketmeghaladócégek,az
ún.unikornisok.Globálisanmindennegyedikunikornisként
iskvalifikálóvállalataFinTechszektorbólszármazik.Csak
2021-benszázötvennélistöbbújFinTechunikornisszületett,
ezáltalszámukglobálisanmármeghaladjaakétszázharmin-
cat(14.ábra).Akiemelkedőnövekedésoka,hogyazelmúlt
évtizedbenalapítottFinTechcégekakezdetitranszformációs

12. ábra
A FinTech cégekbe történő befektetés alakulása 2014-
2021 között
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Forrás: KPMG (2021): The Pulse of FinTech.

13. ábra
A medián FinTech befektetések időbeli alakulása 
a cégek érettségi szakaszai szerint 
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Forrás: KPMG (2021): The Pulse of FinTech.

14. ábra
FinTech Unikornisok számának alakulása
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Forrás: CBInsights (2022): State of venture, sector spotlights.
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4Nagybefektetésalattazolyan,ún.megadealekértendők,melyekegyenkéntlegalább100milliódollárostőkebefektetések.

hatásukkalpárhuzamosanegyrejobbanskálázódnak,ami
abefektetőkszámáraisegyreértékesebb.Földrajzilagto-
vábbraisazEgyesültÁllamokbantalálhatóalegtöbbFinTech
unikornis,azonbanÁzsiaésEurópa isfelzárkózóbanvan.
Szorosankapcsolódójelenség,hogydrasztikusanmegemel-
kedettazún.nagybefektetések4darabszámánakösszértéke
is:azötlegnagyobbtőkebevonásiköregyenkéntistöbb,
mintötszázmilliódollárttettki.

A FinTech befektetők kedvenc célpiaca 2021-ben is az 
amerikai kontinens volt, azonban az EMEA régió egyre 
közelebb zárkózik a befektetett összegek tekintetében. 
Amerikábanakockázati-tőkebefektetésekésamagántő-
ke-befektetések sosem látottmértékének köszönhetően
akontinensFinTechszektoraáltalbevonttőkeösszesített
értéketöbbmintnegyedévelmeghaladtaa2020-asérté-
ket,deapandémiátmegelőző2019-esrekordszinttőlalig
tízszázalékkalelmaradt.Anövekedéslegfőbbhajtóerejét
jelentőkockázatitőke-befektetésekazamerikaikontinensen
kiugróértéketmutattakaglobálisügyletekhezviszonyítva
is:2021soránazösszestranzakcióttekintvemindenhar-
madikügyletebbenakategóriábanrealizálódott,ésettől
azaránytólértékükbensemsokkalmaradtakel(15.ábra).
Ezbetudhatóazamerikaivállalkozóiésbefektetőikultú-
raproaktívszemléletének,ésarégiónyitottságánakazúj
megoldásokésazújszerűpénzügyitermékekirányába,akár
máralegkorábbistartupfázisokbanis.AzEMEArégióban
a kockázati-tőkebefektetésekmellett amagántőke és az
M&Afinanszírozásokaktivitásanőttrendkívülimértékben
apandémiakirobbanásaóta.Arégiónövekedésének–egyik
–hajtóerejétazafrikaikontinensjelentette,amelyszámára
2021rekordévethozott.Arendkívüljelentősafrikainöveke-
désmozgatórugóiazokostelefonokterjedéseésapénzügyi
szolgáltatásokalacsonypenetrációja,melyektovábbidrasz-
tikusnövekedéstteszneklehetővéaFinTechökoszisztéma
számára.Ezafejlődéskülönösenafizetésiszolgáltatások,
valamintazInsurTechésWealthTechszegmensekbenvár-
ható.AzÁzsia-csendes-óceánitérségben(APACrégióban)
szinténnövekedéstörténta2021-esesztendősorán.Arégió
ökoszisztémájánakfejlődésétmutatja,hogyazügyletekda-
rabszámafelülmúltaakorábbirekordokatésabefektetések
összértékeisközelmegdupláztaa2020-asesztendőét–de
mégígyiselmaradta2018-asabszolútrekordtól.Arégióban
rendkívülelterjedtún.BNPL(BuyNowPayLater,bővebben
lásda2.keretesírást)megoldásokkiemelkedőbefektetői
figyelembenrészesültek.Közülük iskülönkiemelendőaz
ausztrálAfterpayésajapánPaidyrendkívüljelentősakvi-
zíciói.Viszontaszigorodókínaiszabályozásatechnológi-
aiszektortevékenységétéstőzsdeimegjelenésétilletően
jelentősleértékelődéseketésregionálisátrendeződéseket

15. ábra
Globális FinTech befektetések régiós bontás szerint
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eredményezett.Arégióbanújszerűtrendkéntazonosíthatók
azún.beágyazottbankolás(embeddedfinance/banking)és
aBaaS(Banking-as-a-Service)modellekis.

A fizetési szolgáltatásokat és a számlatermékeket nyúj-
tó FinTech vállalatok népszerűsége továbbra is töretlen 
a befektetők és a fogyasztók körében. Apandémiamiatt
adigitalizációés a távoli elérés a korábbinál is nagyobb
mértékben amindennapok részéve vált, így az újonnan
kialakultésvisszatérőfogyasztóiszokásokatabefektetők
fókuszaislekövette.Egyreerősebbenkörvonalazódik,hogy
apénzügyiszolgáltatásokraakoronavírus-járványelőttjel-
lemzőtermékközpontúságotakorábbinálnagyságrendekkel
ügyfélközpontúbbmegoldásokváltjákfel.Ennekegyiklegje-
lentősebbpéldájaaBNPLmegoldásokrendkívülitérhódítá-
sa,melya2021-esesztendőegyiklegfelkapottabbglobális
trendjekéntisazonosítható.

A 2021-es év nagy előretörése a blokklánc technoló-
giához kapcsolódó befektetésekben mutatkozott, de 
a kibervédelem is növekvő figyelmet élvez.Ablokklánccal
éskriptoeszközökkelfoglalkozócégekbeáramlótőkerobba-
násszerűenmegnövekedettértékeimmáronaszektortöbb
mintnegyedétadtaésatrendfeltételezhetőentovábbfoly-
tatódhatakripto-ökoszisztémaegyreszéleskörűbbkiterje-
déseokán,különösenazEgyesültÁllamokban,Kanadában
ésaKarib-térségben.

Szinténdrasztikusannövekedettakibervédelemmelésva-
gyonkezeléssel(WealthTech)foglalkozóinnovatívszereplők
irántikeresletabefektetőioldalon.Előbbieketfőlegadi-
gitálisanlebonyolítotttranzakciókugrásszerűnövekedésé-
rereflektálókibertámadásokészsarolóvírusokdrasztikus
megsokszorozódásaindukálta,dejelentősaKYC-valéscsa-
láskezelésimegoldásokkalfoglalkozószereplőkerősödője-
lenléteis–melyanyíltbankolástérhódításávalmégtovább
erősödhet.MindemellettaWealthTechpiacisfeljövőben
van,nemkisrészbenannakköszönhetően,hogyafiatalabb
generációkjelentősrészeabefektetésiügyleteketismár
kizárólagdigitálisanintézi.Ígyapiaconaszámosújonnan
alakult start-upmellettmára legjelentősebb inkumbens
szereplőkisfelvásárlásokbakezdtek.

AzInsurTechésRegTechszektorösszegszerűenminimáli-
sanelmaradtakétévvelkorábbieredményektől,azonban
a tranzakciókszámánakemelkedéseabefektetőkérdek-
lődésétmutatja. 2021-ben a biztosítási szolgáltatók jel-
lemzőenazújirányú,beágyazottpénzügyiszolgáltatások
menténkialakítandóstratégiákraösszpontosítottak.Ezek
főkéntpartnerségekésezzelkiegészülő,akárnagyvállalatok
általeszközöltbefektetésekbenvalósultakmeg(16.ábra).

16. ábra
FinTech cégekbe történő befektetés szegmensek 
szerinti bontása 2018 – 2021 között
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Forrás: KPMG (2021): The Pulse of FinTech.
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2. keretes írás
BUY NOW PAY LATER: a klasszikus hitelkártya, áruhitel és szabad felhasználású hiteltermékek 21. századi 
versenytársa

Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tettek
szerta„BuyNowPayLater” (BNPL)típusúhalasz-
tottfizetésimegoldásokavilágszámosországában. 
AzEgyesültKirályságban2020-banpéldáulmegnégy-
szereződöttaBNPLszolgáltatásonkeresztülvégzett
tranzakciókvolumene,mígazEgyesültÁllamokban
2020-ban a fogyasztók 56%-a már használt BNPL
szolgáltatást.AzutóbbiidőbenszámtalanBNPLszol-
gáltatótérintőnagyvolumenűfelvásárlásról, tőke-
bevonásrólhallottunk(pl.Klarna,Square–Afterpay,
Paypal–Paidy),emellettafizetésipiaclegnagyobb
szereplőisorrajelentikbe,hogyBNPLmegoldással
bővítikszolgáltatásportfóliójukat(pl.Revolut,Apple
–GoldmanSachs,Mastercard,Monzo,Curve).Aszeg-
mens a legtöbb földrészennemcsak a legnagyobb
befektetői figyelmet, hanem ezzel párhuzamosan
alegtöbbügyfeletisvonzotta,köszönhetőenfőként
aze-kereskedelemirántmegnövekedettkeresletnek
ésa rövid futamidejű,egyszerűenéskényelmesen
elérhető,teljesendigitálisfinanszírozásifunkcióknak.

ABNPLszolgáltatóktevékenységekihíváseléállítja
abankokat,hiszenaszolgáltatásukaklasszikushi-
telkártya,áruhitelésszabadfelhasználásúhitelter-
mékeikinnovatívversenytársa.ABNPLszolgáltatás
lényegébenegyolyan innovatívfizetésimód, ahol
aregisztráltfogyasztóktöbbegyenlőrészletben,ha-
táridőkönbelülkamatmentesenfizethetnekavásárolt
termékekért.MindeközbenateljesösszegetaBNPL
szolgáltatókifizetiakereskedőnek,majdarészleteketbeszediafogyasztótól(17.ábra).Egyretöbbüzletfizikaiés
onlineelfogadottfizetésimegoldásaiközöttjelennekmegaBNPLszolgáltatóklogóiakártyatársaságokikonjaimellett.
Afizetésipiacszereplőikeményharcotvívnakazért,hogyafogyasztóazőmegoldásukmellettdöntsön.Abankok
felismerték,hogyhagyományostermékeiketújrakellgondolniuk,Ausztráliábanpéldáultöbbbankiseltörölteahi-
telkártyatermékeiévesdíját,hogyversenybenmaradhassanakazingyenesBNPLszolgáltatásokmellett,valamint
többbankelkezdettBNPLjellegűmegoldásokatajánlanihitelkártyaszolgáltatásaikereteinbelül.Afizetésiopciók
bővülésévelafogyasztókválaszthatnakazolcsóbb,jellemzőenátláthatóbbdíjstruktúrájútermékekközül,ígyabanki
termékekárazásátisegyszerűsítenikell.

ABNPLszolgáltatásoknépszerűségetöbbaktuálistrenddelmagyarázható.Egyrésztafiatalokszkeptikusakahagyo-
mányosbanki-,főleghiteltermékekkelszemben,ezzelszembennyitottakamodern,innovatív,mobilonelérhető
megoldásokiránt.Másrésztajólétitársadalmakrabizonyosesetekbenjellemzőlehetatúlzottéspénzügyilegsokszor
átgondolatlanköltekezés,afogyasztóknagyrészeszívesenvásároljamegazonnalakiszemelttermékeket.Harmad-
résztezekaszolgáltatókpluszegyonlinemegjelenésifelületet(webshopot),ésofflinefizetésimódotajánlanak
akereskedőknek,akiktörekednekavásárlóikomni-channel(többcsatornás)elérésére.

17. ábra
A BNPL szolgáltatás működési modellje
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Forrás: MNB szerkesztés.
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ABNPLszolgáltatásokazarrahajlamosabbfogyasztókatimpulzív,átgondolatlanvásárlásraösztönözhetik,melynöveli
anem-fizetés,ésafogyasztóösszeshiteltartozásávalegyüttatúlzotteladósodáskockázatát.ABNPLtípusúhitel-
konstrukciókfogyasztóvédelmiésprudenciálisszempontbólkülönösmegfontolástigényelnek.ABNPLszolgáltatók
EU-nbelülihitelezésiengedélyalapjántörténőműködésenemjelentegyúttalmegfelelőgaranciátafogyasztóvé-
delmiszempontokérvényesülésére(pl.azEUBNPLszolgáltatóiraafogyasztóihitelmegállapodásokrólszólóuniós
irányelvfogyasztóvédelmirendelkezéseinemalkalmazandók).Tekintettelarra,hogyezenszolgáltatókönkéntesen
nemvetikalámagukatafogyasztóvédelmikövetelményekteljesítésének,szabályozotttevékenységükellenéreszá-
mosproblémamerülhetfel:nemalkalmazandókpéldáulafogyasztóhitelképességénekértékelésérevonatkozó
kötelezettségek,areklámokravonatkozóésaszerződéskötéstmegelőzőtájékoztatásikötelezettségeksem.ABNPL
szolgáltatásszabályozóikereteiországonkénteltérnek,dejellemzőenazalacsonyabb(Magyarországon300000Ft
alatti)kitettségeikmiattnemtartoznakahitelreferencia-szolgáltatáskötelezettségealásem.Abankahitelbírálat
soránnemértesülaBNPLtartozásokról,aBNPLszolgáltatókpedigatovábbivásárlásoknálnemveszikfigyelembe
afogyasztóúj,bankihitelét,ígyafogyasztóösszestörlesztőrészletefizetésilehetőségeinfelülireemelkedhet.Afo-
gyasztóktúlzotteladósodásanövelhetianemteljesítőhitelekarányát,amipénzügyistabilitásikockázathozvezethet.

1.4. HELYZETKÉP A BANKI 
DIGITALIZÁCIÓRÓL ÉS A BANK-
FINTECH EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL

A banki szolgáltatások kényelmes, digitális rendelkezés-
re állására tartós ügyféligény, illetve elvárás mutatkozik. 
A COVID-19 járvány első hullámaiban tapasztalt szigorú
korlátozásokellenéreabankrendszerműködésezavartalan
volt,köszönhetőentöbbekközötta2020-asévben látott
gyorsdigitálisátállásnakazügyfélkiszolgálástekintetében.
Efolyamatokrévénabankokkal,mintmegbízhatóintézmé-
nyekkelszembeniévekótafennállóáltalánospozitívkép
fennmaradt2021-reis.Viszontapandémiaidőszakábanfel-
erősödöttdigitálisbankiaktivitásegybentartóselvárássáis
alakult.Abankiszolgáltatásokdigitálistérbehelyeződése
számoskényelmiszolgáltatásrairányítottaráafigyelmet,
miközbenazügyfelekdöntőtöbbségedigitálisanérettés
aktívfelhasználóválépettelőazegyesonlinebankifelüle-
teken,ennekokánpedigafokozottonlineaktivitásszámos
területentartósanfennmaradhat.Afelhasználókpreferen-
ciáiazttükrözik,hogyakevésbékomplexfolyamatokban
(pl.átutalás,csekkbefizetés,adatmódosítás)ajövőbenis
inkábbatávoli,digitálisformaélvezhetelőnyt.Ugyanak-
kor amérlegelést igénylő, nem rendszeresen felmerülő
kérdéskörökben–mintaszámlanyitásvagyajövőtervezés,
befektetésitanácsadás–aszemélyesjelenléttovábbrais
fontosmaradhat,deeközbenadigitálisigényekéselvárások
erősödéseeterületekenisvárható(18.ábra).

18. ábra
Egyes banki szolgáltatásokat az ügyfelek mely 
csatornákon vennék igénybe egy post-covid világban
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Megjegyzés: A válaszadók egy adott szolgáltatásnál több kategóriát is 
bejelölhettek, illetve lehetőség volt egyet sem választani az opciók 
közül. Ennek megfelelően a 100 százaléktól pozitív és negatív irányban 
is eltérhetnek egy szolgáltatás esetében a válaszokból képzett ará-
nyok.
Forrás: Deloitte (2021): Building on the digital banking momentum.
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A bankokról alkotott általános képet már egyre inkább 
meghatározza a digitális megoldások elérhetősége, illetve 
azok kényelmes használatának lehetősége. Általánosság-
banabankokrólalkotottképetszámostényezőbefolyásol-
ja–többekközöttazelérhetőtermékekésszolgáltatások
köre,hír-ésmárkanév,lefedettség,piacipozíció–,emellett
azonbanadigitalizációvalkapcsolatosaspektusokisegyre
inkábbfelértékelődnek.Akényelmesdigitálisrendelkezésre
állásegyrefontosabbazügyfelekszámára.Különösenafia-
talfelnőtteknélfigyelhetőmegaz,hogyazetérennemjól
teljesítőbankjukatmásikracserélik(19.ábra).Ugyanakkor
afiatalabbkorosztályokrakülönisérdemesazintézmények-
nekfigyelemmellenniük,tekintettelarra,hogyajelenleg
fiatal–apénzügyiszolgáltatásokbafrissenbelépő–ügyfe-
lekazidőelőrehaladtávalajövőügyfélbázisánakgerincét
fogjákjelenteni.

Fontos, részben jövőbe mutató feladat valamennyi kor-
osztály esetében az egyes szolgáltatás-igénybevételi terek 
konkrét igényekkel való összehangolása. Abankidigitális
felületek fejlesztésekor a konkrét ügyfélpreferenciák és
-igényekfigyelembevételekiemelt,akárkorosztályonként
eltérően.Tekintettelarra,hogyegyeskorosztályokésügy-
félszegmensekesetébenmindaszemélyes,mindatávo-
liügyfélkiszolgálásrelevánsmaradhathosszabbtávon is,
a személyre szabott banki szolgáltatás igénybevételhez
többcsatornás,acsatornákközöttiátjárhatóságotbiztosí-
tószemléletszükséges.Azeffajtaphygitalmódontörténő
szolgáltatáselérésnekésahosszútávonfenntarthatóüzleti
modellmegteremtésénekazonbanegyfontosaspektusaaz
intézményekbelsőmodernizációja,ígyegyátfogódigitális
transzformációmegvalósítása.

A tudatos, átfogó, digitális szemléletben zajló tervezés 
egyre inkább kiterjed a banki működés minden terüle-
tére.Azintézményeknemcsakakülsőkapcsolatoksorán
kezelikkiemeltenadigitálistranszformációt,hanemahát-
térfolyamatokmenedzselésesoránis.Abankok,felismer-
vea lehetőségeket,elsődlegesmegoldásként tekintenek
a digitalizációra az optimalizációs és költségcsökkentési
terveikmegvalósításábanis,ahogyeztazEurópaiBankha-
tóság(EBA)felméréseistükrözi(20.ábra).

19. ábra
Banki ügyfélelégedettség és a szolgáltatóváltási kedv 
korcsoportonként
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bank leváltása valószínűsíthető

Forrás: Deloitte (2021): Building on the digital banking momentum.

20. ábra
A bankok által a működési költségek csökkentésére 
megcélzott főbb területek
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Megjegyzés: Az egyes területeket rangsoroló válaszadók százalékos 
eloszlása, egy intézmény több választ is megjelölhetett.
Forrás: EBA (2021): Risk Assessment Report.



NEMZETKöZIKITEKINTéS

FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS • 2022. JÚNIUS 21

A bank-FinTech együttműködések iránti nyitottság is to-
vább nőtt, bár a konkrét partnerségek terén még van 
lehetőség fejlődésre. A banki szereplők egy része már
akoronavírus-járványtmegelőzőenisfelismerteaFinTech
együttműködésekbenrejlőpotenciáliselőnyöketegy-egy
fejlesztésvonatkozásában,deaCOVID-19ésakényszeradi-
gitálismegoldásokgyorsbevezetéséretovábbiegyüttműkö-
déseketeredményezett(21.ábra).Eszemléletváltástazel-
múltévekbenmegkötöttpartnerségekfejlődéseismutatja,
viszontennekellenéretovábbrasemkiugrószámbanjönnek
létreaFinTech-inkumbensegyüttműködések:2021-benaz
amerikaibankokátlagosan2,5újFinTechcéggelalakítottak
kipartnerséget(22.ábra).Apartnerségeklehetségesformá-
jaisbővül;abeágyazott,illetveaplatformalapúpénzügyi
szolgáltatásértékesítésimodellek(pl.Banking-as-a-Service,
Openbanking)terjedésével.

Manapság egy-egy intézménynél egyszerre több transzfor-
mációs banki fejlesztés is zajlik párhuzamosan, azonban 
számos meghatározó akadállyal szembesülnek az intézmé-
nyek. Afejlettésinnovatívtechnológiaimegoldásokimple-
mentációjakapcsánazintézményekmeghatározótöbbsége
akadályokkalisszembesül–legyenszóönállófejlesztésről
vagyFinTechegyüttműködésről.Amesterségesintelligencia
alapúmegoldásokkiemelendőketéren,hiszenezekamel-
lett,hogyalegperspektivikusabbfejlesztésnekminősülnek
ésalegnagyobbszámbanindultakelabankokban,részben
abonyolultságukokán,ezekimplementációjasoránmerül
felalegtöbbakadályozótényező(23.ábra).Ezenakadályozó
tényezőkjellemzőensokrétűekésegyarántmegjelennekfi-
zikaikorlátok(pl.skálázhatóalapinfrastruktúrahiánya),illet-
veáltalánosabb,koncepcionálisabbproblémák(pl.elavult
implementációsmechanizmusok) formájában,miközben
azimplementációéskésőbbiüzemeltetésvonatkozásában
amegfelelő szakértelembevonzása isegyre jelentősebb
problémakörneklátszik.

21. ábra
A pénzügyi intézmények szemszögéből a FinTech 
partnerségek fontosságának alakulása 
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Megjegyzés: A felmérés összesen 290 db amerikai székhelyű bank és 
hitelszövetkezet vezetőjének feltett kérdéseken alapul.
Forrás: Cornerstone Advisors (2022): The State of The Union in Bank-
FinTech Partnerships.

22. ábra
Az újonnan létrejött inkumbens-FinTech partnerségek 
átlagos számának éves alakulása
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Megjegyzés: A felmérés összesen 290 db amerikai székhelyű bank és 
hitelszövetkezet vezetőjének feltett kérdéseken alapul.
Forrás: Cornerstone Advisors (2022): The State of The Union in Bank-
FinTech Partnerships.

23. ábra
Egyes technológiák bevezetése kapcsán akadályokkal 
szembenéző intézmények aránya
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Forrás: Deloitte (2021): Banking and capital markets outlook.
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5  APWG|PhishingActivityTrendsReports
6  InternetOrganisedCrimeThreatAssessment(IOCTA)2021|Europol(europa.eu)

A bankok IT erőforrás-szükségleteit tekintve vegyes hatá-
sok érvényesültek.AzITkiadásoknövekedésitrendjében
bárazelőzetesvárakozásokhozképestkevésbélátványos
ugrásthozotta2020-asév,amagasabbköltséghányad2021-
reisfennmaradt(24.ábra).Ezvalószínűlegannakköszönhe-
tő,hogyazintézményektöbbségeszámáraaCOVID-időszak
jellemzőenfelszínrehozottszámostovábbi–akárhosszabb
átfutásiidejű–fejlesztésiésmodernizációsigényt,sokszor
azalap-infrastruktúrátérintően.Mindeközbena2020-as
csúcsotkövetően2021-reazáltalánosalkalmazottilétszám
nagyobbmértékbennőtt,mintabankiITköltségek,vagyis
amunkavállalókITtámogatottságacsökkent.Mindemellett
azITmunkaórákszámánakrelatívnövekedéseismegtor-
pantakorábbiévektrendjéhezviszonyítva(25.ábra).

1.5. KIBERBIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK 
A PANDÉMIA IDŐSZAKÁBAN

A folyamatos kiberfenyegetések egyre inkább a bankszek-
tor működésének velejárói. Apénzügyiszolgáltatásokdi-
gitáliscsatornákontörténőigénybevételénekelterjedése–
amitaCOVID-19világjárványcsakfelgyorsított–érdemben
megnövelteabankokkibertámadásoknakkitettfelületeit,
amit az egyre kifinomultabbá váló rosszindulatú szerep-
lőkigyekeztekkihasználni.Afolyamatosésegyreerősödő
kiberfenyegetettségsokszorazügyfelekoldalánjelentke-
zik.Tipikusanazegyrehitelesebbésakontextusnakmeg-
felelőadathalászat,fizetésekhezkapcsolódótranzakciók,
bankkártyávalvagySIMkártyávalelkövetettcsalások,de
egyreinkábbbefektetésicsalásokvagymobiltelefonraér-
kezőrosszindulatútámadásokformájábanis.Azegyadott
hónapbanjelentettadathalásztámadásokszáma2020eleje
és2021végeközöttmegháromszorozódott5,ésacélpontok
leggyakrabbanapénzügyiszektortagjai,illetveügyfelei(26.
ábra).Mindemellettatámadókazintézményeketsemkí-
mélik.EsetükbenlegtöbbszörDDoStámadásokkal,GDPR
bírságokatismagukbafoglaló,vagytöbbrétegűzsarolótá-
madásokkal,illetveamunkavállalókatcélzóBECvagyCEO
támadásoklehetőségévelisegyreinkábbszámolnikell6.

A növekvő online jelenléttel párhuzamosan zajló in-
novatív technológiai fejlesztések is kitettek lehetnek 
a kiberkockázatoknak. Abankszektorokbanegyreinkább
megfigyelhetőhagyományosinfrastruktúrákrólazonlineés
felhőalapúmegoldásokravalóátállás,valamintazinnovatív
technológiák,mintpéldáulazIoTvagyamesterségesintel-
ligenciaszélesebbkörűbevezetésemiattáltalánosságban
elmondható, hogy a kiberbiztonsági fenyegetések egyre
nőnek.Afelhőhasználatotérőtámadásokmegelőzéseér-
dekébena3legnagyobbfelhőszolgáltatójelentőskiber-és

24. ábra
Banki IT költségek alakulása éves bontásban
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Megjegyzés: A 2022-re vonatkozó adatok becslésen alapulnak.
Forrás: Gartner (2022): IT Key Metrics Data 2022: Industry Measures 
— Banking and Financial Services Analysis.

25. ábra
Banki IT erőforrások a teljes munkavállalói létszám 
arányában
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Forrás: Gartner (2022): IT Key Metrics Data 2022: Industry Measures 
— Banking and Financial Services Analysis.

26. ábra
Adathalász támadások iparági megbontásban

Pénzügyi szektor
SaaS/ Webmail 
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Forrás: APWG (2022): Phishing Activity Trends Report, 4th Quarter 
2021.

https://apwg.org/trendsreports/
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
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7  https://www.cnbc.com/2022/03/29/google-microsoft-ramp-up-cloud-security-as-cyberattacks-increase.html
8  https://www.youtube.com/watch?v=R8qft-5zA6g&t=6504s 
9  https://www.zdnet.com/article/ransomware-as-a-service-is-the-new-big-problem-for-business/ 

adatbiztonságiberuházásokattettazelmúltévben7.Azúj
technológiákhasználata,valamintamegváltozottmunka-
rendrengeteglehetőségeketadakiberbűnözőkkreativi-
tásánakis,mígapandémiaelőttatámadásokmindössze
20%-avoltújtípusúmegoldás,apandémiaalattezazarány
35%-ranőtt8.Azellátásiláncokatfenyegetőveszélyésazok
potenciálisankatasztrofálislépcsőzeteshatásaimiattijelen-
tőségükelértealegmagasabbhelyetafőbbfenyegetések
között.

A kiberbűnözés új válfaját jelenti a rosszindulatú szoftverek 
szolgáltatásként való értékesítése (Malware-as-a-Service), 
mely trend világszerte erősödik. Kiemeltkockázatetéren,
hogyalegtöbbvírusprogramviszonylagkönnyenmegvásá-
rolható,ígyakiberbűnözésbelépésitechnikaiakadályanagy
mértékbenlecsökkent.Ilyenlehetpéldáulazsarolóvírus-,
szolgáltatásmegtagadás-,adathalászat-ésfélretájékoztatás-
szolgáltatása,aholabűnözőmagastechnikaitudásnélkül
issikeresenmegtámadhatszemélyeketvagyakárintézmé-
nyeket is.3-ból2zsarolóvírustámadászsarolóvírusmint
szolgáltatással(Ransomeware-as-a-Service)történik9.

A zsarolóvírus támadási kísérletek mértéke több mint meg-
háromszorozódott az elmúlt két évben, közel 20 zsarolóví-
rus támadás történik ma minden másodpercben (27.ábra).
2020-bannovembervoltalegrosszabbhónap,amikor37,8
milliótámadásikísérletvolt,viszont2021-benmárjanuár-
banújrekorddőlthavi43,1millióval.Azsarolóvírusmint
szolgáltatásfelkapottságamiattésegyrenagyobbcélpontok
sikerestámadásamiatt2021júniusraközelduplájáranőtt
ahaviérték.Azsarolóvírustámadásokhirtelenmegugrása
mögötttöbbtényezőisállhat.Egyrésztanemzetközifelhő-
struktúraexponenciálisnövekedéseakapacitásokatnöveli.
Másrésztafolyamatosanfejlesztettésegyrekifinomultab-
báválótechnikák,beágyazottmegkeresések,valamintaz
ezeketlétrehozóazondarkwebesszervezetekegyrekiter-
jedtebbműködése,amelyekzsarolóvírusszolgáltatásokkal
látjákelabűnözőket.

27. ábra
Ransomware támadások száma globálisan
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Forrás: SonicWall (2022): Cyber Threat Report.

https://www.cnbc.com/2022/03/29/google-microsoft-ramp-up-cloud-security-as-cyberattacks-increase.html
https://www.youtube.com/watch?v=R8qft-5zA6g&t=6504s
https://www.zdnet.com/article/ransomware-as-a-service-is-the-new-big-problem-for-business/
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1.6. A FINTECH SZEKTOR 
SZABÁLYOZÁSA, ANNAK FEJLŐDÉSE, 
SZABÁLYOZÓI TÖREKVÉSEK

2021-ben a nemzetközi digitalizációs szabályozói törekvé-
sek fókuszában a már globálisan is szabályozói fellépést 
igénylő FinTech és BigTech üzleti modellek kezelése állt. 
Felismerveazegyresürgetőbbszabályozásiigényt,részben
azonosításra kerültek a kezelendő kérdéskörök, részben
konkrétjavaslatokszülettek.

A technológiai cégek pénzügyi piacokon való térhódítása 
egyre sürgetőbb szabályozói fellépést igényel, ahol a te-
vékenységi és intézményi szabályozói modell kombinálása 
tűnhet a leghatékonyabbnak. Anagytechnológiaicégek,
BigTech-ekversenyelőnyük,azegyébtevékenységeikfolytán
rendelkezésükreállóadatvagyonésahálózatihatásokki-
aknázásarévénrendkívülgyorsanterjeszkednekkülönböző
iparágakban,ígyapénzügyiszektorbanis–különösenafej-
lődőpiacokon.Ugyanakkorajelenlegipénzügyiszabályozási
kereteknehezenalkalmazhatókrájuk,különösképpannak
ismeretébenis,hogyarendelkezésreállóadattömegésaz
ügyféladatokelemzése által az üzletimodellek folyama-
tosanváltoznakésfejlődnek,miközbenaszolgáltatásokat
határokonátívelőjellegbenóriási,többiparágbanisaktív
vállalatcsoportoknyújtják(28.ábra).Anemkizárólagoste-
vékenységkéntnyújtottpénzügyiszolgáltatásokkezeléséhez
szükségesszabályozóiválaszalapjaegyhibrid,atevékenysé-
giésintézményimodellkeverékelehet:aszékhelyszerinti
tagállamintézményalapúmegközelítéseképeslehetatech
cégekhatárokonátnyúló,csoportszintűtevékenységeinek
lefedésére,mígafogadóországokfelügyeletihatóságaiate-
vékenységalapúszabályozásrévénlehetnekképesekafoga-
dóállambanfelmerülőkockázatokkezelésére.Báratech-
nológiaivállalatokazinkumbensekpozícióitegyelőrenem
veszélyeztetik,ahelyzetgyorsanváltozhat,ésapénzügyek
területénrendszerszintenjelentősrésztvevőkkéválhatnak,
aszabályozóknakezértidőbenfelkellkészülniükéskezelni-
ükkelltöbbekközöttazinnovatívüzletimodellekből,akü-
lönbözőiparágakbanvalójelenlétből,valamintahatárokon
átnyúlótevékenységekbőlkövetkezőkockázatokat.

A prudenciális szabályozó hatóságoknak minél hamarabb 
együtt kell működniük az adatvédelmi és versenyjogi sza-
bályozókkal a megfelelő válaszok kialakítása érdekében. 
Azágazatokonéshatárokonátnyúlóegyüttműködéskiala-
kításakulcsfontosságúatechcégekpénzügyiszabályozási
keretrendszerénekkialakításasorán.Ajövőpénzügyiszabá-
lyozásikeretrendszeresikeréneksarokpontjaegyfajtaholisz-
tikusmegközelítésaBigTech-ekpénzügyipiacimegjelenése
adtaszabályozóiésfelügyeletikihívásokra.Különösenfon-
tosankellkezelniaszemélyesadatokkérdéskörétis,hiszen
adigitálispiacokonezekképezik rendszerintaműködési

28. ábra
BigTech vállalatok szabályozói környezete

Pénzügyspecifikus
szabályozás

Ágazatközi
szabályozás

Adatvédelem
és -megosztás

Versenyjogi
szabályok

Egyéb ágazatközi
szabályozás

Bank

Nem pénzügyi
intézmény

Nem-banki
hitelezők

Fizetési
szolgáltató

BigTech
platform

Forrás: BIS (2021): Big techs in finance: regulatory approaches and 
policy options.
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modellalapjait.Jelenlegatechcégekelőnyeikapcsánbizo-
nyosszabályozóianomáliákisfelmerülnek:bárahagyomá-
nyospiaciszereplőklényegesenkevesebbadattaldolgoznak,
mintatechcégek,azEurópaiUnióbanaPSD2szabályozás
révénmégisabankokazok,amelyeknekbizonyosadataikat
megkellosztaniukatechcégekkel.Fordítvaazonbannem
működikazadatmegosztás,mivelaGDPRszigorúankizárja,
hogyatechcégekadataikatmegosszákabankokkal.

A digitális megoldások fejlődésével és a szuperappok elter-
jedésével egyre nagyobb szerepet kap az adatok hatékony 
és etikus felhasználása. Adigitálisgazdaságegyikjellem-
zőjeazadatalapúság,ezértazadatok jelentősgazdasági
értékkelrendelkeznek.Egazdaságlegfőbbmegtévesztése
azingyenesség.Agyakorlatbanaplatformszolgáltatókin-
gyenesszolgáltatásainakvanegyigénybevételidíja,ame-
lyetaszemélyesadataiátadásávalafelhasználófizetmeg.
AzEurópaiUnióbanazelmúltidőszakbansorrajelentekmeg
adatokatérintőstratégiaiésjogalkotáskezdeményezések.
A2020-banközzétettadatkormányzásról szóló rendelet-
tervezetlehetővétennéajogszabályihátterétannak,hogy
azemberekazadataikkalkereskedhessenek,azazpéldául
aBigTech-cégekközvetlenülazadatalanyoknakfizessenek
azadataikért.Egyretöbbszakmaifórumonmerülfelannak
alehetősége,hogyafelhasználókrendelkezéseikalapján
juttatástkapjanakazadataikértcserébe,azonbanagya-
korlatbanerremégnemszületettszéleskörbenelfogadott
szabályozóimegoldás.

Az adatok felhasználásával kapcsolatosan kialakult egy ál-
talános bizalmi válság (29.ábra).Ezenproblémáraszolgál-
hatmegoldáskéntegyújtechnológia,azún.Self-Sovereign
Identity(SSI),amelyneklényege,hogyafogyasztóközvetle-
nülkezeliazadataitéslehetőségevaneldönteni,hogykivel
milyeninformációtosztmeg.Ezentechnológiaalkalmazása
erősödőtrendapénzügyiszektorbanis.Mostanraegyértel-
művévált,hogyafelhasználóibizalomerősítéséveljelentős
versenyelőnyrelehetszerttenni.

A platformszolgáltató tech óriások piaci versenyt korláto-
zó, illetve kiiktató piaci modelljével szemben már egyes 
jelentős szabályozó hatóságok konkrét lépéseket is tettek. 
Atechóriásokuraltadigitálispiacokravonatkozószabályo-
zóifellépésmindenholrégótavártésüdvözöltkezdeménye-
zés,azonbanazegyesgeopolitikairégióknémiképpeltérő
megközelítéstalkalmaznak(1. táblázat).AzEurópaiUnió
egy valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó
rendelettervezetettettközzéaBigTechcégektevékenysé-
génekszabályozásaésapiaciversenyvédelmeérdekében.
Azún.digitálispiacokrólszólójogszabálytervezetex-ante
piacszabályozásijavaslat,amelyapiaciversenymindkétfor-
májának,apiaconésapiacértfolyóversenynekisavédel-
méttűztekicélul.AzAmerikaiEgyesültÁllamokbantöbb,

29. ábra
Amerikai fogyasztók bizalma adataikat kezelő 
felekben
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Megjegyzés: 2020 szeptemberi felmérés 1361 amerikai háztartás rész-
vételével, a válaszadók arányában.
Forrás: BIS (2021): Regulating big techs in finance.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3849/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.+3849%2C+the+Augmenting+Compatibility+and+Competition+by+Enabling+Service+Switching+%28ACCESS%29+Act+of+2021%22%5D%7D&r=1&s=1
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egymáshozkapcsolódótörvényjavaslatformájábanszintén
folyamatbanvananagydigitálisplatformokszabályozása.
AzEgyesültKirályságban2021.októberébenzárultapiaci
versenyttámogatószabályozóikeretrendszerrőlszólószéles-
körűkonzultáció,ígybárakonkrétjogszabály-javaslatmég
váratmagára,azEgyesültKirályságversenyhatóságánbelül
már2021.tavaszánfelállításrakerültazún.DigitalMarkets
Unitazújrezsimrevalófelkészülésérdekében.

Az ismert kihívások mellett a digitális piacok folyamatos 
fejlődése rendre új szabályozói reakciókat követel meg. 
AzonlinevásárlásokCOVID-19világjárványáltalkiváltott
ugrásszerűemelkedésévelazújonnanmegjelentBuyNow
PayLater(BNPL)típusúpénzügyiszolgáltatókrövididőalatt
hatalmasnépszerűségretettekszert (bővebben lásda2.
keretesírást). Egyfajtahitelkonstrukciólévénanemzetkö-
zi szabályozásegységesa tekintetben,hogyaz innovatív
szolgáltatást valamilyen hitelezési engedély meglétéhez
köti.Ugyanakkora konkrét követelmények teréneltérés
látszikazországokközött(2.táblázat),amieszolgáltatástí-
pusterjedéséreisérdemihatássalbír.AzAmerikaiEgyesült
Államokrugalmasabbmegközelítéserévénemegoldásitt
a leginkábbelterjedtésa felvevőpiac isa legnagyobb.E
szolgáltatásEurópánbelülazEgyesültKirályságbanörvend

1. táblázat
Adatvédelmi és adatmegosztási követelményekre vonatkozó megközelítések az egyes globális régiókban

Tárgykör Szabályozásokban megjelenő 
követelmények Európai Unió Egyesült Álamok Kína

Adat-védelem

Személyes 
adatok gyűjtése 
és felhasználása

A hatályos szabályozás mennyire 
kiterjedt Átfogó Részleges Átfogó

Mely 
szempontokra
térkiahatályos
szabályozás

Törvényesség,
tisztesség,

transzparencia
Igen Igen Igen

Célok Igen Egyeztetésalatt Igen

Biztonság Igen Igen Igen

Ügyfelek jogai  
a kezelt 

adataikkal 
kapcsolatosan

A hatályos szabályozás mennyire 
kiterjedt Átfogó Részleges Részleges

Mely 
szempontokra
térkiahatályos
szabályozás

Beleegyezés,
hozzáférés Igen Egyeztetésalatt Igen

Helyesbítés,
törlés Igen Egyeztetésalatt Igen

Hordozhatóság Igen Egyeztetésalatt Igen

Adat-megosztás Nyílt bankolás

A hatályos szabályozás mennyire 
kiterjedt Részleges Kialakítás alatt Kialakítás alatt

Aszabályozáskapcsánalkalmazott
megközelítés(előíró,elősegítővagy

piacvezérelt)*
Előíró Piacvezérelt Piacvezérelt

Megjegyzés: *Elősegítő megközelítés esetén a szabályozó iránymutatásokat és ajánlott sztenderdeket bocsát ki, valamint nyílt API sztenderdeket 
és technikai leírásokat tesz közzé. Piacvezérelt megközelítés esetén a szabályozó nem tesz közzé explicit szabályokat és iránymutatásokat, amelyek 
a bankok számára elvárásokat vagy tiltásokat fogalmaznának meg az ügyfél engedélyéhez kötött adatok harmadik felek részére történő megosz-
tása tekintetében.
Forrás: BIS (2021): Big tech regulation: what is going on?

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3849/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.+3849%2C+the+Augmenting+Compatibility+and+Competition+by+Enabling+Service+Switching+%28ACCESS%29+Act+of+2021%22%5D%7D&r=1&s=1
https://www.gov.uk/government/collections/digital-markets-unit
https://www.gov.uk/government/collections/digital-markets-unit
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nagyobbnépszerűségnek,viszontazEurópaiUniószigorú
követelményeirévénaBNPLnépszerűségeésterjedéseegy-
előrenemannyirakirívóazEU-ban,mintmáshol.

Az Európai Unió 2021-ben erőteljes lendülettel folytat-
ta a korábbi években megkezdett egységes szabályozási 
modernizációt. Abanki,biztosítóiFinTechújításokpiacán
új szabályozói és felügyeleti kezdeményezések történtek
(30. ábra) a tavalyi évben, amelyekmár jólmutatják az
Európai Unió elköteleződését a szabályozási megújulás
iránt. Az újonnan felmerült kezdeményezésekkel és ter-
vekkelpárhuzamosana2020. szeptemberébenpublikált
DigitálisPénzügyiCsomagkeretébenközzétettjogalkotási
javaslatokegyeztetéseistovábbfolytatódott:afőfókusz-
bane térenakriptoeszközökeurópaiuniós szabályozási
tervei(MiCA),illetveapénzügyiágazatdigitálisműködé-
siellenállóképességérőlszólórendelettervezetek(DORA) 
voltak.

Az Európai Unió versenyképességének megőrzése érdeké-
ben az Európai Bizottság elkötelezte magát a mesterséges 
intelligencia technológia fejlesztése és használata iránt. 
EnnekkeretébenaBizottság2021.áprilisábanközzétette
avilágelsőmesterségesintelligenciaszabályozásijavasla-
tát.Amesterséges intelligenciárólszólórendelettervezet 
a „megbízható”mesterséges intelligencia használatának
alapjaitkockázatalapúmegközelítésszerintfektetile,ésel-
fogadásaeseténvalamennyitagállambankötelező,közvetle-
nülalkalmazandószabályoklennénekirányadókamestersé-
gesintelligenciatérnyerése,aberuházásokésazinnováció
előmozdításaérdekében.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzde-
lem az Európai Bizottság új javaslatcsomagjának köszön-
hetően teljesen új szintre emelkedhet. Apénzmosásés
aterrorizmusfinanszírozásaelleniuniósküzdelemhosszú
évekótaatagállamokáltalanemzetijogukbaátültetendő
irányelvekmenténépültfel.Azirányelviformánakmegfe-
lelőensokszorfragmentálttagállamiszabályozásirendszer
helyett,aztmegerősítveaBizottsága2021.júliusábanmeg-
jelentjavaslataszerintbizonyoselőírásokatrendeletiszintre
emelne,ezzelerősítveazegységesalkalmazást.Arendkívül
sokrétűjavaslatcsomagrészekéntapénzügyiszolgáltatók
egyrészénekpénzmosás-megelőzésiszempontúfelügyele-
teintegráltfelügyeletikeretrendszerkeretébenazújuniós
pénzmosás-elleneshatóságalátartozna.Ajavaslatcsomag
továbberősítenéakriptoeszköz-szolgáltatókpénzmosás-
ellenesfelügyeletétis:valamennyiszolgáltatótaközösha-
tóságfelügyeletealávonna,egyúttalpedigmegszüntetné
azanonimkriptopénztárcákhasználatánaklehetőségétés
valamennyi kriptoeszköz kereskedési lehetőséget kínáló
szolgáltatótazügyfelekátvilágításárakötelezne.

2. táblázat
Az egyes joghatóságoknál a BNPL szolgáltatók 
engedélytípusai

Joghatóság Engedélytípus

EU Hitelintézetiengedély

UK Fogyasztóihitelnyújtásiengedély

USA Adottállamszerintihitelnyújtásiengedély
vagyjogosultság

Forrás: MNB.

30. ábra
Az Európai Unió FinTech szabályozói mérföldkövei, 
kezdeményezései a 2021. évben

2021.
I. negyedév

• Vitaanyag a nyílt biztosításról (EIOPA)
• Európai felügyeleti hatóságoktól
   digitális pénzügyek témakörben
   javaslatok kérése (Európai Bizottság)
• Konzultáció egy uniós szintű azonnali
   fizetési rendszerről (Európai Bizottság)

• Ágazatokon átívelő jogszabálytervezet
   a mesterséges intelligenciáról
   (Európai Bizottság)
• Vitaanyag a blokklánc és az
   okosszerződések lehetőségeiről
   a biztosítási piacon (EIOPA)
• Felhívás digitális pénzügyi megoldások
   használatát érintő információgyűjtésre
   (ESMA)
• Jelentés a mesterséges intelligencia
   irányítási és ellenőrzési elveiről (EIOPA)

• Jogalkotási tervek egy EU-s pénzmosás
   elleni rendszerre vonatkozóan
   (Európai Bizottság)
• Jelentés a Központi Értéktárak által
   használt FinTech megoldásokról (ESMA)
• Jelentés digitális platformok
   használatáról az EU banki és
   pénzforgalmi szektoraiban (EBA)

• EU-s közösségi finanszírozási rendelet
   hatálybalépése (Európai Parlament)
• Euróövezeti elektronikus fizetési
   felügyeleti keretrendszer kialakítása (EKB)
• 2021. évi fenyegetésekről és csalási
   trendekről szóló jelentés
   (Európai Pénzforgalmi Tanács)
• EU-szintű határon átnyúló Regulatory
   Sandbox tesztelési keretrendszer
   kialakítása (EBA)

2021.
II. negyedév

2021.
III. negyedév

2021.
IV. negyedév

Forrás: MNB.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
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:52021PC0206
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
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10ProceduralFrameworkforInnovationFacilitatorCross-borderTesting

A FinTech megoldások Európai Unión belüli, szabályozott 
keretek közötti elterjedésének támogatása céljából a Eu-
ropean Forum for Innovation Facilitators (EFIF) határon 
átnyúló tesztelésekre vonatkozó eljárási keretrendszert10 
alakított ki. Akeretrendszernemkívánjaatagállamokban
működőinnovationhub-okatésregulatorysandbox-okat
pán-európairendszerréalakítani,céljaatesztelésselkap-
csolatos információk strukturált megosztása határokon
átnyúlóan.A2021.decemberébenközzétetteljárásikeret-
rendszeralapjánegyFinTechmegoldástesztelésévelkap-
csolatos információkháromkülönbözőmódonjuthatnak
elazegységespiaconkülönbözőfelügyeletihatóságokhoz
(3.táblázat).AFinTechcégekezenunióstesztelésikeret-
rendszerbe–azadotttagállam(ok)banműködőregulatory
sandbox-bavalójelentkezésmellett–azEurópaiBizottság
általműködtetettEUDigitálisPénzügyiPlatformján,mint
egyablakoskapcsolattartópontonkeresztül tudnakmajd
jelentkezni.Azinformációktagállamifelügyeletihatóságok
közötti,strukturáltmegosztásértésazinnovatívtechnológi-
ákelterjedésévelkapcsolatosközösálláspontkialakításának
elősegítésértazEFIFleszafelelős.

2021. november 10-től az EU valamennyi tagállamában 
kötelezően, közvetlenül alkalmazandó a közösségi finan-
szírozási üzleti szolgáltatókról szóló rendelet, amelytől az 
Európai Unió alternatív finanszírozási piacának jelentős 
bővülése várható.Aközösségifinanszírozásbanrejlőpoten-
ciáltszámostagállam–ígypéldáulAusztria,Litvánia,Spa-
nyolország,Olaszország,Franciaország–évekótanemzeti
szintűszabályozássaligyekezettkiaknázni,amelyazonban
aközösségifinanszírozásibefektetéseket/hitelezéseketszük-
ségszerűenazadotttagállampiacárakorlátozta.Azújszabá-
lyokértelmébenazonbanegyadotttagállambanközösségi

3. táblázat
Az EFIF határon átnyúló tesztelésekre vonatkozó eljárási keretrendszerének működése

1. eset 2. eset 3. eset

Elnevezés Határonátnyúlótesztelés Tesztelésmegfigyelők
bevonásával

Tesztelésutólagos
adatmegosztással

Leírás

Innovatívmegoldástesztelése
több(legalább2)európai

országban,úgy,hogyegyedileg
mindencélországbanteljesíti
azadottregulatorysandbox-

kritériumokat

Innovatívmegoldáshelyiszintű
tesztelése,deegyes

szabályozókszámáranyomon
követhetőateljesfolyamat

Innovatívmegoldáshelyiszintű
tesztelése,deegyes

szabályozókkalazutólagos
teszteredményekmegosztásra

kerülnek

Tesztelésbe aktívan bevont 
szabályozók száma Legalább2 1 1

Egyéb, adott tesztelésbe 
bevont szabályozó(k) szerepe

Tesztelésbenaktívrészvétel 
Megfigyelőszerepkör

Megfigyelőszerepkör:rálátása
teljestesztelésifolyamatraésa

dokumentációra

Teszteléstkövetőenaz
eredményekésazértékelés

érkeztetése

Forrás: MNB szerkesztés.

https://www.esma.europa.eu/document/efif-procedural-framework-cross-border-testing
https://www.esma.europa.eu/document/efif-procedural-framework-cross-border-testing
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R1503#d1e4142-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R1503#d1e4142-1-1
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3. keretes írás
Digitális jegybankpénz – a pénz új evolúciós lépcsője

finanszírozásiüzletiszolgáltatóiengedéllyelrendelkezőszol-
gáltatóakárazunióteljespiacánvégezhetitevékenységét.
Aszolgáltatókszámáramindezköltség-ésidőmegtakarítás-
sal,abefektetőkésprojektgazdákszámárapedigaválasztási
lehetőségekbővülésével,ésvárhatóanezenfinanszírozási
formábavetettbizalomerősödéséveljár.Akövetkezőidő-
szakbanaközösségifinanszírozásipiacfokozatos,jelentős
növekedésével lehet tehát számolni – figyelembe véve
egyrésztazújonnanbelépnikívánószolgáltatókatterhelő
engedélyezésieljárásokhosszátészökkenőmentességét,
különöstekintettelanemzetiszabályozássalkorábbanmég
nemrendelkezőtagállamokban,másrésztarendeletazon
átmenetiszabályát,amelyalapjánarendelethatálybalé-
pésénekidőpontjábananemzetijogalapjánmárközösségi
finanszírozásiszolgáltatásoknyújtásáraengedéllyelrendel-
kezőszolgáltatóknakazuniósengedélytcsupánlegkésőbb
2022.november10-igkellmegszerezniük.

Adigitalizáció széleskörűelőretörésével egyre inkább felvetődik a kérdésa jegybankok számára,hogyapénz
digitalizációjamilyenformábanfogmegvalósulni,az innovatívszolgáltatókterjedésévelmilyenpiacistruktúrák
alakulhatnakki,ésvégülajegybankokmilyenszerepetfognakjátszaniadigitáliskorpénzénekműködtetésében.
Jelenlegugyanisalapvetőenakészpénzjelentiaközvetlenkapcsolatotareálgazdaságszereplői(lakosságésavállal-
kozások),illetveajegybankközött.AXXI.századpénzügyifolyamataiazonbanegyrekevésbéigényelnekkészpénzt,
ígyfelmerülakérdés,hogyajegybankokajövőbenmilyenpénzformávaltudjákbiztosítanieztabizonyosszinten
közvetlenkapcsolatot.

Adigitálisjegybankpénz(DJBP)egyolyan,digitálisanelérhetőjegybankikötelezettség,amikülönbözikamostis-
mertjegybankipénzformáktól;akészpénztőlannyiban,hogydigitális,akereskedelmibankokszámárafenntartott
számlapénztőlpedigannyiban,hogyalakosságésavállalatokszámáraajegybankkalszembeniközvetlenkövetelést
testesítmeg.Felmerülhetakérdés,hogymiértlehetszükségajövőbenszéleskörbenelérhetődigitálisjegybank-
pénzreésmilyenolyantulajdonságokkalrendelkezhet,amikkelamai,alapvetőenkereskedelmibankokáltalkibo-
csátott,digitálismegjelenésűpénzeknem,vagycsakkorlátozottanrendelkeznek.Akövetkezőkbenezenlehetséges
tulajdonságokatjárjukrövidenkörül.

Széles körűen hozzáférhető:bárazelektronikuspénzügyiszolgáltatásokterjedésévelegyretöbbenhasználják
abankok,pénzforgalmiszolgáltatókkényelmesésgyorsmegoldásait,ezekkorlátjajellemzőenabankszámlahasz-
nálatelterjedtsége.Vagyisazokazállampolgárok,akikakáranyagihelyzetük,akársajátválasztásukalapjánnem
rendelkeznekbankikapcsolatokkal,vagyesetlegaztaktívannemhasználják,kiszorulnakapénzügyiszolgáltatások
igénybevételéből.Abankikapcsolattalnemrendelkezőkarányahazánkbanmegközelítőlegafelnőttlakosság13
százaléka,amitöbbmintkétésfélszereseazUSA-banvagyazeurozónábanlátható5százalékosszintnek.Abank-
számlávalrendelkező,deaktívannembankolónépességarányapedigmégennélisnagyobb.Azállampolgárijogon
hozzáférhetődigitálisjegybankpénzsegíthetezenrétegekelektronikuscsatornákfeléterelésében,amimindaszá-
mukra,mindakereskedelmiegységek,szolgáltatókszámárakönnyebbé,gyorsabbáésolcsóbbátehetiapénzügyi
műveleteket.Ennekbiztosításáttűztekimagaelétöbbekközöttadigitáliseurovagyadigitálisdollárprojektis,de
afejlettországokmellettolyanfejlődőországokbaniskiemeltenkezelikeztacélt,mintMexikó,GhánavagyNigéria.

Alacsony költségek mellett elérhető:aszéleskörű,aktívhasználathozelengedhetetlen,hogyamostpénzügyiszol-
gáltatásokatigénybenemvevőrétegekszámáraisvonzólegyenazújkonstrukció.Ehhezazalapvetőszolgáltatások
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szintjénalacsonyköltségekmellettihozzáférést,vagyakáringyenességetkellbiztosítani.Ezenkeretekbiztosítása
olyantársadalmirétegekszámáraiskaputnyithatadigitálispénzügyekésszámlahasználatfelé,mintanyugdíjasok
vagyazalacsonyjövedelemmelrendelkezők.

Alkalmas az állami transzferek digitális és széles körű célba juttatására:amennyibenbiztosított,hogybárkihozzáfér
adigitálisjegybankpénzhez,akkorazígyújonnanlétrejövő,ajelenlegielfogadóihálózatokkalisegyüttműködőke-
retrendszeralkalmaslehetarrais,hogyakárcélzottállamitranszfereketcélbajuttassonanélkül,hogyazokattovábbi
koordinációval,példáullakcímretörténő,személyespostaikézbesítéssel,vagyegyébadminisztratívfolyamatokat
követőenlehessencsakajogosultakhozeljuttatni.AcélzottösztönzőkésatávolielérésfontosságáraaCOVID19-
esvilágjárványtövezőlezárásokisrávilágítottak.Kínában–egyelőreakétpiacidigitálisfizetésiszolgáltatástnyújtó
platformonkeresztül–ezmár2020-banismegvalósulhatott,mígpéldáulazUSA-banastimuluscsomagokjuttatásait
csakpapíralapúcsekkeken,postaiútontudtákahatóságokcélbajuttatni.Ajövőbenazilyen,vagyhasonlóesetekben
nemcsakatámogatáshozjutás,deakárannakelköltéseislehetgyors,elektronikus,vagyakárcélzottfelhasználású.
Ezjelenthetiakárafelhasználásrarendelkezésreállóidő,akárafelhasználásicélokmeghatározásánaklehetőségétis.

Kamatozás:adigitális jegybankpénzegyikfontostulajdonságaa jegybankáltalközvetlenülmeghatározhatóés
érvényesíthetőkamatozáslehet.Enneksegítségéveljavulhatajegybankdöntéseinekhatékonysága.Amonetáris
transzmissziókamatcsatornájafelerősödik,ígygyorsabbanéshatékonyabbanérhetielajegybanktörvényicéljait.
Másrésztaközvetlenkamatcsatornafelerősítiaversenytabankrendszerben,aminekhatásáraajegybankikondíciók
hatékonyabbanérvényesülnekalakosságszereplőknél–ennekeredményekéntmegnőalakosságkamatjövedel-
me,abankokatpedighatékonyabbműködésreösztönzi.Apénzügyirendszerstabilitásánakmegőrzéseérdekében
felmerülazeszközmennyiségénekkorlátozásavagysávoskamatozásbevezetéseis,aholegybizonyosmennyiség
felettafelhasználóknemérdekeltekazeszközbentartottmegtakarításuknövelésében.

„Programozható” pénz:fontostervezésiszempont,hogyadigitalizációnecsupánahagyományosfolyamatokdigitális
térbehelyezésekéntlegyenértelmezhető,hanemannakmegvalósulásávalakorábbikeretekenéslehetőségekentúl-
mutatóésjelenesetbenapénzügyiszolgáltatásokpiacánakegészénekfejlesztésétcélzóinnovatívmegoldásokranyíl-
jonmód.Apénz„programozhatóvá”tételével,okosszerződésekalkalmazásávallehetőségnyílhatarra,hogyadigitális
jegybankpénztérintődöntésekelőremeghatározottmódon,automatikusanátvezetésrekerüljenek,ígyadigitálisan
végrehajtottpénzügyitranzakciókakárautomatikusanmegvalósuljanak,amintazelőrerögzítettfeltételekbekövet-
keznek.Emellettazokosszerződésekszélesebbértelembenvettalkalmazásávalolyanelőreprogramozottpénzügyi
szolgáltatásokjelenhetnekmeg,amelyekkiválthatnakjelenlegmégmanuálisanvégzettfolyamatokat.Elsősorban
ezeketafelhasználásilehetőségeketkutatjákazun.wholesale,vagyprofesszionálisszereplőkközöttiügyletekreki-
bocsátottdigitálisjegybankpénz-konstrukciók.EzekkapcsánemlíthetőkaBISInnovationNetworkkeretébenvégzett
eddigikutatások,aProjectHelvetiapéldáulalapvetőenapénz-vagyértékpapír-piacitranzakcióksoránelérhető
hatékonyságielőnyöketvizsgáltamegazautomatikusPayment-to-PaymentvagyDelivery-vs-Paymentműveletek
digitálisjegybankpénzzelvalóvégrehajtásában.Ittgyakorlatilagaback-officetevekénységjórészekiválthatólehet
egydigitálisjegybankpénzreépülőokosszerződésplatformsegítségével,napokhelyettmásodpercekrerövidítveaz
ügyletmegvalósulásánakidőigényét.Hasonlóanambiciózuscéloktűzhetőkkiahatáronátnyúlófizetésekdigitális
jegybankpénzenkeresztüliegyszerűsítésévelis.EzeketkutatjaaBankforInternationalSettlements(BIS)aProject
mBridgevagyaProjectDunbarkeretében,melyutóbbimunkájábaazMNBdigitalizációsterületeisbekapcsolód-
hatott.Mindemellettaprogramozhatóságésazokosszerződésekalkalmazásaalakosságiszegmensbenisreleváns
lehet:lehetővétehetiakárkomplexfolyamatokautomatizációját,példáulingatlanvagyautóadásvételeesetében
afizetésmegvalósulásátkövetőenautomatikusanésakárvalósidőbenmódosulahivatalosingatlanvagygépjármű
nyilvántartás.Hasonlóprogramozottmegoldássalelképzelhetőszámosún.Machine-to-Machinepénzügyitranzakció
is,példáulazautónkautomatizáltmódonfizetatankolásvagyaparkolástkövetően,vagyazokosotthonunkszintén
automatizáltanfizetafelhasználtenergiaután.

Back-up rendszer, akár internetkapcsolat nélküli (offline) fizetési lehetőséggel:bizonyosszélsőségesesetekben,
példáultermészetikatasztrófák,mobilhálózatotérintőszolgáltatáskiesés,áramkimaradáseseténazelektronikus
fizetéseklehetőségeisbeszűkülhet.Ugyanígyátmenetinehézségekjelentkezhetnekakkoris,haakártyásfizetések
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ésátutalásokmairendszerébenrésztvevőszereplőkbármelyikénéljelentkezikprobléma,akárszolgáltatáskiesés,
akárpl.kibertámadáskövetkeztében.Haalakosságvagyavállalkozásokmárhozzászoktakadigitálisfizetések-
hez,deafentihelyzetekbenezekelérhetőségekorlátozottáválik,akészpénzhasználatmellettszükséglehetolyan
elektronikusfizetésilehetőségbiztosítására,amiahelyzetnormalizálódásáigképesbiztosítaniazt,hogyadigitális
pénztárcákvagyegyébadathordozókishasználhatóaklegyenekfizetésre.Jelenlegmárléteznekolyantechnológiák,
amelyekkelezencélokelérhetők.Egy,ajegybankáltallétrehozandómodern,robosztus,ajövőigényeirefelépített
digitálisplatformképeslehetazáthidalószerepreilyenhelyzetekbenis.Ajelenlegfutójegybankidigitálisjegybank-
pénzkutatásokeztaziránytiscélozzákpéldáulSvédországbanésJapánbanis.
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2. A hazai FinTech szektor

A hazai FinTech szektor növekedési pályája 2020-ban, a koronavírus-járvány okozta általános gazdasági visszaesés évé-
ben sem tört meg: az árbevétel és a szektor által termelt profit értéke újabb rekordot ért el. A magyarországi FinTech 
ökoszisztéma immáron 146 darab magyarországi székhelyű céget tartalmaz, melyekből a B2B szolgáltatást nyújtó vál-
lalatok aránya továbbra is jelentős. A vállalatok méret szerinti megoszlásában a mikro- és kisvállalkozások arányának 
dominanciája az új szereplőkkel tovább erősödött. Ezen kisméretű vállalatok működési eredményeiből jól látszik, hogy 
az exporttevékenységben is egyre aktívabbak a magas hozzáadott értékkel rendelkező cégek. A cégek közel kétharmada 
2020-ban is pénzügyi szoftverfejlesztéssel és rendszerintegrációval, fizetési szolgáltatásokkal vagy adatelemzéssel és üzleti 
intelligenciával foglalkozott. A hazai FinTech szektor szereplőinek tulajdonosi hátterét megvizsgálva kiderül, hogy már 
minden negyedik hazai FinTech cég részesült kockázatitőke-befektetésben legalább egy körben, illetve, hogy a hazai piac 
negyedét külföldi társaságok magyar leányvállalatai alkotják. 2021 végére a szektor által közvetlenül foglalkoztatottak 
létszáma meghaladta a nyolcezer főt. Az MNB Innovation Hub továbbra is fontos pillére a hazai ökoszisztémának, amit az 
innovatív piaci szereplőktől folyamatosan beérkező kérdések is mutatnak. Az MNB hazai és nemzetközi együttműködésekkel 
is kiemelten törekszik az innováció és a digitalizáció széleskörű támogatására és a hazai FinTech ökoszisztéma erősítésére.

11ElemzésünkbenahazaiFinTechszektoralattcsakamagyarországiadószámmalrendelkező,cégesformábanműködő,2021-benaktívtevékeny-
ségetfolytatóvállalatokatértjük(esetükbenalegfrissebbrendelkezésreállóévesbeszámolók–ésígyazértékelésünk–a2020-asévrevonat-
koznak).AzazonosításimódszertankapcsánrészletesenlásdMNBFinTechésDigitalizációsJelentés2020,3.keretesírás.

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

Tovább bővült a hazai FinTech ökoszisztéma, 2020-ban már 
146 darab FinTech tevékenységgel foglalkozó, aktívan mű-
ködő vállalat volt hazánkban.AFinTechtevékenységgelfog-
lalkozócégekazalkalmazottdefiníciónakmegfeleltethető
tevékenységikörökalapjánszűrt,2021-benműködőcégek
halmazábólkerültekbeazonosításra11azösszespotenciá-
liscéghonlapjánakgépifelkutatásaésrészletesvizsgálata
után(31.ábra).Aszektoronbelülegyaránttörténtössze-
olvadás, felszámolás/végelszámolás, azonban a FinTech
cégekszámánaknövekedéseennekellenérefolytatódott.
AzaktívFinTechtevékenységgelfoglalkozócégekbővülése
alapvetőenkétforrásbóltáplálkozott:egyfelől,vagyújon-
nanalapítottFinTechstartup-okvagynemzetköziszereplők
leányvállalataikezdtékmegtevékenységüketidehaza,más-
felőlmárrégebbóta,dekorábbancsakmásterület(ek)en
működőcégekváltakaktívváFinTechterületenis.Amagyar-
országiFinTechcégektöbbségetovábbraisalapvetőenB2B
(„businesstobusiness”)üzletimodellelrendelkezik,amely
mutatja,hogyazágazatonbelülaFinTechcégekelsősor-
bannemkihívóként,hanemapénzügyiszektorszereplőinek
partnerekéntvannakjelen.

31. ábra
Aktív FinTech tevékenységgel foglalkozó cégek 
számának alakulása Magyarországon
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Megjegyzés: Azon cégek kerültek megjelenítésre, akik legalább 2020-
ra vonatkozóan adtak le éves beszámolót a NAV felé.
Forrás: NAV, MNB.
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A Magyarországon működő FinTech cégek közel 80 százalé-
ka mikro- vagy kisvállalkozás. Mindahazai,mindakülföl-
ditulajdonosihátterűFinTechcégekesetébenamikro-és
kisvállalkozásokvannaktúlnyomótöbbségben.összesített
részarányukateljesszektorttekintve79százalékraemel-
kedett(32.ábra).Ahazaiökoszisztémafejlődésénekpozitív
hozadékakéntazonosítható,hogya2020-bantapasztaltnö-
vekedéstelsődlegesenmárakisvállalatokdarabszámának
ésrészarányának6százalékpontosnövekedéseindukálta.
AhazaitulajdonosihátterűFinTechcégekalapvetőenkisebb
méretűek:amikrovállalatokmintegy55százalékotképvisel-
nekahazaitulajdonúcégekközött,mígaközépvállalatok
arányamárcsak26százalék.AkülfölditulajdonúFinTech
cégekesetébenakis-ésközepesméretkategóriákaránya
továbbraismagasabb.Ezencégekjellemzőennagyobbmé-
reterészbenannaktudhatóbe,hogytöbbségükrégebbi
alapításúés/vagykorábbi tevékenységikörükegészültki
aFinTechszolgáltatásokkal,vagyaFinTechprofilúnemzet-
köziértékláncbanlátnakeldedikáltfeladatot.Ezzelszem-
benahazaicégektöbbnyireújabbalapításúakésdedikáltan
FinTechszolgáltatásifókusszaljötteklétre.

Több szegmensben bővülés kezdődött, azonban a hazai 
szereplők közel kétharmada továbbra is a pénzügyi szoft-
verfejlesztés és rendszerintegráció, a fizetési szolgáltatá-
sok, valamint az adatelemzés és üzleti intelligencia terüle-
tén működő cégekből tevődik össze (33.ábra).Apénzügyi
szoftverfejlesztéssel és rendszerintegrációval foglalkozó
cégek száma az előző évivel azonosmértékben növeke-
dettatárgyévbenis,ígyezekimmáronaszektorcégeinek
többmintnegyedétadják.Anemzetközibank-ésFinTech
szektorbantapasztalhatókooperációkhazaimegvalósulá-
sárautal,hogyajellemzőenhazaiinkumbensintézmények
digitalizációstörekvéseibenrésztvevőszereplőkszámais
továbbnövekedett.Emellett–kisebbmértékben,de–nö- 
vekszikazonhazaialapításúFinTech-ekszámais,melyek
nemzetköziinkumbensszereplőkkellépnekkooperációra.
Azelőzőévhezképestahazaiszektorbankisebbrészarány-
nyalrendelkezőszegmensekközül–deaglobálistrendekkel
összhangban–növekvőaktivitástmutatottakiberbiztonság,
abefektetés,finanszírozásésbiztosítás,valamintadigitális
transzformációstanácsadásterületeis.

32. ábra
A FinTech vállalatok megoszlása vállalatméret szerint 
(2020)
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Megjegyzés: A vállalatméret a 2020-as beszámoló és év végi vagy éves 
átlagos létszámadatok alapján került meghatározásra.
Forrás: NAV, MNB.

33. ábra
A FinTech vállalatok számának megoszlása 
szolgáltatási kör szerint (2020)
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4. keretes írás
MNB kezdeményezések a magyarországi FinTech ökoszisztéma erősítése érdekében

A járvány első hullámait követő új normálban a hazai 
FinTech szektorban foglalkoztatottak létszáma minden ko-
rábbinál nagyobb mértékben bővült.Aszektordinamikus
bővülésemárakorábbiévekbenisérzékelhetővolt.2015
és2020közöttazévesátlagos15százalékfelettinövekedés
következtébenafoglalkoztatottilétszámmegduplázódott.
Amár2021novemberéreisrendelkezésreállóalkalmazotti
létszámadatokalapján2020-ról2021-re–aszolgáltatásikör
szerintisorrendváltozatlanságamellett–közelújabbhar-
mincszázalékkalbővültahazaiFinTechszektorbanfoglalkoz-
tatottaklétszáma(34.ábra).Abővüléstalapvetőenaközép-
ésnagyvállalatoknövekedéseokozta.Alegnagyobbarányú
változásabefektetés,finanszírozásésbiztosításterületén
történt,aholafoglalkoztatottakszámaközelmegduplázó-
dott–mindösszeegyetlenévalatt.Alegnagyobbmértékű
változáspedigapénzügyiszoftverfejlesztésésrendszerin-
tegrációterületénvolt,aholegyévalatttöbbmintmásfél-
szeresemelkedéstörtént.összességébenahazaiFinTech
ökoszisztémábana2021-bentapasztaltemelkedőfoglalkoz-
tatottságiadatokanemzetközitrendekkelegyirányúak.Je-
lenismeretekalapjánennekfennmaradásahosszabbtávon
isvárható,melyahazaigazdaságdigitalizáltságiszintjének
ésapénzügyiszolgáltatásokelérhetőségénekszempontjá-
bólegyarántkívánatosfejleménynektekinthető.

AzMNBszámárakiemeltjelentőségűaFinTech-inkumbenskapcsolatokszéleskörűkialakításánakösztönzéseésaha-
zaiFinTechökoszisztémamegerősödése.EnnekérdekébenazMNBnemcsaktámogatjaazelőremutató,ugyanakkor
biztonságosmegoldásokterjedését,hanemaktívanegyüttműködikezenágazatszereplőivel,hogyahazaipiacon
adigitalizációtésanemzetköziversenyképességeterősítőmegoldásokminélnagyobbszámbanjelenjenekmeg.

AzMNBInnovationHubpénzügyiinnovációttámogatókeretrendszereimmáronnégyéveszolgáljaahazaipiacfej-
lődését.AzinnovátorokkalvalóközvetlenésrugalmaskapcsolattartásfórumáulszolgálóMNBPénzügyiInnovációs
Platform(InnovationHub)2018-banindultel.AkezdeményezésfennállásasoránazMNBmárközel150esetben
tudottgyorsésszakszerűiránymutatástadniapénzügyiinnovációkkalkapcsolatoskülönféleszabályozásidilemmákra,
hazaiéskülföldiszékhelyűvállalkozásokszámáraegyaránt.Anemzetköziinnovációsökoszisztémaszereplőjeként
azMNBaGlobalFinancialInnovationNetwork(GFIN)-nekisaktívtagja.

A2020decembereótaaktívMNBchatbot2021soránújabbjegybankiterületeketérintőinformációkkalbővült. 
AzMNBsajátchatbotjabevezetésévelazeurópaijegybankokkörébenúttörőnekszámított.APallaszAthénépilot
chatbotprojektmagyarFinTechszereplőkbevonásávaltámogatjaahazaimesterségesintelligencia(MI)innovációs
törekvéseinekerősítését.A2021-estudásbázis-fejlesztésekrévénazMNBchatbotprojektjeakezdetiháromhelyett
immárötdedikálttémakörben(pénzügyiinnovációk,fogyasztóvédelem,felügyeletiengedélyezés,statisztikaés
hitelesítettadatokfogadásárakialakítottelektronikusrendszer(ERA))érhetőel,deazMNBfolyamatosanvizsgálja
atovábbibővítéseklehetőségétis.

AzMNBsajátmobilapplikációtindítottablokklánctechnológiábanrejlőlehetőségektesztelésére.Azideiévben
megnyíltPénzmúzeumhozkapcsolódóanazMNB2022.május18-ánaMúzeumiVilágnaponelindítottaaPénzmúze-
ummobilapplikációt.AzinnovatívmobilalkalmazásaPénzmúzeumhozkapcsolódótartalmakmegjelenítésemellett

34. ábra
A foglalkoztatotti létszám megoszlása szolgáltatási kör 
szerint a hazai FinTech vállalatoknál
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Forrás: NAV, MNB.
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olyanmegoldásokatkínálazérdeklődőkszámára,melyekműködésétablokklánctechnológiatámogatja.Egyrészt
azapplikációfelhasználói játékos,pénzügyiedukációskvízekkitöltésévelegyedisorszámúNFT-ket,esetünkben
digitálisérmeképeketnyerhetnek.AzNFT-gyűjtésekhezidőszakosnyereményjátékokiskapcsolódnak.Azelsőilyen
aforintbevezetésének75.évfordulójáhozköthető,aholafelhasználókaFORINTszótkiadó6különbözőérmekép
(NFT)birtokábanaforintbevezetésealkalmábólkibocsátott5forintospénzforgalmiérméktükörfényesváltozatait
tartalmazóérmeszettekegyikétnyerhetikmeg.Másrésztazapplikációbanazérmegyűjtőkregisztrálhatnakáltaluk
birtokoltegyedi,QR-kóddalellátottfizikaiemlékérmeket,létrehozvasajátdigitálisgyűjteményüket.Azígyképzett
digitálisérmeregisztrációkkésőbbátadhatókazalkalmazásonbelül,atulajdonositörténetpedigátláthatómódon
követhetőablokkláncon.

A pénzügyi tudatosság fejlesztését és a pénzügyi bevonódás erősítését célzó MNB Digitális Diákszéf mobil-
alkalmazás funkcionalitása 2022-ben kibővül, az iparág szereplőivel való szorosabb együttműködés mellett. 
ADigitálisDiákszéfegy,a8-14éveskorosztálytmegcélzó,ingyenesmobilapplikáció,amelyajegybankésegyhazai
FinTechcégegyüttműködésében2020őszénkerültbevezetésre.Azapplikációjátékosformában,digitálisansegíti
apénzügyialapokelsajátításátazáltalánosiskoláskorúdiákokkörébenaszüleikbevonásávalegyidejűleg.Amár
többezerfelhasználóvalrendelkezőapplikációtovábbfejlesztésehazaiFinTechszereplők,hazaihitelintézetekés
ajegybankkooperációjában2021végénmegkezdődött,ésvárhatóan2022őszénanagyközönségszámáraisel-
érhetővéválik.Azalkalmazásszámosfunkcióvalbővül,atervekszerintvalódipénztmagábafoglalótranzakciók
lebonyolításáraisalkalmaslesz.

2021novemberébenmásodikalkalommalszerveztemegazMNBaWorldFinTechFestivalinBudapestrendezvényt,
együttműködésbenaSingaporeFinTechFestivallal.ASingaporeFinTechFestival(SFF)aviláglegnagyobbpénzügyi
digitalizációsésinnovációseseménye,melyetaSzingapúriMonetárisHatóság,aMonetaryAuthorityofSingapore
(MAS)szervez.AzSFFegyFinTechközösségettömörítőglobálisplatform,aholavilágFinTechszereplői,techno-
lógiaiinnovátorok,politikaidöntéshozók,apénzügyiszektorvezetői,befektetők–többekközöttmagántőke-és
kockázatitőke-befektetők–,valamintazakadémiaiéletszereplőivannakjelen.A2021-benhatodikalkalommal
megszervezettfesztivált5naponkeresztülonlinekövethettenyomonaközönség,valamint11globálistársrendez-
vénybeisbetudtakkapcsolódniazérdeklődők.EurópábólcsakKoppenhágaésBudapestszerepelt,minthivatalos
társrendező.

AkétnaposWFF inBudapest2021elsőnapjánavilágszerte ismertnevesszakértőkapénzügy3.0platformok,
akiberbiztonság,adecentralizáltpénzügyek,valamintadigitálisjegybankpénztémáitjártákkörül.Azelőadókközött
köszönthettükAndrewMcCormack-ot,aBISInnovationHubszingapúriirodájánakvezetőjét,ClaireCalmejane-t,
aSocieteGeneralecsoport innovációsvezetőjét,MichalBraverman-Blumenstyk-et,aMicrosoftalelnökétés IT
biztonságimegoldásokértfelelőstechnológiaivezetőjét,valamintJohnA.Rolle-t,aBahama-szigeteki jegybank
elnökét.Arendezvényelsőnapjaadigitálispénzügyioktatástémakörévelzárultegyfiresidechatkereteiközött.

ArendezvénymásodiknapjánaszingapúrimagyarnagykövetségszervezésébenkerültsorazelsőMagyarország–
SzingapúrFinTechBusinessFórumraakétországFinTechszövetségeinek,jegybankjainakéskiválasztottvállalatainak
bevonásával.2020-banaMASésazMNBegyüttműködésimegállapodástírtaláaSzingapúrésMagyarországközötti
FinTechinnovációkkalkapcsolatosközösmunkaerősítéseérdekében,a2021-eseseménysorozatkeretébenpedig
amagyarésaszingapúriFinTechszövetségekközöttiegyüttműködésimegállapodáskerültaláírásra,melykeretében
afelekaktívankeresikalehetőségetaközösprojektekre,kutatásitevékenységreéstámogatjákegymástaközös
üzleticélokmegvalósulásában.Abudapestirendezvényzárásaként10magyarFinTechvállalatkapottlehetőséget,
hogybemutassatevékenységétanemzetköziközönségelőtt.
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2.2. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
ÁRBEVÉTELE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE 

A hazai FinTech szektort 2020-ban is növekvő árbevétel 
és tovább javuló jövedelmezőség jellemezte.Aszektornak
összességébenapandémiaokoztaváltozások,adigitalizáció
előtérbekerülésenövekedésilehetőségetjelentett.Ako-
ronavírus-járványelsőévébenahazaiFinTechcégekössze-
sítettárbevételemeghaladtaa170milliárdforintot,míg
ahatékonyságukattükrözőjövedelmezőségiarány1száza-
lékponttalemelkedvemára9százalékotiselérte.

Háromból kettő hazai szereplő 2020-ban is növelni tudta 
az árbevételét és a nyereségét(35.ábra).Aszektorárbe-
vételetöbbmint40milliárdforinttal,adózotteredménye
pedig5milliárdforintotmeghaladóértékbenemelkedett
egyetlenévalatt.Anövekedőcégekátlagosárbevétel-nö-
vekedésimértéke150millióforintfeletti,mígugyanezen
mediánérték23millióforintvolt.Avállalatoktöbbsége(57
százaléka)adózotteredmény-növekedéstisrealizált.Ezen
értékátlagosan42millióforinttalemelkedett,mígamedi-
ánprofitnövekedésük3millióforintvolt.összességében
elmondható,hogyanagyobbéserősebbszereplőknagyobb
mértékbenvoltakképesekelőnyükrefordítaniarendkívüli
helyzetet,azonbanaszektortöbbségétadómikro-éskis-
vállalkozásokisélnitudtakaváratlanhelyzetsoránkialakult
piacilehetőségekkel.

A szektorszintű sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) növe-
kedési üteme megtorpant(36.ábra).Aszektorkumuláltsa-
játtőkéjeközelötszörakkoraértékben(25,5milliárdforint)
emelkedett2020során,mintaszektorösszesítettprofitja,
miközbenazárbevételgyorsulóütembennövekedett.AROE
trendfordulóttehátalapvetőenaFinTechszektortőkevon-
zóképességénekfolyamatosnövekedése,emellettpedig
abefektetetttőkekésőbbimegtérüléseokozza.Utóbbifel-
tételezettokaaszereplőknövekedésreéspiacszerzésrevaló
fókuszáltságalehet.

A hazai FinTech cégek számos esetben már 
mikrovállalkozásként is nyereségesek.Habáranyereséges
vállalkozások–azonbelülisanyereségesmikrovállalkozások
–arányaazújonnanindulóFinTechstartup-okfolyamatos
bővüléseokánévekótacsökkent(37.ábra),2019-ről2020-
ra2,5százalékponttaljavultanyereségescégekarányaezen
vállalatméretben(38.ábra).Ezzelszembenakisvállalatiés
középvállalatiszegmensben2019-ről2020-raenyhéncsök-
kentaprofitábilisszereplőkaránya.Mígelőbbiekesetében
tízbőlkilenctársaságtermeltnyereségetazutolsó lezárt
üzletiévben,addigugyanezenarányaközépvállalatoknál
minimálisanalacsonyabb(89százalék)volt.AhazaiFinTech
cégek–nemzetköziösszevetésbenkevésbéjellemző–nye-
reségesműködésevélhetőenannak is köszönhető,hogy

35. ábra
A hazai FinTech szektor szereplőinek darabszám 
szerinti megoszlása az árbevétel és az adózott 
eredmény évről évre történő változása alapján
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Megjegyzés: A vizsgált cégek halmaza a két egymást követő évben is 
beszámolót leadott társaságok. Ennek okán a 2020-ban először beszá-
molót leadó cégeket nem tartalmazza az ábra.
Forrás: NAV, MNB.

36. ábra
A FinTech szektor jövedelmezőségének alakulása
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Forrás: NAV, MNB.

37. ábra
A teljes hazai FinTech szektor nyereséges és 
veszteséges vállalatainak megoszlása éves bontásban
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alapvetőenmérsékeltebbnövekedésidinamikávalrendel-
keznek,kevésbéelvárásarobbanásszerűnövekedésiütem
megvalósítása,éstipikusanB2Bfókuszúak,amisokszorsta-
bilabbbevételibázistjelentszámukra.

2.3. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
BEFEKTETŐI HÁTTERE

A hazai FinTech cégek jellemzően három tulajdonossal ren-
delkeznek. Egyátlagosmagyarországibejegyzésű,FinTech
tevékenységgelaktívanfoglalkozótársaságtulajdonosimeg-
oszlásakétmagánszemélyésegyintézményibefektetőegy-
idejűleg.AhazaiFinTechpiacnegyedétkülfölditársaságok
magyarleányvállalataialkotják.

Középtávon tovább erősödhet a kockázati tőke szere-
pe a hazai FinTech szektorban. Ahazaiszereplőkmögött
álló befektetőkmegoszlásában egyelőre a hazaimagán-
személyekvannaktöbbségben.Őketabelföldiéskülföldi
kockázatitőke-befektetők,majdakülföldianyavállalatokkö-
vetik.Azonbananemzetközifinanszírozásitrendekalapján12 
utóbbikétszegmens jelenlétevárhatóanahazaiFinTech
szektorbaniserősödhetközéptávon.

Minden negyedik hazai FinTech cég az alapítása óta már 
legalább egy körben kockázatitőke-befektetésben része-
sült.Amikrovállalkozásokesetébenahazaikockázatitőke-
befektetőkésamagánszemélybefektetőkjelenlétealeg-
gyakoribb.Akisvállalatoknálamagánszemélybefektetők
mellett már ritkábban, de hasonló arányban találhatók
hazaiéskülföldikockázatitőke-befektetők.Továbbá,ezen
vállalatméretbenamagánszemélytulajdonosokjelenlétével
közelazonosaránybanakizárólagosankülföldianyaválla-
latitulajdonlásokaleggyakoribbak.Aközépvállalatokmár
több intézményibefektetőportfóliójábanmegtalálhatók:
majdnemmindenhatodikközépvállalatbanrendelkeziktu-
lajdonrésszelvalamelyhazaikockázatitőke-befektető,míg
akülföldiekeseténezmármindenötödiktársaságraigaz.
Ahazaiszektornagyvállalataibankizárólagatársaságokkül-
földianyavállalatairendelkeznektulajdonrésszel(39.ábra).

A hazai FinTech ökoszisztéma túlnyomó többsége a fővá-
rosban működik.AFinTechcégek88százalékaKözép-Ma-
gyarországon találhatószékhellyel rendelkezik.Aszektor
továbbiszereplőipedigegyenlőaránybantalálhatókaDu-
nántúlegészén,észak-MagyarországonésaDél-Alföldiré-
gióban.

12AglobálisFinTechszektorfinanszírozásitrendjeikapcsánrészletesenlásdaz1.3.alfejezetet.

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

39. ábra
A hazai FinTech szektor tulajdonosi háttere 
vállalatméret szerinti bontásban (2021)
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Forrás: Igazságügyi Minisztérium (Országos Cégnyilvántartó és Cégin-
formációs Rendszer), MNB.
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2.4. A HAZAI FINTECH SZEKTOR 
EXPORTTEVÉKENYSÉGE ÉS AZ 
INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK FEJLŐDÉSE

Az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték és az ex-
porttevékenység között szoros kapcsolat azonosítható.
AszolgáltatásexportotisfolytatóFinTechcégekjellemzően
magasabbhozzáadottértékkelműködnek,függetlenülate-
vékenységjellegétőlésacégmérettőlis,amitaregressziós
elemzésismegerősített.Enneklegfőbboka,hogyatevé-
kenységskálázhatóságaazexportonkeresztüljobbanmeg-
valósítható,ésaméretgazdaságosságiszempontokjobban
kiaknázhatóak.Akorábbi–2020-banés2021-benpublikált
–FinTechésDigitalizációsJelentésekbenismertetettelem-
zésekszerintaszolgáltatásexportstratégiaidöntéskéntaz
árbevételdinamikusabbemelkedésétteszilehetővé,meg-
ágyazvaaméretváltásnakis,amelyetajobbtőkeellátottság
támogathat(40.ábra).

40. ábra
A FinTech-ek exporttevékenységének és a létszám 
arányában vizsgált hozzáadott értéküknek kapcsolata
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Megjegyzés: Az ábrán a minimum, maximum, az alsó és felső kvartilis, 
illetve a medián értékeket jelöltük. Az exportáló cégek alatt azon vál-
lalkozásokat értettük, melyek árbevétele legalább 10%-ban exportte-
vékenységből származik.
Forrás: NAV, MNB.
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3. A hazai bankrendszer digitalizációs szintje 

Az MNB immáron harmadik alkalommal mérte fel a hazai banki szereplők digitalizációs szintjét. A hazai bankrendszert 
mérlegfőösszeg-arányosan több mint 90 százalékban lefedő vizsgálat eredményeként a hazai bankok digitális érettsége 
tovább fejlődött 2021 folyamán. A digitalizációban élen járó hitelintézetek további fejlődése mellett a kevésbé digitalizált 
bankok felzárkózása is tetten érhető volt, ugyanakkor a közepes fejlettségi szintet a bakrendszer egésze még nem tudta 
meghaladni. A hazai hitelintézetek a vezetés, illetve a külső érintettekkel való interakciókhoz tartozó partner és ügyfél 
pillérekben a legerősebbek. Ezzel egyidejűleg a belső működésre fókuszáló rendszer és folyamat, valamint a munka-
erő pillérekben mérhető digitalizáltság a korábbi évekhez hasonló szinten maradt. A belső működést támogató pillérek 
digitalizációs fejlesztéseinek elmaradása kritikussá válhat a szektor versenyképességének fenntartása szempontjából – kü-
lönösen a feltörekvő innovatív szereplőkkel szembeni versenyben. Az egyre transzparensebben összehasonlítható termékek 
és szolgáltatások versenyében a termék pillér digitalizációs szintjének jelentős jövőbeni javulása is kulcsfontosságú lenne, 
mivel a pandémia okozta gyors és nagyfokú előremozdulás – egyelőre – egyszeri eseménynek tekinthető. A jegybank által 
a hazai bankrendszer digitalizációjának további erősítése érdekében kiadott, nemzetközi szinten is újdonságnak számító 
ajánlással összhangban elkészült és benyújtott átfogó digitális transzformációs stratégiák visszamérése 2022-ben meg-
kezdődik.

3.1. A HAZAI BANKRENDSZER 
DIGITALIZÁCIÓJA

Az MNB felmérése alapján a hazai bankrendszer digitális 
fejlettségi szintje tovább javult. AzMNB2021-revonatko-
zóanismétfelmérteahazaibankrendszerdigitálisfejlettségi
szintjét7főpillérmentén(41.ábra).Azimmárharmadik
alkalommal elvégzett felmérés mérlegfőösszeg arányo-
san a hazai bankszektor 90 százalékát fedte le. Az éves
rendszerességűfelmérésbennagyságrendileg280kérdés
szerepel,amelyekdöntőtöbbségeévrőlévreváltozatlan,
ígyképetada7főpillérbenzajlófolyamatokaktuálisálla-
potáról,egykisebbrészepedigrendszeresenaktualizálásra
kerül,hogyadigitalizációáltalánostrendjeitlekövetvebete-
kintéstadhassonabankszektorbanzajlótechnológiaifejlő- 
désbeis.

41. ábra
A hazai bankendszer digitális fejlettségi indexe az 
egyes részkomponensek esetében

Termék

Rendszer Ügyfél

PartnerFolyamat

Munkaerő Vezetés

Medián - 2021 Medián - 2020

100

80

60

40

20

0

Forrás: MNB.
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13A2020-ravonatkozó56-ospontszáma2021-esFinTechésDigitalizációsjelentésmellékleteszerintiújmódszertanalapjánszámítottértéket
jelenti,ezthasználtukfelazúj,2020-asés2021-eséveketösszehasonlítóindexelőállításához.Mindemelletta2021.éviFinTechisDigitalizációs
Jelentésadottévimódszertanaszerintazakkorikompozitindex58-asmediánpontszámotmutatott.

A bankok digitális érettsége tovább fejlődött az elmúlt egy 
évben, azonban a közepes fejlettségi szintet a bankrend-
szer egésze még nem tudta meghaladni.Amediánbank
kompozitindexe2021-revonatkozóan61-esszintetértel,
amiazegyévvelezelőtti56-oseredményhez13képestérde-
mifejlődésttükröz.Amediánértékmellettaminimumés
maximumértékekisnőttek,vagyisadigitalizációbanélen
járóhitelintézetektovábbifejlődésemellettakevésbédi-
gitalizáltbankokfelzárkózásaistettenérhetővolt.Afolya-
matokdigitalizáltságátkivéveazösszestöbbiterületenszű-
kültakülönbségazélenjárókésalemaradókközött,amiből
aversenyerősödésérekövetkeztethetünk.

Az egyes pillérek mentén szemlélve a folyamatokat lát-
ható, hogy a vezetői és munkavállalói felkészültséget 
reprezentáló vezetés és munkaerő pillérek esetében áll 
legjobban a szektor,vagyisabankokszervezetikultúrájá-
banadigitalizációegyrefontosabbszerepettöltbe.Akülső
érintettekkelvalóinterakciókatreprezentálótermék,ügy-
féléspartnerpillérekesetébenjelentősfejlődéstlehetett
tapasztalni,azonbantovábbra ismagasszórás jellemzie
területekenahazaibankokdigitális fejlettségét.Abelső
működésdigitalizáltságiszintjétmérőfolyamatésrendszer
pillérekcsakkismértékbentudtakerősödni–akárcsakaz
elmúltévekben–,pedigahosszabbtávoniseredményes
digitálistranszformációérdekébenabelsőműködésdigitá-
lisésautomatizáltalapokratörténőhelyezésenemsokáig
halogatható(42.ábra).

3.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ 
INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA

2021-ben a banki termékek digitális elérhetősége koráb-
ban nem tapasztalt mértékben javult. Bármár2020-ban
is érdemielőrelépést láthattunkahazaibanki termékek
digitáliselérhetőségében,a2021-esévezt is felülmúlta.
Ez egyrészt a COVID-19 járványhelyzet fennmaradásával
ésdigitalizációtkatalizálószerepével,másrészta2020-ban
elindítottdigitalizációsfejlesztésekelsőhullámánakbeéré-
sévelmagyarázható.

Egyes banki termékek digitális elérhetősége egyre inkább 
tekinthető alapszolgáltatásnak. A folyószámlanyitás az
elemzésbebevonthitelintézetekmindegyikénélelérhetővé
váltdigitálisan,valamint90százalékfelettiadigitáliselérhe-
tőségaszemélyihitelekesetébenismérlegfőösszegarányos

42. ábra
A hazai bankrendszer digitális fejlettségi indexének 
pillérenkénti és összesített pontszámainak alakulása
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Megjegyzés: Az ábrán a minimum, a maximum, az alsó és a felső 
kvartilis, illetve a medián értékeket jelöltük. A 2020-as, összehasonlí-
tás alapjául szolgáló értékek a 2021-es FinTech és Digitalizációs jelen-
tés melléklete szerinti új módszertan alapján készültek.
Forrás: MNB.

43. ábra
Digitálisan igénybe vehető termékek elérhetősége
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük. A lakásbiztosítás és a befektetési számla zárás 
esetében tapasztalható csökkenés ellenére nem változott a digitális 
elérhetőséget biztosító bankok köre, a csökkenést egy technikai ténye-
ző, a mérlegfőösszeg-arányos piaci részesedések változása okozta.
Forrás: MNB.



AHAZAIBANKRENDSZERDIGITALIZÁCIóSSZINTJE

FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS • 2022. JÚNIUS 41

súlyozástalkalmazva(43.ábra).Alegnagyobbnövekedés
abefektetésiszámlákdigitáliselérhetőségénélfigyelhető
meg,amibőlarralehetkövetkeztetni,hogyahazaibankok
felismertékazügyfeleknövekvőigényétabefektetésiter-
mékekre, illetveezekgyorsésgördülékenytávolielérhe-
tőségére.EzenapiaconegyébkéntanemzetköziFinTech
vállalatokisegyreaktívabbak,ígyalépéstversenyképessé-
giszempontokisindokolták.Hasonlótendenciafigyelhető
megazonlinefizetésiszolgáltatásokhozköthetőtermékek
esetében(ezzelkapcsolatbanlásdaz5.keretesírást),ahol
szinténerősanemzetköziverseny,ésaholavirtuáliskártyák
elérhetőségeesetébenvanmégtérazérdemijavulásra(44.
ábra).Általánosanmegállapítható,hogyjelentősfejlődést
figyelhetünkmegtöbb–elsősorbanlakossági–bankiter-
mékdigitáliselérhetőségeesetébenis,mígavállalatokhoz
köthetőszolgáltatásoknál (pl.beruházásihitel igénylése)
egyelőrenemtörténtelőrelépés.

A digitális térben történő eligazodást segítő megoldások 
és árazási ösztönzők egyaránt támogatják a digitális csator-
nák használatát. Afelmérésbenszereplőösszesintézmény
támogatjaazonlinefelületeintörténőtájékozódástGYIK
segítségével, illetve abankok jelentős többségénél elér-
hetőkegységesútmutatók,oktatóvideók,valamintchat-
botmegoldásokis.Azonlinebankiügyintézésterjedését
abankokárazásiösztönzőkkelisigyekeznekmegtámogatni,
báregyelőreinkábbcsakafolyószámlaműveletekhezkap-
csolódóan.Előremutatólenneajövőbenabetétlekötésés
hitelfelvételesetében isadigitálisügyintézéskedvezőbb
árazássalvalópárosítása(45.ábra).Azonlinefelületekkel
párhuzamosanafiókiügyintézésbenisegyreinkábbjelen
vannakazügyintézéstésazügyfelekkényelméttámogató
digitálismegoldások:szintemindenbanknálelérhetőmár
azelőzetesidőpontfoglalás,dealáírópadokatéskönnyen
kitölthetőelektronikusformanyomtatványokatisegyrein-
kábbbevezetnekazintézmények.Emegoldásokafiókokban
azügyintézésgördülékenységétésgyorsaságáthivatottak
javítani.

44. ábra
Virtuális kártya elérhetősége a hazai bankok által 
vezetett fizetési számlákhoz
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Megjegyzés: A válaszadók arányában.
Forrás: MNB.

45. ábra
Árazási ösztönzők alkalmazása egyes 
szolgáltatástípusok digitális csatornákon keresztüli 
igénybevételéhez
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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A hazai bankrendszer elkötelezett a pénzügyi kultúra és tu-
datosság fejlesztéséért.Kivételnélkülmindenhazaihitelin-
tézetstratégiaicélkénttekintapénzügyikultúraéstudatos-
ságfejlesztésére.Agyakorlatbanazonbaneltérőmódonés
eltérőintenzitássalkezelikakérdést(46.ábra).Apénzügyi
tudatosságnakésa felelős,körültekintőegyénipénzügyi
döntéseknekkiemelkedőszerepevan,mertbiztonságosab-
bátehetikacsaládokanyagihelyzetét,hozzájárulvajólétük
javításához,agazdaságerősödéséhez,valamintapénzügyi
közvetítő rendszerhosszú távústabilitásáhozésnöveke-
déséhez is.Apénzügyi kultúraés tudatosság fejlesztése
adigitálistérbentovábbierőfeszítéseketésújszerűmeg-
közelítéstigényel,mertadigitálispénzügyiszolgáltatásokból
készségekvagyképességekmiattkiszorulókathosszútávú
elszigetelődéséskizáródásveszélyefenyegeti.

A hazai bankok jelentős figyelmet fordítanak a digitális 
megoldások használatának ösztönzésére. Aszektorelmúlt
évekbenlezajlottdigitalizációsfejlesztéseivelpárhuzamosan
egyrenagyobbenergiátfejtkiannakérdekében,hogyaz
ügyfeleitadigitálismegoldásokirányábaterelje.Akorábban
bemutatottváltozatosárazásiösztönzőkönfelül(47.ábra)
dedikáltkampányok,illetveszéleskörűmédiaaktivitás(pl.
onlinerendezvényekésaközösségimédiamegjelenés)is
bevetésrekerülnek.Ezenaktivitáseredményességeazonban
nemcsakkényelmiszempontból,dekörnyezetiésfenntart-
hatóságioldalról isüdvözölendő.Nemutolsósorbanpe-
digapapíralapúhelyettalkalmazottdigitálismegoldások
abankokésazügyfelekszámáraegyarántköltségcsökkentő
tényezőtjelenthetnek.

46. ábra
A pénzügyi kultúra és tudatosság fejlesztésének banki 
eszközei
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

47. ábra
A digitális megoldások használatának ösztönzésére 
alkalmazott módszerek, eszközök 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

%

%

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Igen
Nem

Bankfióki tájékoztatók

Online hirdetések

Termékek árazása

Hírlevél

Egyéb

Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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A magyar lakossági ügyfelek több mint kétharmadához 
már digitális formában érkezik a bankszámlakivonat.
Azelektronikusszámlakivonatokelterjedésében jelentős
előrelépéstörténtazelmúltháromévsorán.Apapíralapú
számlakivonatokrólvalólemondástkezdetbenakörnyezet-
tudatosság, illetveatisztándigitálisbanki szolgáltatások
kedvezőbbárazásakatalizálta, azonbanezt a folyamatot
apandémiadrasztikusanfelgyorsította.2021végéremér-
legfőösszegalaponabankszektor több,mint85százalé-
kánálalakosságiügyfélkörlegalább70százalékadigitális
bankszámlakivonatotkapott.Ezafogyasztókszempontjából
nézveaztjelenti,hogyaszámlabirtokosokkevesebb,mint
harmadaélmárcsakapapíralapúszámlakivonatlehetősé-
gével(48.ábra).Hasonló,adigitáliskapcsolattartásirányába
mutatótendenciaavállalatiszektorbanismegfigyelhetővé
váltazelmúltkétévben.Ittazonbanmégjelentősszélső-
ségek tapasztalhatók intézményenként,melyet nemcsak
abankokárazásiösztönzői,hanemigénybevevőioldalon
avállalatokkönyvelésikötelezettségeiisbefolyásolhatnak
(49.ábra).

A késedelembe esett hitelek esetében is egyre gyakoribb 
már, hogy a bank jelzése digitális csatornán érkezik.Jelen-
tőselőrelépéstörténtaszemélyihiteltartozásokrólszóló
értesítésekdigitális,különösennetbankiésmobilbankielér-
hetőségévelkapcsolatban,hiszenazösszesügyfeletezeken
aplatformokontájékoztatóbankokrészarányameghárom-
szorozódott.Alakáscélúhiteltartozásesedékességérőlés
fennállásárólszinténtöbbintézménynélnyílikmárlehető-
ségadigitálisértesítésigénybevételére,deafejlődésreittis
jelentőstérmutatkozik:netbankesetébenugyantöbbmint
aszektorfelénélelérhetőezenopció,mobilbankesetében
azonbanmégaligaszektorharmadánál.Alegtöbbügyfél
a folyószámlahitelkeret túllépése, illetveesedékeségés
fennállótartozásrólvalóértesítésesetébenkaphatdigitáli-
sangyors,személyreszabotttájékoztatást.Fontosazonban
hangsúlyozni,hogybáradigitálisügyféltájékoztatáselér-
hetősége javul, ahhoz,hogyennekhatékonyságielőnyei
érvényesüljenek,azügyfeleknekisnyitottnakkelllenniük
aváltoztatásra(50.ábra).

48. ábra
A bankoknál a lakossági ügyfélkör mekkora része 
kapta a rendszeres havi bankszámlakivonatokat 
elektronikus formában az egyes években 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
%

%

2019

2020

2021

40-50%             50-60%             60-70%              70-80%
80-90%             90-100%

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

49. ábra
A bankoknál a vállalati ügyfélkör mekkora része kapta 
a rendszeres havi bankszámlakivonatokat elektronikus 
formában az egyes években 
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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A bankok fő ügyfélkommunikációs platformjává a mo-
bilbankok és a netbankok váltak (51. ábra).Amobilbanki
aktivitásegyévalattiközelduplájáranövekedéseegyrészt
köszönhetőamobilhasználategyrenövekvőáltalánosnép-
szerűségének,másrésztahazaiintézményekáltalkiadottúj,
modernebbésfelhasználóbarátabbapplikációknak.Emellett
nemelhanyagolhatótényezőa2021ótaazonlinefizetések
soránkötelezőenalkalmazandóerősügyfél-hitelesítés,mely
megköveteliazügyfelekkétfaktorosazonosítását,amittöbb-
nyiremáramobilbankiapplikációkonkeresztülvégeznekel
afogyasztók.

A digitális felületeteken valós időben nyomon követ-
hető hitelbírálatok elérhetősége még fejleszthető. 
Alakáshiteligényléstvagyszemélyihiteligényléstkövetően
abankifolyamatokvalósidőbentörténőügyféláltalinyo-
monkövethetőségefontoshozzáadottértékkelbír,mind
online–aholerrevanmód–,mindofflineigényléseseté-
ben.Ennekellenéreszemélyihitelekesetébencsakaszek-
torközelfelebiztosítilyenlehetőségetazügyfelekszámára,
lakáshiteleseténpedigugyanezazaránytízszázalékalatti
mérlegfőösszeg-arányosan(52.ábra).Ezenfolyamatoknyo-
monkövethetőségévelnemcsakazügyfélélményjelentős
javításáranyílnalehetőség,hanemadottesetbenahitel-
intézetekmunkavállalóinakilyenirányúmegkeresésekből
fakadóterheléseiscsökkenthetőlenne.Továbbá,ahiány-
pótlásokésegyébproblémákfelmerüléseeseténazügy-
felekakárproaktívanissegítenitudnákahiteljóváhagyási
folyamatsikeres,mielőbbilefolytatását,melymindkétfél
érdekébenáll.

Drasztikusan csökkent a kizárólag fiókban bankoló és ug-
rásszerűen megnőtt az omni-channel ügyfelek aránya.Adi-
gitálispénzügyimegoldásokterjedésemegállíthatatlannak
látszik.Azonlinebankialkalmazásokathasználókkörefolya-
matosannő:ahazailakosságtöbbmintnegyedemárszinte
kizárólagazokostelefonjánkeresztülintézibankügyeit.Ez-
zelpárhuzamosanazún.„branchonly”ügyfelekarányais
jelentősenmegváltozott;akorábbiévek50százalékkörüli
értékéhezképest2021-benmárcsakmindenhatodikügyfél
számítottjellemzőenbankfiókbajárónak.Mindemellett38
százalékkalalegnagyobbazonügyfelekaránya,akikafizi-
kaiésdigitáliscsatornákategyarántaktívanigénybeveszik 
(53.ábra).

50. 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

51. 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). 
A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének arányában 
végeztük.
Forrás: MNB. 



AHAZAIBANKRENDSZERDIGITALIZÁCIóSSZINTJE

FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS • 2022. JÚNIUS 45

Már szinte minden vállalati ügyfél a digitális csatornákat 
is használja (összesen 95 százalék).Avállalatiügyfelekcsa-
tornahasználataazügyletekszerteágazóvoltamiattnémi-
legeltéralakosságiügyfelekétől,amiazomni-channelés
netbankihasználatdominanciájáteredményezi.Adigitális
ügyintézésegyrenagyobbelterjedtségemellettakészpénz-
használatváltozógyakorisága(nagyobbösszegűfiókibefi-
zetések-éskifizetések)ésazegyesfiókiműveletekdíjsza-
básamiattlehetpreferáltazomni-channelügyintézés,míg
anetbankiügyintézéselterjedtségemögöttazállhat,hogy
amobilbankiapplikációkatelsődlegesenlakosságifelhasz-
nálókszokásairatervezik.

A közösségi médiafelületek használata tovább erősödött 
a bankszektorban és immáron alapvetőnek tekinthető. 
Szektorszintenakorábbiévekhezhasonlóandigitálismar-
ketingtevékenységretovábbraisateljesmarketingköltés-
nek körülbelül 30 százalékát fordították a hitelintézetek
2021-ben,ésadedikáltanezzel foglalkozóhumánerőfor-
rásállománysemnövekedettérdemben.Ennekellenére
amegjelenésekintenzitásábanésarendszeresenhasznált
felületekszámábanegyarántbővüléstörtént(54.ábra).Ezt
egyfelőlakizárólagdigitálisanbankolóügyfelekarányának
drasztikusemelkedésemagyarázhatja,melynekhátterében
azinternethasználatésaközösségimédiaegyrenagyobb
penetrációjajelentőstényezőkéntazonosítható.Másfelől
abankrendszerbebelépőfiatalabbkorosztálymegszólítá-
sánakigényeiskardinálissávált,hiszenazőelérésükmás,
hagyományosfelületen(pl.TV,rádió,óriásplakát,fizikaiki-
település)egyrekevésbéhatékony.

A beszállítói partnerekkel való digitális kapcsolattartás je-
lentős költségcsökkentéssel járulhat hozzá egy bank haté-
kony működéséhez. Akülsőésbelsőpartnerekkeltörténő
rendszeres,sztenderdizáltkapcsolattartásautomatizálható,
azonbanetekintetbenabankokoldalánérdemifejlesztések
szükségesek.2021-benmérlegfőösszegarányosanabankok-
nakmégcsakmintegy37százalékaújítottamegautoma-
tikusanameglévőbeszállítókkalazegyüttműködését,ami
egyébkénttöbb,mintkétszeresnövekedést jelentkétév
alatt(55.ábra).

52. ábra
Ügyfelek számára valós időben nyomon követhető 
hitelbírálatok elérhetősége digitális felületeteken
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

53. ábra
Lakossági és vállalati ügyfelek megoszlása 
csatornahasználat szerint

Csak fiókot látogatók
Omni-channel ügyfelek
Jellemzően netbankot használók
Jellemzően mobilbankot használók

Lakosság

Vállalatok

49%

26%

20%

16%

38%

36%

9% 5%

Megjegyzés: A bankok önbevallása alapján, a súlyozást az összesített 
ügyfélszám arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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Az innovatív szereplőkkel való együttműködések iránt nő 
a nyitottság.AhazaibankokaktívankeresikaFinTechcégek-
kelvalóegyüttműködéslehetőségét,azonbanaműködésbe
beépítettmegoldásokszámacsaklassanemelkedik(56.áb-
ra).Azinkubációsprogramokkalrendelkezőintézményeknek
jellemzőenvanélőüzletikapcsolatuktöbbFinTech-kelis,de
amodellennekellenéresemterjed,azinkubációsprogra-
motműködtetőhazaiintézményekszámábannemvárható
növekedésazintézményekjelzésealapján.Egyébinnovatív
szolgáltatókkalmindeközbenvannakmáraktívegyüttmű-
ködések: BigTech vállalatokkal és/vagy platformszolgál-
tatókkalkialakítottpartnerimegállapodásokabankok80
százalékánáljelenvannak,miközbenamegkérdezettek60
százalékánáldedikáltananyíltbankolásttámogatóegyütt-
működésekismegjelentekmásbankokkal,illetvenembanki
szereplőkkelegyaránt.

54. ábra
Egyes közösségi média felületek használatának 
gyakorisága a hazai bankok körében

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
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

% %

Naponta

Facebook LinkedIn Twitter YouTube Instagram

Néhány naponta
Hetente
Havonta
Nem használja

Néhány havonta
Néhány hetente

Megjegyzés: A válaszadók arányában. 
Forrás: MNB

55. ábra
Az együttműködési megállapodások automatikus 
megújítása a meglévő beszállítókkal
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

56. ábra
A hazai banki inkubációs programok jelentkezőinek 
alakulása 
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5. keretes írás
Lakossági fizetési szokások – a legfiatalabb felnőtt korosztály közel fele használ mobiltelefont fizetéseknél és 
ötöde használ nem banki FinTech fizetési alkalmazást internetes vásárlásoknál

AMagyarNemzetiBankszámárafontosapiaciszereplőkfizetésiszokásainakvizsgálata, illetveezenbelül isaz
elektronikusfizetésimódokhasználatiarányának felmérése.A legutóbbifizetési szokásokról szólóMNBtanul-
mányban14aszerzőkalakosságfizetésiszokásaitvizsgálták2020őszénkészítettkérdőíves,reprezentatívfelmérés
adataitfelhasználva.Eredményeinkalapjánalakosság80százalékavesziigénybeazelektronikusfizetésimódokat.
Aszámlafizetésekésazinternetenvásárlásokesetébenazelektronikusfizetéstalkalmazókarányamármeghaladja
akészpénzzelfizetőkarányát.Emellettamodernebbmegoldásokat,mintpéldáulamobilfizetésimegoldásokatés
anembankiFinTechfizetésialkalmazásokatisegyretöbbenhasználják.

Afelnőttlakosságnegyedehasználmárlegalábbegyfizetésihelyzetbenmobiltelefontfizetéshez.Alegtöbben,
amobillalfizetők62százalékainternetesvásárlásoknálvesziigénybeeztalehetőséget,deaparkolásnál(nemSMS
küldéssel,hanemmobiltelefonosalkalmazással)ésaboltivásárlásokesetébenmobilfizetőkarányaisközelazonos,
rendre57és55százalék.Amagánszemélyekközöttipénzküldéstpedigamobillalfizetők35százalékavesziigénybe.

Az interneten vásárlók 36 százaléka nem banki FinTech fizetési alkalmazással fizet ebben a helyzetben. A lakosság 
közel harmada vásárol interneten, ezen belül majdnem mindenki használ valamilyen elektronikus fizetési meg-
oldást, sőt az internetenvásárlókközelharmadacsakelektronikusanfizetebbenafizetésihelyzetben.Azelektro-
nikusfizetésilehetőségeketkülön-különisnézveabankkártyávalinternetenésazátvételkortörténőbankkártyás
fizetésalegnépszerűbbek,azinternetenvásárlókközelháromnegyedevesziigénybeezeketafizetésimódokat.Ezt
követiazegyediátutalássalésanembankiFinTechfizetésialkalmazássaltörténőfizetés47,illetve36százalékkal.
Mégfontosmegjegyezniaztis,hogyafizetésimódokhasználatánakrendszerességeiseltérőlehet.Akikazegyedi
átutalássalésanembankifizetésimegoldásokkalfizetnekinternetesvásárlásnál,nagyobbaránybanjelöltékarend-
szereshasználatot,mintakikbankkártyávalfizetnek.Ezeneredményekesetébenaztisfigyelembekellvenni,hogy
előfordulhat,hogyinternetesvásárlásnálkorlátozottabbfizetésilehetőségekállhatnakrendelkezésre,mintegyéb
fizetésihelyzetekben.

Afiatalabbkorosztálynyitottabbazújabbfizetésilehetőségekre.Alegfiatalabbfelnőttkorosztályközelfelealkal-
mazzaamobilfizetésiésötödeanembankiFinTechfizetési lehetőségeketinternetesvásárlásoknál.Különböző
szociodemográfiaitényezőkalapjánképzettcsopor-
tokatvizsgálvalátható,hogyazegyescsoportokban
szignifikánsan eltérő az elektronikus fizetések felé
valónyitottság.Az életkornövekedésével csökken,
avégzettségiszintésaháztartásegyfőrejutójöve-
delméneknövekedésévelpedignőazelektronikusfi-
zetésimódokhasználatiaránya.Afoglalkoztatottsági
státuszesetébenazaktívmunkavállalókésatanulók
alegnyitottabbakazelektronikusfizetésekre,anyug-
díjasokpedigalegkevésbé.Ezlátszódikamobilfizetés,
ésinternetesvásárlásnálanembankiFinTechfizetési
megoldásokigénybevételénélis.Azéletkoresetében
mígalegfiatalabb,18-29éveskorcsoportnálazelőbb
említettmegoldásokatakorcsoportbatartozókfele,
illetveötödehasználja,addigazéletkoremelkedésé-
velahasználatiaránycsökken,demégaz50felettiek
esetébenislátható,hogyvannak,akikigénybeveszik
ezeketalehetőségeket(57.ábra).

14DeákVivien-NemecskóIstván-VégsőTamás:Lakosságifizetésiszokások2020-banmnb-tanulma-ny-hun-143-lakossagi-fizetesi-szokasok.pdf

57. ábra
Mobilfizetést, és internetes vásárlásnál nem banki 
FinTech fizetési megoldást használók aránya 
korcsoportonként

18-29 éves 30-39 éves 40-49 éves 50-59 éves 60+ éves

Használ mobilfizetési megoldást
Használ nem banki FinTech fizetési alkalmazást
internetes vásárlásnál
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Forrás: MNB.

https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulma-ny-hun-143-lakossagi-fizetesi-szokasok.pdf
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3.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI 
FELKÉSZÜLTSÉG

Bár a digitalizációban rejlő lehetőségeket a bankszektor 
már a pandémia előtt felismerte, a 2020-as járványhelyzet 
után kialakult „új normál” kellett ahhoz, hogy ez a ban-
ki döntéshozatalban is megkapja a megfelelő prioritást. 
Aszervezetiszintűdigitalizációmártöbbéveszerepelaz
intézményekfőstratégiaicélkitűzéseiközött,vagyisabank-
szektortöbbségenemcsakazIT-költségoptimalizációtkíván-
jaelérni,hanemazintézményiszintűdigitálistranszformá-
ciótis.Ugyanakkoravalódielköteleződéstcsakazelmúlt
háromévhoztael.Ebbenazintézményekdigitálisérettségé-
nekfejlődésemellettfeltételezhetőenafeltörekvőinnovatív
szereplők–ésígyafogyasztók–általgyakoroltnyomásha-
tásaisközrejátszhatott:míg2019-benaszektorharmadánál
csakaszűkebbfókuszútermék,illetvefolyamatspecifikus
digitalizációtcélozták,addig2021végéreateljesszektor
átfogódigitalizációsszemléletetkövetett(58.ábra).

2021-re a hazai intézmények felkészültté váltak 
a digitalizációval kapcsolatos kihívások kezelésére, amit 
a szervezeti kultúrák fejlesztése is támogatott. Ahazaiin-
tézményekönértékelésealapjánadigitálistranszformáció
jelentette kihívások – a nemzetközi trendekkel párhuza-
mosan–egyrekevésséokoznakszámukraproblémát:míg
a pandémiátmegelőzően a hazai bankrendszer alig két-
harmadatartottamagátfelkészültnek,a2021-esesztendő
végéreazösszesvizsgáltintézményelérteanagymértékű
felkészültséget.Szinténérdemi,pozitívirányúváltozástör-
téntabankokvállalatikultúrájábanadigitálismegoldások
terjedésénektámogatásában(59.ábra).Ezentényezőnem-
zetközipéldákalapjánnemcsakadigitálistranszformáció
sikeresvégrehajtásábankritikusfontosságú,hanemegyre
inkábbazún.„phygital”(fizikaiésdigitális)iránybamutató
bankiműködésbenis.

58. ábra
A digitalizáció intézményen belüli szerepének 
megítélése a hazai intézmények körében
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

59. ábra
Felkészültség és elköteleződés a digitális 
transzformáció iránt
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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Erősödő intézményi elköteleződést jelez, hogy már kö-
zel minden hazai bank igazgatóságában van a banki 
digitalizációért felelős dedikált vezető. Előremutató,hogy
azMNB2020.évi FinTechésDigitalizációs Jelentésében
megfogalmazott javaslatával és a 4/2021. (III.30) MNB
ajánlásbanishangsúlyoselvárásokkal(errőlbővebbenlásd
a6.keretesírást)összhangbanháromévalattmegnégy-
szereződöttazonintézményekszáma,aholadigitalizációért
felelősvezetőkmártagjaiabankokigazgatóságának(60.
ábra).Emellettadigitalizációsterületenrendelkezésreálló
szakértőitámogatásisnövekszik:folyamatosanbővülmind
azIT,mindazüzletiszakértőklétszáma(61.ábra).Anemzet-
közitrendekalapjánezanövekedésvárhatóantovábbfoly-
tatódik;alegnagyobbbankoksokszormárbankilicensszel
rendelkezőtechnológiaicégkénttekintenekmagukra.

A digitalizációs célok teljesítésének kiemelt premizálása 
továbbra is csak a szektor felénél van jelen hazánkban. 
2020-ról2021-renemtörténtérdemiváltozássemazintéz-
ményekmunkavállalóiteljesítményértékelőrendszerében,
sempedigapremizálásirendszerekbenarravonatkozóan,
hogyadigitalizációvalkapcsolatosfeladatokpozitívmeg-
különböztetésbenrészesüljenek.összességébenavizsgált
intézményekfelénéljelenikmegadigitalizációsfeladatok
teljesítésénekmagasabbfokúelismerése.Tekintettelarra,
hogyadigitalizációscélokeléréséhezelsőkéntavállalatikul-
túra,majdafolyamatokésvégülarendszerekátalakítására
vanszükség,mindennekleképeződéseacélrendszerekben
kulcsfontosságúlehetavalódi,aszervezetegészétátható
digitálistranszformációeléréséhez.Eznempusztánönér-
ték,hanemalapvetőfontosságúagyorsanváltozófogyasztói
igényekkielégítéséhezésazinkumbensintézményekver-
senyképességénekmegőrzéséhez a feltörekvő innovatív
szereplőkkelszemben.

A kifejezetten banki digitalizációért felelős területeken túl 
már további, intézményen belüli dedikált csapatok is aktí-
van hozzájárulnak a digitalizációs célok eléréséhez. 2021-re 
azadatvagyonelemzésselfoglalkozócsapatokmárahazai
bankrendszeregészébenjelenvoltak.Ezrendkívülijelen-
tőséggelbírhatabankokhatékonyságánakjövőbelijavítá-
sában,továbbáazügyfélélményszempontjábóliselenged-
hetetlen,hogyazügyfeleketminélrelevánsabb,személyre
szabottajánlatokkaltudjákkiszolgálni.

60. ábra
A banki digitalizációért felelős területek vezetőinek 
igazgatósági tagságának alakulása
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

61. ábra
Az IT és üzleti szakértők foglalkoztatásának 
megoszlása a banki digitalizációs területeken
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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A bankrendszerben általánossá vált a felhasználói élmény 
(UX) fókuszú tervezés.Előremutató,hogy2021-bennem
voltolyanhazaiintézmény,aholafelhasználóiélményfóku-
szútervezéstsegítőelvekésmódszertanokalkalmazásane
jelentvolnameg(62.ábra).Ezzelösszhangbanafelhaszná-
lóiélményreésfelhasználóifelületek(UX/UI)kialakítására
specializálódottcsapatoktovábbraisottvannakmárötből
négyintézményben.Ugyanakkorezenkompetenciákmeg-
léteajövőbenalapkövetelménnyéisválhat,haaFinTech
ésBigTechszereplőkáltalbiztosítottügyfélélménytahazai
fogyasztókahazaibankoktóliselvárjákmajd.Aszorosan
kapcsolódóterületeken(folyamatoptimalizálás,customer
journey)szinténjólteljesítahazaiszektor;majdnemazösz-
szesintézménynéllétrejöttekazilyenfókusszalrendelkező
csapatok.

A rendkívül szűkös erőforrásként megtalálható IT kom-
petenciákat a bankok széles merítésből igyekeznek meg-
szerezni. A technológiai fejlődéshez szükséges emberi
erőforrásokbiztosításáhozabankszektorbanévekótafo-
lyamatosanemelkedikazinformatikaipozíciókbandolgozók
száma.Ajelentősmunkaerőpiaciigényremárszámos,álla-
milagelismertszakképesítéstnemadóintézményisreagált,
melyekimmáronabankszektorITmunkavállalóinaktöbb
mintharmadátadják(63.ábra).Atendenciaakövetkező
időszakbanvélhetőentovábbfogerősödni,amellett,hogy
azinformatikaipozíciókszámaistovábbnövekszik.

A digitális kornak megfelelő kompetenciák felmérése és 
fejlesztése pozitív fordulatot vett a hazai intézmények-
nél.2019óta jelentős javulástapasztalhatóamunkavál-
lalók digitalizációs tudásával kapcsolatos szemléletben.
Abankokévrőlévreegyrefontosabbnaktekintiknemcsak
adedikáltanITmunkavállalók,hanemmindenmunkavállaló
digitalizációstudásánakfejlesztésénekszükségességét.Ezzel
párhuzamosanadigitalizációstudásszintjétkutatórend-
szeresfelmérésekisegyreelterjedtebbekésháromévalatt
gyakorlatilagmegduplázódtakaszektorban:2021soránmár
az intézményeknégyötödelegalábbéventeegyalkalom-
malsortkerítettamunkavállalókdigitalizációstudásának
felmérésére.Ezentevékenységekmindintézményi,mind
szektorszintenkritikusnaktekinthetőkaversenyképesség
megőrzéseszempontjából.Afelmérésekreépülőátképzések
ésfejlesztéseksegítségévelamunkavállalókfejlődésének
támogatása,szervezetenbelülielőrelépésüksegítéseazin-
tézményhezvalólojalitásnöveléseszempontjábólisfontos,
fluktuációtcsökkentőtényezőlehet(64.ábra).

62. ábra
Felhasználói élmény (UX) fókuszú tervezés és 
a kapcsolódó módszertanok megjelenése a hazai 
intézményeknél

Megjelenik, stratégiai és operatív szinten is

Dedikáltan nem jelenik meg a működésben/tervezésben
Megjelenik, operatív szinten

51% 49%

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

63. ábra
Az informatikai pozíciókban dolgozó munkavállalók 
megoszlása a hazai bankszektorban

Felsőoktatási MSc-s informatikai végzettségű
Felsőoktatási BSc-s informatikai végzettségű
Nem szakképesített, de programozási ismeretekkel
rendelkező

41%

35%

23%

Megjegyzés: Informatikai pozícióban dolgozók alatt elsődlegesen 
a programozó, programtervező matematikus és általános informati-
kus végzettséggel rendelkező munkavállalókat értettük.
Forrás: MNB.
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Érdemben fejlődik a munkaszervezés hatékonysága a ru-
galmas munkavégzés lehetőségének biztosítása mellett.
Atávmunkaesetében–afiókimunkavállalókkivételével
–2021-benmárnemtörténttrendszerűváltozása2020-
ban kialakított munkaszervezéshez képest. Jellemzően
a járványhelyzet hullámszerű javulásával növekedett az
irodábóldolgozókszáma,demindegészségügyi,mindru-
galmasságiokokból2021-benisfennmaradtazotthonról
történőmunkavégzéselérhetősége.Ezamunkaerőpiacon
hosszútávonisbeépülnilátszikamunkavállalóielvárások
közé,összhangbanazMNBáltal kiadott12/2022. (XI.6.)
számú„Atávmunkaéstávolihozzáférésinformatikaibiz-
tonsági követelményeiről” szóló ajánlással. Emellett ki-
emelendőaszektorbanamunkaszervezéshatékonyságát
segítőprojektmenedzsmentalkalmazásokegyreszélesebb
körűadaptációja,amibőlarralehetkövetkeztetni,hogyaz
operatívfeladatokisegyrenagyobbaránybanvalamilyen
projektmenedzsmentmódszertanalapjánvalósulnakmeg
(65.ábra).Ezalapjaibanerősítiazinkumbensszervezetek
rugalmasságátésváltozás-képességét,melyekérdemben
hozzájárulhatnakaversenyképesebbdigitálispénzügyiszol-
gáltatásoknyújtásához.

64. ábra
Digitalizációval kapcsolatos kurzusok elérhetősége 
bankrendszeri szinten
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

65. ábra
A bankrendszerben a munkaszervezési feladatokhoz 
kapcsolódóan mennyire elterjedtek a dedikált 
projektmenedzsment alkalmazások 
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Projektmenedzsment alkalmazások használata
nem jelenik meg

Megjegyzés: A bankok önbevallása alapján, a súlyozást a vizsgált 
intézmények mérlegfőösszegének arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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6. keretes írás
A bankok digitalizációs stratégiáinak értékelése

Anagybankokösszesentöbb,mint1000oldalnyi,alaposankidolgozottdigitálistranszformációsstratégiátnyújtot-
takbeazMNBajánlásánakmegfelelően.AzMNB2021márciusábannemzetköziszintenisújdonságnakszámító
ajánlástadottkiahazaibankrendszerdigitalizációjánakerősítéseérdekében,melynekértelmébenazegyeshazai
hitelintézetek2021.október31-ihatáridőreegyátfogódigitálistranszformációsstratégiátésehhezkacsolódóan
együtemtervetdolgoztakkiasajátmagukszámára,amitajegybankhozisbenyújtottak.AzMNBajánlásminden
alpontjárakiterjedőhelyzetértékeléstéstervekettartalmazó,mintegy1000oldalnyidokumentumérkezettbeaz
intézményektől.EgyeshitelintézetekmármeglévődigitálistranszformációsstratégiájukatdolgoztákátazMNBel-
várásoknakvalómegfeleléselérésecéljából,mígaszektoregyrészének–korábbidigitálistranszformációsstratégia
hiányában–egyteljesenújstratégiátkellettelkészítenie,majdelfogadnia.

Astratégiákáltallefedettterületekkidolgozottságábannagykülönbségekvannak,általábanahangsúlyafront-end
célokonvan.Atervezettfejlesztésekidőzítésénekbemutatásábannagykülönbségekmutatkoztakazegyesban-
kokközött.Bárabankoktöbbségeanemzetközitrendek,aversenytársaklépéseiésapandémiahatásáramáraz
elmúltévekbeniselőtérbehelyezteadigitalizációscélokat,azajánláshatásáraafókuszterületeketszélesítették,
azütemezéstkonkretizálták,folyamataikatátgondolták.Abankoktöbbségeeseténatermék-ésszolgáltatásokkal
kapcsolatos,front-endetérintőcélokalaposabbankidolgozottak,mintabelsőhatékonyság-növelésselkapcsola-
tos,back-endetérintőtervek.Mindemellett,részbenapandémiánakköszönhetőenis,komolyabbfigyelemövezi
avállalatikultúrafejlesztésétis.

BáraCOVID-19világjárványmiattikorlátozásokhatásáraaszolgáltatókjavítottákabankitermékekésszolgáltatások
digitáliselérhetőségétéshasználhatóságát,abankoktovábbiügyfélbarátfejlesztéseketterveznekazMNBajánlásával
összhangban. AbankistratégiákbanrészletesenbemutatásrakerülnekazMNBáltaltámasztottelvárásokraválaszul
kidolgozottkonkrétakciótervekéshatáridőkafront-endfunkcionalitásokatérintőfejlesztésekhez.Alegtöbbbanknál
vanlehetőségazalapvetőszámlaműveleteklegalábbegyrészénekonlineintézésére,akövetkezőlépésjellemzően
adigitálisszámlacsomagfunkcióinakbővítése,avideóbankiügyintézéselindítása,onlineügyintézéshezkapcsolódó
státuszkövető-rendszerkialakítása,valamintazakadálymentesmegoldásokbővítése(pl.amobilapplikációbanis
elérhetővététele).Mindemellettegyretöbbbanknáljelenikmegazaszempont,hogyahagyományoscsatornákat
használókatsemérdemeshátrányosanmegkülönböztetni.Nagyelőrelépéstörténtazonlinepanaszkezelésicsa-
tornákkiépítésében,alegtöbbbanknálafolyamattovábbiautomatizálásaakövetkezőlépés.Abankfiókokdigitális
felszereltségebankokonbelülsemegységes,célaminélszélesebbkörűmodernizálásafizikaicsatornákatpreferáló
ügyfelekmagasszintűkiszolgálásához,valamintahatékonyomni-channelügyintézésérdekében.

Abankokfelismertékadigitalizációttámogatóvállalatikultúrafontoságát,ésazelmúltidőszakbanszámoslépés
történtennekfejlesztésére.Azajánlásegyikkulcselemevoltadigitálistranszformációértfelelősigazgatóságitagok
kijelölése,amelyvárhatóanabankokstratégiaigondolkodásábanisbiztosítjamajdadigitalizációstratégiaijelentő-
ségéhezméltókezelését.Azajánlásmegjelenésénekidejébenabankokbanáltalánosnakvoltmondhatóazotthoni
munkavégzésbiztosításaésbizonyoskulcs-munkafolyamatokhozkapcsolódódigitáliskommunikációsmegoldások
(pl.digitálisaláírás,feladatkövetőrendszer)használata.Azújmunkavégzésirendpozitívtapasztalatainakhatására
abankokhosszútávonisarugalmas,hibridműködésttűztékkicélul.Ahagyományos,waterfallprojektmenedzsment
mellettegyretöbbhelyenjelenikmegazagilismódszertanokhasználata,dejellemzőencsakkisebbcsapatokban,
pilotjelleggel.Adigitalizációscélokelőtérbehelyezésévelmegnőttadigitálisszakértelemszükségessége,melyhez
abankokbelsőképzésekkel,éscélzott,digitáliscsatornákatiskiaknázótoborzássalpróbálnakalkalmazkodni.Abeér-
kezettstratégiákbannagyonjópéldákszerepelnekabelsőtudásátadás,innovációstémájúelőadásokésworkshopok,
tematikuskompetenciafejlesztésmegvalósítására,ugyanakkorazátfogó,munkavállalókdigitalizációsszintjétrend-
szeresenfelmérőkezdeményezésekastratégiákbanmégnemjellemzőek–annakellenére,hogyagyakorlatban
egyretöbbilyenkezdeményezésrőlszámoltakbeabankokazMNBdigitalizációsfelmérésében.

Abankokbelsőműködésükdigitalizációjátérintőterveikbenelsősorbanazüzleti,termékésszolgáltatásközpontú
funkcióktámogatásáttűztékkicélul.Astratégiákbanmegjelenikazüzletifejlesztési igényekhatékonyésgyors
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informatikaimegvalósításaakétterületszorosabbegyüttműködésével,valamintakifejezettenITprojektekgyorsabb
átfutásiidejénekbiztosítása.Dedikált,belsőműködésfejlesztéséreirányulókonkrétprojektekaligjelennekmeg
abankicélokközött,abelsőfejlesztésekfőhajtóerejeazüzletitevékenységtámogatásaésarugalmasműködés
biztosításaazújüzletiigényekhatékonybecsatornázásával.Azújprojektektámogatásamellettameglévőbelső
folyamatokautomatizálásán,arendszerekmegbízhatóságánaknövelésén,aműködésiköltségekcsökkentésénés
akiberbiztonságmegerősítéséndolgoznakabankok.Abankistratégiákbanelőtérbekerültekazadatkezelésifo-
lyamatok,ésazadatokcélzottésszabályoshasználatánakafejlesztése.Ehhezkapcsolódóanabankoktöbbsége
elkezdettökoszisztémákkiépítésébenisgondolkodniabankcsoportonbelüliadatmenedzsmentet,apartnercégek-
kelvalóegyüttműködéstésazügyfelekéletútjaittöbbpontontámogatószolgáltatáshalmaztilletően,dekonkrét,
ütemezésselellátotttervekerrevonatkozóanmégkorlátozottanjelennekcsakmegastratégiákban.

3.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS 
DIGITALIZÁLTSÁGA

Az innovatív folyamatszemléletet tükröző megoldások 
elterjedtnek számítanak a bankszektorban. A folyama-
tokoptimalizálására a legtöbbbankban vannakdedikált
crosssectionalcsapatokésazITfejlesztésekvisszaméré-
si folyamatára standard keretrendszert használnak (66.
ábra). A magyar bankszektor szinte egésze használ ITIL
(InformationTechnologyInfrastructureLibrary)folyamato-
kat,amiazadatokszolgáltatásátafolyamatokfejlesztésé-
hezésaszolgáltatásnyújtásiproblémákmegoldásátnagy
mértékbenelősegíti.

Egységes, digitális és hatékonyan kezelhető adatbázisok 
terén az elért eredmények ellenére van még tér a fejlesz-
tésre.Abankonbelüliegységes,strukturáltésnaprakész
ügyféladatbázisok létrehozása számos üzleti előnyt rejt
magában,amiráadásulaBigTechésFinTechcégekkelfoly-
tatottversenybenegyreinkábbalapkövetelménnyéválik.
Azadatvagyontárolásaéskezelésemellettannaktudatos
felhasználása kapcsán is szükségesek fejlesztések.A cél-
zottügyfélajánlatokegyreinkábbelterjedtekazintézmé-
nyekoldalán,ugyanakkorazezenajánlatokhozdigitálisan
begyűjtöttügyféladatok–azelmúltévekeredményeihez
hasonlóan–kevésadattípustfednekle.Kapcsolódó,jelen-
tőselőrelépésnektekinthetőaziratkezelőrendszerekésar-
chiválórendszerekdigitalizációnkeresztülimodernizációja
(67.ábra).

66. ábra
Innovatív folyamatszemléletet tükröző megoldások 
elterjedtsége

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

%

%

Vannak dedikált
cross sectional

csapatok a folyamatok
optimalizálására?

Használnak-e ITIL
folyamatokat?

Használnak-e
az IT fejlesztések

visszamérési
folyamatára standard

keretrendszert?

2020
2021

Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének 
arányában végeztük. Az ITIL az ügyfelek számára nyújtható legjobb IT 
szolgáltatások gyakorlati folyamatainak összefoglalója, amely a rend-
szerek üzemeltetését és fejlesztését teszi hatékonyabbá.
Forrás: MNB.

67. ábra
Egységes rendszerek, illetve adatbázisok elterjedtsége
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének ará-
nyában végeztük. Az egységes archiváló rendszer rendelkezésre állására 
a 2019-es felmérés nem kérdezett rá, így nem érhető el 2019-es adat.
Forrás: MNB.
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A banki szoftverek egyre korszerűbbek és a felhő alapú 
megoldások is terjedőben vannak. Bárazelmúlt1évaban-
kihardvereszközparkkorszerűségébenabankiönértékelé-
sekalapjánnemhozottváltozást,azonbanazeddignémi-
képpelmaradottszoftvereszközparkokkorszerűségetöbb
bankönbevallásaszerintkismértékbenjavult.Afejlődés
afelhőalapúmegoldásokalkalmazásábanisegyreinkább
tettenérhető,aminekrévénrugalmasabbéshatékonyabb
működésrevanmód(68.ábra).Mindezekmellettmármeg-
mutatkoznak a belső rendszerek fejlesztésének előnyei;
a2020-asévhezképestadigitalizációköltségcsökkentési
hatásai nőttek 2021-ben az intézmények önértékelései
alapján.

Az egyre jelentősebb számú és egyre szélesebb körű szol-
gáltatást lefedő digitális ügyfélfelület elérhetőségét, és ez-
zel az ügyfelek elégedettségét is jelentősen befolyásolják 
a sajnos még relatíve gyakran előforduló rendszerleállások. 
Abankokadatszolgáltatásábólmegismerhető,MNBfeléis
jelentettévesszintűrendszerleállásösszesítettóraszámaaz
elmúltévekerőfeszítéseiellenérenemváltozottérdemben
(69.ábra).2021-benamediánbanknál199órakieséstokoz-
takazüzletmenet-folytonosságotérintő incidensek, ami
ráadásulvisszalépésakorábbi165órásmediánértékhez
képest.Bárazátlagosrendszerleállásiidőjavult447óráról
262óráraegyes,rosszabbulteljesítőintézményekfelzárkó-
zásával,amediánleállásiidőnövekedésefigyelemreméltó
kockázati tényező.A leállásokatnemcsak rendszerhibák,
hanemkártékonyszoftverekisokozhatják,ígyaprobléma
kezeléséhezkibervédelmi fejlesztések is szükségesek.Ki-
emelendő,hogyacsalók,károkozóknemcsupánazintéz-
ményekettámadhatják,hanemazügyfelekreisveszélyesek
lehetnek,hiszengyakrantalálkozniegy-egybanknevétés
arculatátisfelhasználóonlinefelületekenaktívzsarolókkal
is(7.keretesírás).

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

69. ábra
A hazai nagybankok által bejelentett incidensek miatti 
összesített szolgáltatás kiesések alakulása
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Megjegyzés: Az ábrán a minimum, maximum, az alsó és felső kvartilis, 
illetve a medián és az átlag értékeket jelöltük. Az átlag esetében 
a válaszadók arányában történt a súlyozás.
Forrás: MNB.
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7. keretes írás
Zsarolóvírusok

Azsarolóvírus(angolulransomware)olyankártékonyszoftver,melyaszámítógépenvagymobileszközönlévőadatok
titkosításavagyazeszközzárolásautánpénztkövetelafelhasználóktólatitkosításfeloldásáértcserébe.Afizetési
felszólításgyakranazárolteszközképernyőjénjelenikmeg,vagyegyfájlbantalálhatóatitkosítottállományokmellett
ésazsarolók„ügyfélszolgálatának”elérhetőségeittartalmazza,illetveaköveteltösszegrevonatkozófizetésiinstruk-
ciókisszerepelnekbenne.Aváltságdíjatazelkövetőkjellemzőenbitcoinbankérik,mivelazígykifizetettösszegek
nehezebbenkövethetőeknyomon,mintahagyományosbankiutalások.Acégeketérintőtámadásokesetén,ahol
nagyobbösszegűváltságdíjakszerepelnek,gyakranvanlehetőségalkudozásraisabűnözőkmegadottelérhetőségén.

Aváltságdíjkifizetésesajnossemmifélegaranciátnemjelentarranézve,hogyazáldozatvisszakapjaazadatait.Ha
kapegyáltalánbármitazsarolóktól,akkorsincsrábiztosíték,hogyakapotttitkosítókulcsműködőképesésvalóban
feloldjaatitkosítást.Emiattaszakértőkaztjavasolják,hogyhazsarolóvírustámadásáldozataileszünk,semmiképpne
fizessünk,inkábbamegfelelőkártékonykódellenivédelmimegoldáshasználatávalelőzzükmegabajt,illetveértékes
adatainkrólkészítsünkrendszeresmentést.Ugyanakkorakifinomultabbzsarolóvírusokigyekeznekamentéseketis
felkutatniésazoktartalmátistitkosítanivagytönkretenni.Hamegtörténtabajbűnüldözőszervekésszakértőcégek
összefogásábanlétrejöttNoMoreRansomprojekthonlapjánkaphatunksegítséget:https://www.nomoreransom.org/

Azsarolóvírusokoztakárokösszegeévrőlévrenő,atámadásokpedigegyrekifinomultabbaklesznek.Abűnözők
biztosraszeretnénekmenniaváltságdíjmegszerzésénél,ezértazújabbtrendekszerintmárnemcsaktitkosítjákaz
adatokat,hanemkiisjuttatjákabizalmasinformációkatacégeshálózatbólésazértisváltságdíjatkérnek,hogyne
hozzákezeketnyilvánosságra.Avállalatokattámadózsarolóvírusokváltságdíjkérőüzeneteibenemellettmegjelent
egyújabbmotívum:azelégedetlenalkalmazottakfigyelmétarrahívjákfelabűnözők,hogyrészesedésértcserébe
segíthetnekbejuttatniavírustacégükhöz.Olyanesetisismert,mikorabűnözökelőszöregykibertámadáselleni
biztosítástértékesítőbiztosítóttámadtakmeg,majdazügyfeleklistájánakbírtokábansorratámadtákabiztosítot-
takat,hiszenakinekvanilyenesetrebiztosítása,nagyobbeséllyelfogjakifizetniaváltságdíjat.Azehhezhasonló
tendenciákmiattaszabályozókéshatóságokújeszközöketkeresnekazsarolóvírusokvisszaszorítására:apénzkifize-
tésétapénzmosás-megelőzésiszabályokkonzervatívérvényesítéséveligyekeznekmegakadályozni,azsarolóvírusok
mögöttállóbűnbandákatpedignagyszabásúnemzetköziakciókkeretébenszámoljákfel.
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4. A hazai biztosítók digitalizációs szintje

15Azindexszámításmódszertanárólrészletesebbleírásoka2020.FinTechésDigitalizációsjelentés5.keretesírásában,valaminta2021.FinTech
ésDigitalizációsjelentésmellékletébenolvashatók.

Az MNB által a hazai biztosítási szektorban lefolytatott, bruttó díjbevétel alapon a szektor 90 százalékát lefedő digitalizációs 
felmérés eredményei alapján a hazai biztosítók digitalizációs szintje közepesnek tekinthető. A biztosítási szektorban a ter-
mékek online elérése sok termékkör esetében megoldott. Mindemellett, 2021 folyamán számos digitális fejlettséget mérő 
dimenzióban történt előrelépés: egyrészt a külső partnerekkel való kapcsolattartás egyre inkább digitális útra terelődött, 
másrészt a hosszú távú fejlődéshez szükséges munkavállalói digitális kompetenciák és az ezeket rendszeresen fejlesztő 
kezdeményezések is bővültek. Mindezeken felül a belső rendszerek digitalizáltságában is számos biztosítónál történt ér-
demi előrelépés. A több területre kiterjedő javulás ellenére a teljes szervezeti szintű elköteleződés a digitalizáció irányába 
továbbra is fejlesztendő, a belső működés modernizálása tekintetében pedig az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódó 
digitalizációs és automatizációs fejlesztések lennének indokoltak.

4.1. A HAZAI BIZTOSÍTÓK 
DIGITALIZÁCIÓJA

Az MNB 2021-re vonatkozóan is felmérést végzett a hazai 
biztosítók digitalizációs szintjéről.A7pillérbőlálló,több,
mint250kérdésttartalmazódigitalizációsfókuszúkérdőív
átfogóésaktuálisképetadaszektorfelkészültségéről,elkö-
teleződéséről,valamintabiztosításitermékekésaháttérfo-
lyamatokdigitalizációsszintjéről.Akorábbiévhezhasonlóan
afelmérésahazaibiztosításipiactöbbmint90százalékát
fedtelebruttódíjbevételalapon.

A hazai biztosítók digitalizációs szintje összességében kö-
zepes.Ahazaibiztosításiszektorbanatipikusdigitalizáltsági
fok a 2020-as 58-as értékről, 2021-re 62-re emelkedett 
(avizsgált0-100-assztenderdizáltskálán)15.Ahazaibizto-
sítóksokesetbeneltérőmegközelítéstalkalmaznakafőbb
termékekésszolgáltatásokértékesítésetekintetében(élet
ésnem-élettermékekközöttipreferenciák),ésezeneltéré-
sekadigitalizációstranszformációkapcsánisészrevehetők.
AzegyespillérekenbelülvegyesenalakulazMNBáltalmért
digitalizációs fejlettségiszint.összességébenugyanakkor
egytipikusbiztosítótermékpalettájánakdigitalizációsszintje
jónakmondhatóésakülsőpartnerekkelvalókapcsolattartás
isegyreinkábbdigitálisútraterelődik.Abiztosítókszerveze-
tiszintűelköteleződéseadigitalizációirányábaugyanakkor
javítandó.Azelmúltévbenamunkaerőpillérbenahazai
biztosítókelőreléptek,ígyegyreinkábbjelenvannakato-
vábbidigitális fejlődéshezszükségeskompetenciákésaz
ezeketrendszeresenfejlesztőkezdeményezésekis.Abelső
rendszerek digitalizáltságában számos biztosítónál érde-
mielőrelépéstörtént,ugyanakkortovábbraistöbbrend-
szerkomponenskapcsánszükségesamodernizáció,amely
a–némilegelmaradott–belsőmunkafolyamatokdigitali- 

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

4.2. KÜLSŐ ÉRINTETTEKKEL VALÓ 
INTERAKCIÓK DIGITALIZÁLTSÁGA

Nem történt előrelépés a biztosítási termékek digitális 
elérhetőségében, továbbra is a lakossági vagyonbiztosítá-
sok online kezdeményezése a leginkább megoldott. Aleg-
gyakrabbanigénybevettnem-életbiztosításitermékekmár
hosszabbidejeonlineérhetőkelalakosságifelhasználók
számára,ezáltalmindenintézménynél–melyekértékesítik
aszóbanforgótermékeket–megoldottateljesenonline
igénylés(71.ábra).Azéletbiztosításjellegűlakosságitermé-
keknélésavállalatibiztosításoknáltovábbrasemmegoldott
ateljeskörűdigitalizáció,nemvoltolyanintézmény,amely
igénylésifolyamataitdigitalizáltavolnaetermékkörökvo-
natkozásában.Bonyolítjaahelyzetet,hogyazelmúltévben
néhányolyanintézménykínálatábanismegjelentekfele-
lősség-,illetvevállalatibiztosítások,melyekkorábbannem
értékesítettékezeket.Ezenújtermékeknélazonbanegyikúj
biztosítónálsemmegoldottadigitálisigénybevétel,amimi-
attaszektorátlagosfejlettségiszintjekismértékbenromlott. 

A digitális megoldások használatát célzó ösztönzők elter-
jedtek, azonban szükséges az ügyfelek által digitális felü-
leteken elérhető funkciókat is bővíteni.Azösszesvizsgált
intézménystratégiájábanszerepelazügyfelekösztönzése
a digitális megoldások használatára, valamint a gyakor-
latbanistöbbféleeszközzel–főkéntonlinehirdetésekkel
éshírlevelekkel–támogatjákeztafolyamatot.Adigitális
megoldásokhasználatánakösztönzéseatermékekárazásá-
banisegyreinkábbszerepetkap,bruttódíjbevételalapon
aszektorközelháromnegyedealkalmazzaeztazeszközt(72.
ábra).Ajövőbenfontoslenneazügyfélfogadásihelyekenis
ösztönzőketkialakítani,ezzelissegítveabiztosításiszektor
esetében,hogyazügyfelekmindoffline,mindonlinecsa-
tornánmegfelelően tájékozódjanaka számukraelérhető
lehetőségekrőléskényelmesen,sajátpreferenciáikszerint
intézhessék felmerülő ügyeiket.Mindemellett a digitális
ügyfélfelületekfunkcionalitásánakbővítéseisszükségesfej-
lesztésiiránynakmutatkozik:azügyfelekjellemzőencsaktá-
jékozódásiéslekérdezésicéllaltudjákigénybevenniezeket
amegoldásokat,elsősorbanazinternetesügyfélportálon.
Mobilapplikációnkeresztülielérhetőségazegyesügyintézési
funkciókkapcsánabiztosítókönbevallásaalapjánkevésbé
elérhető:azegyenleg-lekérdezésalegelterjedtebb,deerre
iscsupánbruttódíjbevételalaponaszektor22százalékánál
vanmód(73.ábra).

71. 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. Egyes 
intézményeknél az életbiztosítási termékek online igénylési lehetősége 
tesztjelleggel üzemelt 2020-ban, azonban 2021-re ez már nem volt 
elérhető, emiatt látható csökkenés a Hagyományos életbiztosítás és 
a Megtakarítási célú (unit-linked) élet- és nyugdíjbiztosítás termékek-
nél.
Forrás: MNB.

72. ábra
A digitális megoldások használatának ösztönzésére 
alkalmazott eszközök elterjedése
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük. Az online hirdetések esetében az igennel válaszo-
ló intézmények köre nem változott 2020-ról 2021-re, a minimális 
csökkenést egy technikai tényező, a bruttó díjbevételarányos piaci 
részesedések változása okozta.
Forrás: MNB.
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Továbbra is főként a lakossági vagyonbiztosításoknál digi-
talizáltak az ügyfélértesítések, de a vállalati termékekhez 
kapcsolódó értesítések digitalizációja is megkezdődött. 
A lakossági, nem-élet jellegű termékekhez kapcsolódó
díjfizetés esedékességéről szóló értesítések a leginkább
digitalizáltakaszektorban,viszontáltalánosanalakossági
ügyfélkörben2020-ról2021-renemtörténtváltozásadi-
gitális értesítési formák elérhetősége tekintetében. To-
vábbraisszükségesfejlesztésiiránynakmutatkozikazélet-
jellegű termékeknél az egyenlegértesítések és díjfizetési
tájékoztatókdigitalizálása,valamintazáltalánosabbcélú
ügyféltájékoztatáséskapcsolattartáselektronikusplatfor-
mokravalóátterelése.A2021-esFinTechésDigitalizációs
jelentésbenazMNBishangsúlyozta,hogyavállalatiter-
mékekkelkapcsolatosértesítésekdigitalizálásáranagyobb
hangsúlyt szükségeshelyezni, abiztosítókoldalánpedig
megisindultakafejlesztések,demégtovábbraisabiztosí-
tók67százalékánálavállalatiügyfelekkevesebb,mintfele
kapdigitálisértesítést(74.ábra)

A külső, illetve üzleti partnerekkel történő együttműködé-
sek digitalizációja előrehaladottnak tekinthető.Azáltalá-
noskapcsolattartásésarendszeresüzletipartnerekkelvaló
kommunikációtekintetébenahazaibiztosítókösszességé-
benjólállnak,utóbbiesetébenazelmúltegyévfejlődéstis
hozott,ésabiztosítókvalamennyiüzletipartnerrelazelekt-
ronikuskommunikációscsatornákatrészesítikelőnyben(75.
ábra).Adigitalizációsfejlesztésekszükségességeelsősorban
azinnovatívszereplőkirántinyitottságterénválhatszük-
ségessé.Dedikált,biztosítókáltalüzemeltetettinkubációs
programoktovábbrasemjelentekmegahazaibiztosítási
piacon,bárnéhányintézményközéptávonimmáronelkép-
zelhetőnektartjaabevezetést, jelenlegazonbankonkrét
kezdeményezéseketmégnemlátni.Atavalyifelmérésered-
ményeiheznémiképphasonlóan,avizsgáltintézményikör
negyede alakított ki innovátorokkal együttműködéseket,
deezenintézményekislegfeljebb4-5innovátorralvannak
együttműködésben.

73. ábra
Egyes ügyintézési funkciók elérhetősége a meglévő 
ügyfelek számára biztosítói digitális felületeken
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük. 
Forrás: MNB.

74. 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.
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4.3. VEZETŐI ÉS MUNKAVÁLLALÓI 
FELKÉSZÜLTSÉG

A biztosítási szektor stratégiai terveiben fontos szere-
pet tölt be a digitális transzformáció megvalósítása. Afő
stratégiaicélokközöttmindenbiztosítónálmegjelenikaz
intézménydigitálistranszformációjánakelőreviteleésegy-
reinkábbazátfogó,teljesintézménytlefedődigitalizációs
törekvésekvannakfókuszban.2021-revonatkozóanafel-
mérésbenrésztvevőbiztosítók80százalékaátfogószem-
létben tekint a digitalizációra, nem csak termék-, illetve
folyamatspecifikusan–ezközel15százalékpontosjavulás
amegelőzőévhezképest.Amodernizációscélkitűzésekés
törekvésekátfogójellegétmutatja,hogyazintézményekje-
lentőstöbbségenemcsakoperatív,hanemstratégiaiszinten
isbeépítettemáraUXelvekésmódszertanokalkalmazását
(76.ábra).

A biztosítási szektorban stratégiai és menedzsment szin-
ten egyelőre kevésbé látszik az elköteleződés a digitalizáció 
irányába, azonban a munkavállalói felkészültségre egyre 
nagyobb figyelem hárul. Digitálistranszformációértfele-
lős,önállófelsővezetőtovábbrasincsszámosintézménynél,
többeknélpedigezavezetőnemtagjaazintézményigaz-
gatóságának.Ugyanakkorameglévőbiztosítóidigitalizációs
területekenmindazIT,mindanemITmunkavállalóklétszá-
matekintetébenelőrelépéstörtént2020-ról2021-re.AzIT
területeninkábbfelzárkózástlehetettlátni,mivela21-nél
többilyenszakembertfoglalkoztatóintézményekrészaránya
nemnövekedett–továbbrais40százalékkörüliabruttó
díjbevételarányában–,ugyanakkora16-20fősITcsapat-
talrendelkezőintézményekarányajelentősenmegnőttés
már33százalékotképviselakorábbi15százalékhelyett.
AnemITszakképesítésű(pl.üzleti)szakértőklétszámaegy-
előretöbbintézménynélmégalacsonyabbnaktekinthető;
jelentős arányt képviselnek a 10 főnél kisebb csapatok.
Adigitalizációtszakértőiszintenismagasanpriorizálóintéz-
ményeknélviszontjelentősfejlődésvolttapasztalhatóegy
évalattésközelmegduplázódottadigitalizációsterülete-
kenlegalább21nemITszakértőtfoglalkoztatóintézmények
részaránya(77.ábra).

75. ábra
Eseti és rendszeres kapcsolattartás során mennyire 
jellemző az elektronikus csatornák használata az 
egyes üzleti partnerekkel
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Megjegyzés: A válaszadók arányában. A számítás során nem vettük 
figyelembe azon intézményeket, akik egy adott partneri körrel nincse-
nek kapcsolatban.
Forrás: MNB.

76. ábra
Felhasználói élmény (UX) fókuszú tervezés és 
a kapcsolódó módszertanok relevanciája a hazai 
biztosítási szektorban
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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A szervezeti szintű megújulás támogatása érdekében 
a munkavállalói felkészültség fejlesztése egyre fontosabb 
terület. Abiztosítókmunkavállalóiszámáramárkorábban
isjellemzőenelérhetőkvoltakdigitalizációvalkapcsolatos
kurzusokéstovábbképzések.2021végéreezenfelüljelen-
tősenmegnőttaképzésekgyakorisága,bruttódíjbevétel
alaponaszektorkétharmadaféléventetartdigitalizációs
képzéseket. Emellett már csak néhány intézmény van,
akiksemrendszeresen,semesetijelleggelnemtartanak
digitalizációstémájúoktatásokat(78.ábra).Mindemellett
ugyanakkoradolgozókdigitalizációstudásánakfelmérése
továbbrasemáltalános,ezértérdembenfejlesztendőte-
rületnekmutatkozik.Bruttódíjbevételalaponaszektor39
százalékamértemárfelvalamilyenformábanadolgozók
digitalizációstudását,ezazarányközelazonosazegyév-
velkorábbanbemutatottal,csakegy,kisebbintézménynél
történtelőrelépés.

4.4. A BELSŐ MŰKÖDÉS 
DIGITALIZÁLTSÁGA

A biztosítók belső működésében szükséges a folyamat-
automatizációs és digitalizációs fejlesztéseket erősíteni. 
Azegyestermékigénylésifolyamatokhozésazazokonbe-
lüliértékláncokhozkapcsolódóanahazaibiztosítóktöbb-
ségénélmármegoldottadigitalizációésazautomatizált
értesítésküldésazügyintéző,valamintazügyfél számára
(79.ábra).Ugyanakkorazegyesbelsőbiztosítóirendszerek
közöttmégszükségesnekmutatkozikazinformációáramlás
automatizációjánakfejlesztése.Többekközöttafőkönyvi-
vagyanalitikairendszerreltörténőkommunikáció,valamint
azadattárházbavalóadattranszfertekintetébenfordulnak
előmagasszámbanmanuálisfolyamatok.Azadattárházból
történőadatlekérdezésautomatizáltságiszintjeazintézmé-
nyekönbevallásaalapjánátlagosanjónakmondható(3,84-
es1-5skálaalapján).Ahatékonyfolyamatmenedzsment
kialakításáhozazinnovatívtechnológiákishozzájárulhatnak.
Ablokklánctechnológiainnovatívalkalmazásánaklehető-
ségéreazMNBésabiztosítókegyüttműködésekeretében
egydedikáltprojektindult,melynekeredményeihamaro-
sanbeépülhetnekabankokésabiztosítókkapcsolattartási
folyamatába(8.Keretesírás).

77. ábra
Intézmények digitalizációért felelős területein dolgozó 
nem IT munkavállalók létszámának eloszlása
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.

78. ábra
Munkavállalói digitalizációval kapcsolatos kurzusok, 
továbbképzések gyakorisága
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük. 
Forrás: MNB.
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A biztosítók belső rendszereinek fejlettsége jónak tekint-
hető, de szükségesek további hatékonyságnövelő innovatív 
rendszerfejlesztések a szektorban. Azintézményekönérté-
kelésealapjánaszektorahardverésszoftvereszközparkját
korszerűnektartja(1-5skálána4-esatipikusérték).Mind-
emellettazegyesbelsőbiztosítóirendszerekközöttazátla-
gosadatátvitelisebességaszektorháromnegyedénélbruttó
díjbevétel alaponmeghaladja amásodpercenkénti1000
MB-ot(80.ábra).Arendszerek,azadatvagyongazdálkodás
ésazegyesszakmaiterületekközöttikommunikációfejlesz-
téséreugyanakkorszükségesnekmutatkozhatafelhő-alapú
megoldásokszélesebbkörűigénybevételeis.2021végiada-
tokalapjánateljesbiztosításiszektorbanazintézmények
55százaléka,mígazMNBdigitalizációsfelméréskeretében
vizsgáltintézményikör67százalékahasználfelhőszolgálta-
tást,amelyértékekmegegyezneka2020végérevonatkozó,
egyévvelkorábbiadatokkal,tehátetérennemtörténtegy
évleforgásaalattérdemifejlődésaszektorban.

79. ábra
Termékigénylési státuszváltozások esetén az 
automatizált értesítések megléte
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Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük. Az ügyfélértesítések esetében az igennel vála-
szoló intézmények köre nem változott 2020-ról 2021-re, a csökkenést 
egy technikai tényező, a bruttó díjbevételarányos piaci részesedések 
változása okozta.
Forrás: MNB.

80. ábra
A különféle belső IT rendszerek közötti átlagos 
adatátviteli sebesség a hazai biztosítóknál

100 MB/s alatt
100-499.99 MB/s
500-1000 MB/s
1000 MB/s felett

Megjegyzés: A súlyozást a vizsgált intézmények bruttó díjbevételeinek 
arányában végeztük.
Forrás: MNB.
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8. keretes írás
Lakásbiztosítás nyilvántartás DLT technológiával

 

ALakásbiztosítás nyilvántartás, hitelbiztosítéki fedezetnyújtás támogatás DLT-velprojektcéljaalakásbiztosítások
nyilvántartásánakésezekhitelbiztosítékkénttörténőnyújtásáhozkapcsolódóüzletifolyamatoktámogatásának
osztottfőkönyvtechnológiájú informatikaimegoldássaltörténőmegvalósítása.AzMNBakorszerűtechnológia
alkalmazásánakösztönzésévelabankésabiztosítóközöttatémábanfelmerülőgyorséshatékonykommunikáció
megvalósításátadigitálisészöldszempontokérvényesüléséveltámogatja.Amegoldástmagyarországibiztosítók,
hitelintézetekésazMNBfogjákhasználni.

Arendszerrelszembentámasztottfunkcionálisésnem-funkcionáliskövetelményekaszektorokkaltörténtegyez-
tetésekeredményekéntkerültekmeghatározásra.Ahálózatbanmindenegyesbiztosító,valamintazMNBegy-egy
csomópontotfogüzemeltetni,ahitelintézetekarendszertazMNBcsomópontjáhozkapcsolódvaérikel.Azegyes
résztvevőkfelhasználóiarendszerfunkcionalitásátelsősorbanabiztosítói,illetvehitelintézetiügyviteliszakrendszere-
kenkeresztül,azokhozmegvalósítandóegységesinterfészenérikel.AzMNBamegvalósításérdekébenLakásbiztosítás
nyilvántartásDLTcímmeluniósnyíltközbeszerzésieljárásindított,ezzeltámogatvaéskatalizálvaapénzügyiszektor
szereplőinekegymásközöttmegvalósulókommunikációsfolyamataifejlesztését,illetveinformatikaiinnovációját.

Amegoldásegywebesügyvitelirendszerbőlésegy
elosztott blokklánc adatbázisból áll. A blokklánc
Hyperledger Fabric platformon kerül implementá-
lásra.Arendszerblokkláncaimindenegyescsomó-
pontonazonosak.Arendszerbenkezeltüzletiadatok
ablokkláncbantitkosítvavannaktárolva.Azadottüz-
letientitásadataitcsakazadottbiztosításiszerződés
biztosítójaésazadottzáradékhoztartozóhitelintézet
tudjafeloldani,mivelazehhezszükségesadottkulcs
csakezeknekazintézményeknekazinfrastruktúráján
vantárolva.Arendszerkomponenseikonténerizált
infrastruktúránmikroszervizesalkalmazásarchitek-
túrábakerülnekszervezésre.

Amegoldásáltaltámogatottfőüzletifunkcionalitá-
sokata81.ábrafoglaljaössze.

81. ábra
A Lakásbiztosítás nyilvántartás DLT technológiával 
megoldás fő üzleti funkcionalitásai
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Forrás: MNB.





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.
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