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A bankoknak egyre inkább
szükségük van innovatív projektekre,
olyan megoldásokra, amelyek
megfelelnek a Digital First – Mobile Only
generáció elvárásának.

”
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TISZTELT OLVASÓ!
SOKAT, SOK HELYEN HANGOZTATOTT TÉNY, HOGY A DIGITALIZÁCIÓ
MEGÁLLÍTHATATLAN, A JELENÜNKET ÉS A JÖVŐNKET EGYARÁNT
MEGHATÁROZÓ FOLYAMAT. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓBAN REJLŐ
DISZRUPTÍV ERŐ ALAPJAIBAN KÉPES MEGVÁLTOZTATNI EGÉSZ
IPARÁGAKAT, ÉS ERRE SZÁMOS TERÜLETEN LÁTUNK MÁR PÉLDÁT.
A PÉNZÜGYI, BANKI VILÁGOT IS FOKOZATOSAN ÉRI EL EZ A HATÁS,
NEM CSODA, HOGY A FINTECH KIFEJEZÉSSEL ÉS AZ ÁLTALA
FELSZÍNRE KERÜLŐ PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOKKAL EGYRE INKÁBB
FOGLALKOZNIUK KELL AZ ÁGAZAT DÖNTÉSHOZÓINAK.

DE MI IS VALÓJÁBAN A FINTECH?
Véleményünk szerint elsősorban egy lehetőség, amely által
még nyitottabbá válnak a bankok, pénzintézetek a digitális
transzformációra. Ebben az olvasatban nem két külön világról,
versenytársakról beszélünk, hanem potenciális partnerekről,
akiknek közös célja az ügyfelek elégedettségének növelése,
a digitális ügyfélélmény megteremtése. Mindkét oldalon
tudatosul a másik erőssége. A bankoknak egyre inkább
szükségük van innovatív projektekre, olyan megoldásokra,
amelyek megfelelnek az Y és Z generáció, vagyis a „Digital
first – Mobile Only” generáció elvárásainak.
A FinTech-cégek legtöbbje – különösen Magyarországon
– kicsi és fiatal. A digitális technológiákat natív módon
alkalmazza, ennek köszönhetően innovatív és rugalmas.
Ezért tud a jövő elvárásainak megfelelően egyszerű, gyors
pénzügyi megoldásokat találni.
Infokommunikációs piacvezető vállalatként és transzformációs
partnerként a T-Systems Magyarország elsősorban mély
iparági ismeretei révén és széles körű rendszerintegrátori
tapasztalatainak köszönhetően tud abban segíteni,
hogy ezt a két világot közelebb hozza egymáshoz.
Engem és a pénzintézetekkel szorosan együttműködő

kollegáimat nap mint nap foglalkoztatnak a digitális
transzformáció kérdései. Milyenné alakul majd a jövő
banki architektúrája, hogyan illeszkednek a hagyományos
rendszerekhez a tökéletes digitális ügyfélélményre törekvő
FinTech-megoldások?
Jövőbe tekintő gondolkodásunk egyik lépéseként alkottuk
meg ezt a mai FinTech-megoldások legjavából válogató
kiadványt, s egyben betekintést kínálunk a bankok digitális
jövőjét meghatározó trendekbe, adatokba.
Bízom benne, hogy az összeállítás nemcsak érdekes
olvasmány, hanem a mindennapok szintjén is hasznosítható
ötletek gyűjteménye, amely hozzájárul ahhoz, hogy a bankok
és pénzintézetek megtalálják helyüket a digitális kihívásokkal
telített változó világban.
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DIGITALIZÁCIÓ:
A FELHASZNÁLÓI
IGÉNYEK ÖSZTÖNZIK
A DIGITÁLIS
ÁTALAKULÁST
A digitális örvény hatásairól szóló tanulmány
szerint a következő öt év során a hagyományos
vállalatok mintegy 40 százaléka veszíthet
jelentősen pozíciójából, vagy szorulhat ki
teljesen a piacról. A digitalizáció minden eddigi
trendnél gyorsabban formálja át a piacokat,
és jelentős hatást gyakorol a hagyományos
vállalatokra. A változás ütemét elsősorban
a tőkeerős startup cégek, a digitálisan aktív
versenytársak, illetve a más területekről
érkező piaci szereplők diktálják.
A tanulmányt a svájci központú IMD
és a Cisco közös kezdeményezéseként
működő Global Center for Digital Business
Transformation jegyzi.

A kutatók szerint a pénzügyi szektor az öt leginkább érintett
ágazat egyike. Azok a bankok, amelyek nem élnek a digitalizáció
által kínált eszközökkel és megoldásokkal, lemondanak
a digitalizáció révén keletkező, megközelítőleg 405 milliárd
dollárt jelentő értékről (Digital Value at Stake) az új piaci szereplők
vagy az innovatívabb versenytársak javára. Nincs ez másként
Magyarországon sem. Az elmúlt években közel 50 FinTechvállalkozás indult el Magyarországon, amelyek újraértelmezik
a bankolási folyamatokat, és komoly kihívást jelentenek a
hagyományos pénzintézetek számára. A cégek többsége olyan
startup vállalkozás, amely pénzforgalmi szolgáltatásokkal,
prepaid banki megoldásokkal, mobilfizetéssel, bitcoinalapú
banki tranzakciókkal vagy közösségi finanszírozással foglalkozik.
Ezzel szemben a nagy, összetett szolgáltatást nyújtó bankok csak
lassan tudnak reagálni a változásokra, illetve a szabályozásoknak
való megfelelés is tovább nehezíti a pénzintézetek digitális
átalakulását. Ráadásul a hazai FinTech-cégek mellett már
nemzetközi vállalkozások is megjelentek Magyarországon
a pénzügyi szolgáltatások területén.
A TÁRSADALOM KÉSZEN ÁLL A DIGITALIZÁCIÓRA
Számos kutatás, köztük a World Economic Forum Global
Information Technology Report 2016 elnevezésű jelentése
is azt mutatja, hogy a magyar társadalom viszonylag nyitott
és felkészült a digitális szolgáltatások használatára. Az egyéni
felhasználók körében a digitális technológiák használata relatíve
magas, így miközben a bankok fókuszában a szabályozásoknak
és a tőkekövetelményeknek való megfelelés áll, addig a FinTechvállalkozások egyszerűbb és könnyebben elérhető alternatívákat
kínálnak a digitális megoldásokra nyitott ügyfelek számára.
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”

A megfelelő technológiai
befektetések segítségével
a hagyományos szereplők is
korszerűsíthetik működésüket.

NÖVEKVŐ ELVÁRÁSOK AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRŐL
A pénzintézeti ügyfelek ma már az átláthatóság és
megbízhatóság mellett a különböző eszközökön használható
innovatív, felhasználóbarát és biztonságos banki alkalmazások
elérhetőségét és folyamatos fejlesztését is elvárják.
A FinTech-modellek számos lehetőséget kínálhatnak
a bankok és pénzintézetek számára is, hogy ügyfeleik
igényeinek megfelelhessenek. Ám ehhez elengedhetetlen
a FinTech-cégek működésének, illetve a legújabb
technológiáknak az alapos ismerete és alkalmazása.
A megfelelő technológiai befektetések segítségével a
hagyományos szereplők is korszerűsíthetik működésüket,
és valós idejű pénzügyi tanácsadást, egyszerűbb,
rugalmasabb, akár otthonról is elvégezhető virtuális
ügyintézést biztosíthatnak ügyfeleiknek, valamint kreatív,
hatékony együttműködést elősegítő digitális
munkakörnyezetet teremthetnek alkalmazottjaik számára.

”

Minden iparágra igaz, hogy a legnagyobb értéket olyan
digitális üzleti megoldások segítségével állíthatja elő,
amelyek az informatika és az üzemeltetés közötti hatékony
együttműködést képesek megteremteni. A Cisco mindehhez
olyan digitális platformot kínál, amely nemcsak hálózati
és biztonsági megoldásokat tartalmaz, de képes kiszolgálni
a digitális üzleti modelleket is. A Cisco innovatív megoldásai
segítik a bankokat és pénzügyi vállalkozásokat abban,
hogy digitális képességeiket versenyelőnnyé alakító
iparági szereplőkké váljanak.

HORVÁTH KRISZTINA

CISCO Magyarország, ügyvezető igazgató
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LEPSÉNYI ISTVÁN
Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkár

BARTHA LAJOS
Magyar Nemzeti Bank
igazgató

HORVÁTH KRISZTINA
CISCO Magyarország
ügyvezető igazgató

SÜTŐ ÁGNES

Magyar Bankszövetség
igazgató

RÉKASI TIBOR
T-Systems Magyarország
vezérigazgató
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SZILÁGYI PÉTER
CEU
docens, a pénzügyi tudományok doktora

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ
GKI Gazdaságkutató Zrt.
vezérigazgató

TURZÓ ÁDÁM PÁL
Portfolio
elemző

A zsűri
LEMÁK GÁBOR
FinTech Group
ügyvezető igazgató
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HUNFINTECH25
A FINTECH MEGHATÁROZÁSA
A nemzetközi szakértők állásfoglalása alapján
a FinTech-cégek alatt jellemzően azokat értik,
amelyek:
• jellemzően – de nem kizárólagosan –
startupok
• a legújabb technológiákat vagy
azokra alapozott újszerű digitális
megközelítéseket alkalmazzák
a pénzügyi szolgáltatások piacán.
AZ ELŐSZŰRÉS SZEMPONTJAI
A HUNFINTECH25 kiadványba azokat
a magyar hátterű, ígéretes, a pénzügyi
szolgáltatások értékláncában újszerű digitális
modellben működő vagy újszerű digitális
megközelítéseket alkalmazó cégeket kerestük,
amelyek a lakossági és/vagy az üzleti
szegmensben közvetlenül nyújtanak és/vagy
közvetítenek pénzügyi szolgáltatásokat,
vagy a pénzügyi szolgáltatások nyújtását
teszik biztonságosabbá, eredményesebbé,
és jellemzően megfelelnek az alábbi leírásnak:
•
•

•
•
•

A szolgáltatás piaci bevezetése 2010 után
történt, de legalább már 6 hónapja
tesztelik a piacon.
A cég a mikro- vagy kisvállalkozás
kategóriába esik, és – a pénzügyi
szolgáltatáshoz kapcsolódóan –
a foglalkoztatottak létszáma
50 fő alatt van.
A pénzügyi szolgáltatáshoz/megoldáshoz
kapcsolódó árbevétel jellemzően
300 millió Ft alatt van.
A társaság nem áll felszámolás/
csődeljárás alatt a hatályos cégadatok
alapján.
A társaság nem technológiai beszállító.

A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA
• 2016 nyarán a hazai FinTechökoszisztéma feltérképezése során
75 szereplőt azonosított
a FinTech Group.
• A hazai FinTech-ökoszisztémából
az előszűrés eredményeként
34 cég került kiválasztásra.
• A 25 legígéretesebb magyar hátterű
FinTech (és InsurTech) céget
9 főből álló független szakmai zsűri
választotta ki. Az értékelés során
a zsűri azt vizsgálta, az adott
megoldásnak van-e vagy a következő
2-3 évben lesz-e létjogosultsága
a hazai és/vagy a nemzetközi piacon.
• A kiválasztásnál nem törekedett
a zsűri az érintett cégek közötti
rangsor felállítására. A cél az ígéretes
megoldások színes palettájának
bemutatása volt.
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

B-Payment
www.b-payment.hu

KÁRTYAELFOGADÁS
BANKFÜGGETLEN POS
ONLINE FIZETÉSI MEGOLDÁS

B-Payment Zrt.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• bankfüggetlen szereplőként egyszerre nyújt e-kereskedelmi
(online) és fizikai (POS) kártyaelfogadást a szükséges
eszközökkel együtt;
• ingyenes pluginok, jól dokumentált, gyors és egyszerű
integráció az e-kereskedők számára;
• újszerű szolgáltatásokat nyújt (pl.: kártyás tranzakciókhoz
kapcsolódó „internetbanki” megoldást vagy
13 pénznemben igényelhető elszámolást), újszerű
üzleti megközelítésben (pl.: hűségidő és csatlakozási
díj nélküli konstrukcióban).

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Fizetési megoldások mindenkinek

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Optimalizált szerződéskötési és ügyfélszolgálati folyamatok
a fizetésforgalmi piac innovatív és robusztus megoldásaival
kiegészítve

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Kereskedelmi vállalatok

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Imre Zsombor, Farkas Ádám, Báti Márton

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kártyaüzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, és rendelkezik az engedéllyel
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

Banch

www.banch.co • Magic Solutions

PFM

KÖLTSÉGKÖVETŐ ALKALMAZÁS

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• újraértelmezi az ún. Personal Finance Management (PFM),
a személyes pénzügyeink nyomon követését szolgáló
megoldások üzleti megközelítését;
• új lehetőséget ad a banki adatvagyon, azon belül is
a kártyás tranzakciókból származó adatok hasznosítására;
• olyan platformot nyújt, amely a bankok, a kereskedők
és a felhasználók számára is értéket jelent és hasznot
maximalizál a kártyaalapú tranzakciókra épülő személyes
ajánlatok kialakításán keresztül.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Mobile banking revolution
Targeting spending behaviours

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Nemcsak automatikusan kategorizálja a vásárlási tranzakciókat,
de vásárlói profilokat is kialakít, hogy releváns ajánlatokkal,
kuponokkal, kedvezényekkel szólíthassák meg a szolgáltatók
az alkalmazás felhasználóit.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
A bankok számára kívánják
értékesíteni a megoldásukat

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Rácz Attila
PoP Septimiu

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Alig 1 éve van a piacon   

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

Bankmonitor
www.bankmonitor.hu

ÁR-ÖSSZEHASONLÍTÁS
AGGREGÁTOR
TÖBBES ÜGYNÖK

Bankmonitor Kft.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• újraértelmezi a pénzügyi termékek értékesítését a digitális
térben. A digitális tér megteremtette a kereshetőség
és az összehasonlíthatóság igényét, ami a pénzügyi
termékek esetén is folyamatosan növekszik;
• új kontextusba helyezi az ügyfélakvizíciót azáltal, hogy
beékelődik a hagyományos értékesítési értékláncba;
• újszerű digitális ügynöki megközelítés, amely a piactér
logikája mentén segíti a felhasználókat az egyéni
igényekhez legjobban illeszkedő pénzügyi termékek
gyors megtalálásában.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Banki termékek összehasonlítása

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Pénzügyi termékek értékesítésének előkészítése a digitális térben.
Digitális ügynöki megoldás

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakossági és kkv piac; ügynöki
tevékenysége által a pénzügyi szolgáltatók

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Sándorfi Balázs

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Értékesítés

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, és rendelkezik az engedéllyel
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

BankRáció.hu
www.bankracio.hu • Bankráció Kft.

ÁR-ÖSSZEHASONLÍTÁS
AGGREGÁTOR
TÖBBES ÜGYNÖK
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• újraértelmezi a pénzügyi termékek értékesítését a digitális
térben. A digitális tér megteremtette a kereshetőség
és az összehasonlíthatóság igényét, ami a pénzügyi
termékek esetén is folyamatosan növekszik;
• új kontextusba helyezi az ügyfélakvizíciót azáltal, hogy
beékelődik a hagyományos értékesítési értékláncba;
• újszerű digitális ügynöki megközelítés, amely a piactér
logikája mentén segíti a felhasználókat az egyéni
igényekhez legjobban illeszkedő pénzügyi termékek
gyors megtalálásában.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
30+ bank kínálata egy helyen!

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Pénzügyi termékek értékesítésének előkészítése a digitális térben
Digitális ügynöki megoldás

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakossági piac; ügynöki tevékenysége által
a pénzügyi szolgáltatók

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Gergely Péter

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 5 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Értékesítés

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, és rendelkezik az engedéllyel
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

PAYMENT GATEWAY
SHARING ECONOMY

BARION

MOBILFIZETÉS
C2C
P2P E-MONEY

www.barion.com

Barion Payment Zrt.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• rendelkezik egy speciális licenccel, ún. e-money
(elektronikuspénz-kibocsátási) licenccel, amelyre
alapozva egyszerűsített ügyfélazonosítási (Know Your
Customer, röviden KYC) folyamat mellett gyorsabban
akvirálhatnak különböző pénzforgalmi szolgáltatásokhoz
(pl.: mobilfizetéshez) lakossági és (pl.: online
kártyaelfogadáshoz) üzleti ügyfeleket;
• a Barion Smart Gateway fizetési kapu megoldáshoz
szükséges szerződést online meg lehet kötni
1 percen belül;
• újszerű üzleti modellt alakítottak ki a kereskedők számára,
amelynek része a Big Data adatvagyon hasznosítása is.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
A legokosabb fizetés. Gyors, kényelmes és biztonságos online
fizetés verhetetlen áron, a spéci üzleti modellnek köszönhetően.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Üzleti modelljükben a fizetési szolgáltatásokat akár ingyenesen is
nyújtják, bevételt pedig hirdetésekből szereznek. Ütőkártyájuk
a gyors szerződéskötés, a kényelmi funkciók és az ár.

A FINTECH-MEGOLDÁS CÉLPIACA
Webshopok számára kártyás fizetési
megoldás szolgáltatása (B2B)
Lakosság számára P2P pénzküldés

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Bíró Tamás
Kiss Sándor

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, és rendelkezik az engedéllyel
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BlueOpes

www.blueopes.com • Blue Morpho Investments Zrt.

VAGYONMENEDZSMENT
ROBO-ADVISOR
TÁRSADALOM- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS BEFEKTETÉSEK
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• hasznosítják a legmodernebb technológiákat
az onboardingtól a portfólió-összeállításon
és a kockázatminősítésen át a tanácsadási
szolgáltatásokig a pénzügyi szolgáltatóknak
szánt digitális befektetési tanácsadói megoldásukban;
• a befektetési portfólió kialakításakor figyelembe veszik
a fenntarthatósági szempontokat is, így a befektetők
például társadalmi, fenntarthatósági, környezettudatossági
szempontok szerint is skálázhatják portfóliójukat;
• turnkey megoldásuk a digitális ügyfélút minden pontján
a megfelelő eszközökkel maximalizálja a konverziót.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Banki és vagyonkezelői partnereink számára kínálunk teljes körű
megoldást, hogy jól diverzifikált, személyre szabott befektetési
portfóliókat tehessenek elérhetővé a szélesebb közönség számára
teljesen automatizált módon, amelyeken keresztül a társadalmi és
környezeti preferenciáink is érvényesíthetőek.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI „DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Biztonságos, automatizált, egyénre szabott, költséghatékony portfóliókezelést teszünk elérhetővé a szélesebb közönség számára,
ami akár néhány ezer €-s számla mérettől elérhető. Mindezt úgy,
hogy felhasználjuk a modern pénzügyi elmélet, technológia és
felhasználóiélmény-tervezés legújabb eredményeit.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Bank, vagyonkezelők, pénzügyi
tanácsadók, Lakosság

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Kovács Miklós, Szalai Ferenc,
Szántó Gergely, Faluvégi Balázs

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Private banking

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Alig 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Megtakarítási ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, de még nem rendelkezik
az engedéllyel
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Buxa

www.buxa.eu • E-Money Clearing System

P2P PAYMENT MOBILFIZETÉS
CLEARING HÁZ
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• a Buxa egy olyan kulcsrakész mobilfizetési megoldás,
amely a legújabb technológiákra alapozva nyújt készpénzt
nélkülöző fizetési módot;
• a Buxa mobilfizetési megoldás tesztelése során felépült
egy elektronikus klíring megoldás, amely valós időben
teljesíti a pénzforgalmi tranzakciókat;
• a Buxa-alapú klíring megoldás integrálható banki
folyószámlavezető rendszerekhez, így például gyorsabban
alakíthatók ki és vezethetők be valós idejű P2P pénzküldési
szolgáltatások (is).

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
A Buxa egy kulcsrakész mobilfizetési alkalmazás és a mögötte
álló szolgáltatás, melynek segítségével az okostelefonunkat
pénztárcaként használhatjuk.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI „DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
A buxás fizetésekhez költséges infrastruktúra helyett az elfogadóhelyeknek is csak egy okostelefonra vagy az üzletben már használt számítógépre van szükségük. A Buxával történő fizetés azonnal megjelenik a
fogadó fél okostelefonján, és az így kapott összeg azonnal fel is használható további buxás fizetésekre, vagy kiutalható saját bankszámlára.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Pénzintézetek
Kereskedők, szolgáltatók

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Zimmer Márton

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Kártyaoperáció

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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Card Fraud
Preventer
www.initon.com • Initon Kft.

BANKKÁRTYA FRAUD-MEGELŐZÉS
LOKÁCIÓ-ELLENŐRZÉS

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• újszerű, location based alapú megközelítést alkalmaz
a bankkártyás csalások detektálására a mobilkészülék
lokációjának ellenőrzésével;
• a pénzintézetek automatizáltan biztosíthatnák, hogy
az ügyfelek számláin csak akkor történjen terhelés,
ha a kártyahasználat helyszíne megegyezik az ügyfél
tartózkodási helyével. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor
az ügyfelek SMS-ben engedélyezhetik az adott tranzakciót;
• ez a megoldás alternatív (mobilszolgáltatóktól származó
cella) adatvagyont hasznosít a pénzforgalmi szolgáltatások
bizonyos körének biztonságosabbá tételéhez.

A FINTECH-MEGOLDÁS
FINTECH-MEGOLDÁSÉRTÉKAJÁNLATA
ÉRTÉKAJÁNLATA
xxx
Lokációalapú
fraudmegelőzés bankkártyás tranzakciók esetén

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
“DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
„DISRUPTIVE”
xxx
A
bankkártyás tranzakciókezdeményezés adatainak és az ügyfél
mobiltelefon-lokációjának figyelembevételével történő tranzakció
engedélyezés.

A FINTECH-MEGOLDÁS
FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
L
Pénzintézetek

A FINTECH-MEGOLDÁS
FINTECH-MEGOLDÁSMÖGÖTTI
MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
L
Horváth
Szilvia, Kókai Tamás

ÉRINTETT BANKI
BANKI
SZEGMENSEK
SZEGMENSEK
L
Bankbiztonság,
Csalásfelderítés/-megelőzés

A FINTECH-MEGOLDÁS
FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
T tesztelés alatt
Piaci

ÉRINTETT KERESKEDELMI
KERESKEDELMIBANKI
BANKI
TEVÉKENYSÉG
TEVÉKENYSÉG
P
Pénzforgalmi
ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
ENGEDÉLY
N
KÖTÖTT-E
A MEGOLDÁS?
Nem
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Commsignia
www.commsignia.com • Commsignia Kft.

		

CONNECTED CAR
V2X (VEHICLE-TO-X) KOMMUNIKÁCIÓ

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• a közlekedésoptimalizáló kommunikációs rendszerük
középtávon hozzájárulhat újfajta biztosítási termékek
kialakításához;
• a megoldásuk szoftver- és hardverkombinációja jelentősen
csökkentheti a közúti balesetek számát, hatékonyabbá
és biztonságosabbá teheti a közúti közlekedést;
• a technológiájuk segítségével gyűjthető adatok alapján
(például vezetői stílus) pontosabb kockázatelemzés
végezhető, ezáltal például személyre szabott árazás lesz
megvalósítható.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Connecting cars with each other and smart cities to save lives and
make traffic more efficient

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Az Internet of Things technológia segítségével új üzleti modellre
épülő biztosítási termékek alakíthatók ki

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Gépjárműgyártók
Útüzemeltetők

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Kovács József, Virág László,
Takács András, Patay Szabolcs

ÉRINTETT biztosítási
SZEGMENSEK
kgfb, casco

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT biztosítási ágazat
Nem élet

FELÜGYELETI ENGEDÉLY
Nem
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CREATIVE
SELECTOR
www.creativeselector.hu

CROWDFUNDING

Newtones Nonprofit Kft.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• alternatív finanszírozási lehetőséget teremt jellemzően
közösségi, szemléletformáló események, kreatív
elképzelések finanszírozásához. Platformjuk a digitális
térben összehozza a projektjükre pénzt gyűjtőket a pénzt
adományozókkal;
• a donation-based crowdfunding, azaz a pénzadománygyűjtés alapjait teremtik meg Magyarországon az ügyfélút
teljes digitalizálásával;
• azon kevés crowdfunding oldal egyike Magyarországon,
amely jelenleg is működik.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Kreatív kezdeményezések közösségi támogatása

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Alternatív közösségi finanszírozási platform. Egyedisége, hogy
az oldalon gyűjtő kezdeményezéseket a pénzadomány mellett
VillámMeló-k elvégzésével is támogathatjuk.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakossági piac

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Szarvas Olivér

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 5 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek
Megtakarítási ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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FUNKCIONÁLIS KOMPLEX API-FELÜLETEK
MOBILE MONEY MANAGEMENT
QR
NFC BLE

www.eclectiqminds.com
Ecleqtic Minds

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• egy olyan felhőalapú megoldást építenek a kártyás
tranzakciók elszámolásához, amelyen keresztül
például a prepaid kártyakibocsátást megszervező
programmenedzserek egyszerűen és gyorsan
alakíthatnak ki webes és mobilos front-endet
a processzor által adott API-ra;
• egy hiánypótló réteget alakítottak ki a processzor
és egyéb harmadik feles szolgáltatók API-jaira „rátelepülve”;
• a processzorok API-jaira rátelepülve nyújtanak értéknövelt
szolgáltatásokat plug&play módon.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
We deliver an app as if it had been borne of your own creation/
inspiration.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Felhőalapú realtime preprocessing megoldás értékcsereműveletekhez... Mobil, webkörnyezet... QR,NFC,BLE

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Kereskedők, szolgáltatók
Végfelhasználók

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Inotay Balázs

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kártyaoperáció

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem

20-21

DIGITÁLIS
TRANSZFORMÁCIÓ
FINTECH-LEHETŐSÉGEK
A BANKOK SZÁMÁRA
A digitális transzformáció sikerességének
szükséges feltétele a megfelelő ITinfrastruktúra megteremtése. Ugyanakkor
nem elégséges feltétele a versenyelőny
tartós megtartásának az állandóan
változó piaci környezetben. A digitális
sikerhez vezető út a gondolkodásmódon,
a szervezeti kultúra „rátermettségén”
keresztül vezet. Ugyanakkor kérdés, hogy
miképpen képesek a nagy szervezetek
reagálni az innovációs kihívásokra,
eredményes innovációs gyakorlatokat és
vállalkozói szemléletmódot megteremteni
a mindennapi üzemtan mellett.

A NOKIA vezérének, Stephen Elopnak a 2011 elején írt
„Burning Platform” című feljegyzése valamennyiünk számára
példaértékű abból a szempontból, miként bukhatnak el
még a legtőkeerősebb és leginnovatívabb vállalatok is.
Ha a szervezeti kultúra nem igazodik a kor legújabb
kihívásaihoz, akkor lomhává válik, aminek következményei
visszafordíthatatlanná válnak.
A NOKIA vezére hiába ismerte fel 2011-ben, hogy az Apple
és a Google alig 4 év alatt a piacvezető trónjára törtek,
a folyamatot visszafordítani már nem lehetett.
A nyitott innovációs kultúra, valamint az új megközelítésekre
építő startup vállalkozásokkal való együttműködés teremtheti
meg a tartós versenyelőny feltételeit. A digitális transzformáció
valójában egy lehetőség arra, hogy a pénzintézetek egy új
szervezeti kultúrát, egy újfajta együttműködési keretrendszert
alakíthassanak ki a leginnovatívabb és a legkreatívabb
elmékkel. Ezek az elmék egyrészt már most is ott vannak
a szervezeten belül, illetve ott vannak a piacon, a FinTechcégekben megtestesülve.
A nemzetközi szférában a legnagyobb bankok, mint a
Barclays, a BBVA vagy a Wells Fargo, elindultak a nyitott
innováció irányába, és proaktívan keresik a FinTech-cégekkel
való együttműködési lehetőségeket. Felismerték, hogy növekedésük záloga, ha megtanulnak tanulni azoktól a cégektől,
amelyek technológiai és tőkevonzó képességük révén pár év
alatt az ő rovásukra növelhetik meg piaci részesedésüket és
árbevételüket.

Az együttműködés erősítésének irányába hatnak a szabályozó
törekvései is. Az új pénzforgalmi irányelvek (PSD2) vagy
a nyilvános alkalmazásprogramozási interfészek (open API)
szabványosítása az inkumbens infrastruktúra új, alternatív
hasznosítási lehetőségeit teremtik meg. Véleményünk szerint
ez egy lehetőség a bankok számára, hogy magukhoz „húzhassák” a leginnovatívabb FinTech-cégeket. A szabályozó
megteremti a Bank-As-A-Service (BaaS) működési modell
feltételeit, ami egyet jelent a bankolás és a pénzügyek modulárissá válásával. Ez is a digitális transzformáció része, amely
lehetőséget teremt alternatív bevételi források kialakítására,
továbbá a szervezeten kívüli FinTech-tudás és kompetencia
hasznosítására.
A T-Systems Magyarország a digitális transzformációhoz
nemcsak a szükséges IT- és alkalmazási feltételekkel, hanem
a FinTech-cégekkel közösen kialakítható új infrastrukturális
és üzleti ökoszisztéma kiépítésével is hozzájárul. A T-Systems
Magyarország integrátori szerepében segíti a bankok és
a FinTech-cégek egymásra találását, az eltérő technológiai,
üzleti és szabályozási kompetenciák új esszenciában
történő kiforrását.

CSANAK GABRIELLA, Senior Industry Lead, T-Systems Magyarország, Pénzintézetek Üzletág
2016 HUNFINTECH25

MEGNYÍLIK
A VERSENY
A PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK
PIACÁN
A PSD2 UTAT NYIT AZ INNOVÁCIÓNAK,
A DIGITÁLIS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ELTERJEDÉSÉNEK
SZABÁLYOZÁSBÓL ÜZLETI LEHETŐSÉG
A bankszektor forradalmi változás előtt áll – az Európai Unió
Bizottsága 2018. január 13. napján megnyitja a pénzügyi
szolgáltatások piacát. A bankok ezentúl a digitálistechnológia-orientált cégekkel, internetes áruházakkal is versenyeznek amellett, hogy egymás fogyasztói piacán versenytársként működnek.
A PSD2 irányelv megteremti azt a szabályozói, üzleti,
technológiai keretrendszert, amely szerint az új piacra lépők
és a hagyományos banki szereplők együttműködni kötelesek. A PSD2 az a szabályozás, amely a bankszektor
strukturális átalakulását eredményezi. Arra kötelezi
a bankokat, hogy az új piaci szereplők az irányelvben
meghatározott körének térítésmentesen biztosítsanak
nyílt hozzáférést a folyószámla-vezető rendszereik egyes
adataihoz. Az irányelv meghatározza az új piacra lépők
regisztrációs, illetve engedélyezési folyamatát, valamint azt
a szabályrendszert, ahogyan a bankoknak biztosítaniuk kell
a szolgáltatók számára a hozzáférést a biztonságos szolgáltatás érdekében. Az irányelv ernyője alatt zajlik a nyílt banki
API-szabványok jellemzőit, a regisztrációs és technológiai
elvárásokat rögzítő szabályok kialakítása.
Ebben a környezetben azok a pénzintézetek, bankok,
amelyek korán felismerik a szabályozásban és a technológiai fejlődésben rejlő lehetőségeket, az átalakuló piac
nyertesei lehetnek.
Ugyanakkor a lemaradók könnyen elveszthetik az egyik
legfontosabb piaci értéküket, a közvetlen ügyfélkapcsolatot. Lesznek bankok, amelyek infrastruktúra-szolgáltatóvá
válnak, és más bankok, FinTech-cégek számára biztosítanak
Bank-as-a-Service vagy Bank-as-a-Platform modellben
működési hátteret. Ez is lehet akár egy önállóan is életképes
működési modell, de lehet egy új bevételi csatorna
a bankok számára.

RAKOVSZKY BALÁZS,

A megfelelés a banki oldalon egyrészt költség, és a fogyasztó felé felelősséget jelent, ugyanakkor harmadik feles
szolgáltatóként ügyfél-akvizíciós lehetőség.
A hozzáférési kötelezettség alapján az ún. AISP (Account
Information Service Provider, azaz számlainformációkat összesítő) szolgáltató és PISP (Payment Initiation Service Provider,
azaz fizetéskezdeményezési) szolgáltatók a fogyasztók egyedi
folyószámlaadataihoz szabályozott módon hozzáférhetnek,
és ezen szolgáltatásokra a digitális technológiák – pl. AI, IoT,
prediktív elemző, kockázatelemző – segítségével értéknövelt
szolgáltatásokat fejleszthetnek. A kialakítható szolgáltatások
körét alapvetően meghatározza az adatok tartalma, felhasználhatósága.
Mint minden hálózatos iparágban, a bankszektorban is az
egyes infrastrukturális elemek összekapcsolhatósága, együttműködése a sikeres szolgáltatásnyújtás egyik kulcskérdése.
Az EBA – Európai Bankfelügyeleti Hatóság – szabályozástechnikai szabványok, ún. RTS-ek formájában alakítja ki
a felelősségi szabályokat, az együttműködési folyamatokat.
Némi bizonytalanságot okoz ma még, hogy a PSD2 irányelv
kötelező alkalmazása 2018. január 13., míg a nyílt API-szabványok, a kapcsolódó szabályozás és az intézményrendszer felállítását 2018 októberére kell befejezni, de ez a bizonytalanság
csökken, ahogy a részletszabályok kidolgozása halad előre.
A játéktér a következő egy-másfél évben alakul ki,
a bankoknak, pénzintézeteknek is ebben az időszakban
szükséges versenypiaci stratégiájukat kialakítani,
a fejlesztési irányaikat meghatározni és az ígéretes
partnerségeket létrehozni.

igazgató, T-Systems Magyarország, Pénzintézetek Üzletág
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Festipay
www.festipay.com
Festipay Zrt.

FIZETÉSI MEGOLDÁSOK
PREPAID DISZTRIBÚCIÓ
MOBILFIZETÉS
INFRASTRUKTÚRA BIZTOSÍTÁSA

POS

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• komplett készpénzmentes fizetési infrastruktúrával
rendelkezik, amely biztosítja a kártyakibocsátástól
a kártyaelfogadáson és -elszámoláson át a kapcsolódó
felhasználóoldali mobilalkalmazásokat is;
• a closed-loop fizetési kártyák mellett már open-loop
prepaid fizetési kártyákat is kibocsát Mastercardlogóval, így hozzájárultak a bankfüggetlen bankolás
megteremtéséhez Magyarországon (is);
• a prepaid fizetési kártya igényléséhez nem kell külön
folyószámla-szerződést kötni, bankfiókba ellátogatni.
A teljes ügyfélút a digitális térben történik.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Fesztiválok számára nyújt teljes körű, készpénzmentes
fizetési szolgáltatást a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt,
valamint prepaid megoldásokat kínál.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
A fesztiválok készpénzmentes igényeinek teljes körű kiszolgálása,
olyan prepaid fizetési megoldás, amely fesztivál környezetben
és a mindennapokban egyaránt használható.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
B2B és B2C szegmens számára fizetési
megoldások

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Márki László

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kártyaoperáció

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉLETCIKLUSA
Közel 1 éve van a piacon a prepaid
megoldással, több mint 5 éve van a piacon
a készpénzmentes fizetési szolgáltatással

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, és rendelkezik az engedéllyel

2016 HUNFINTECH25
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Forex Broker
Stars

FX TRADING
ÖSSZEHASONLÍTÁS

www.forexbrokerranking.com • Divamira Kft.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• újszerű megközelítést kínál a forex brókerek
kiválasztásához azáltal, hogy összehasonlítja
az egyes brókercégek teljesítményét;
• vizuális eszközökkel segít értelmezni az ún. tickadatokat;
• segítséget nyújt egy nem centralizált piacon a portfólió
hozamának és a forex bróker költségének valós
értékelésében.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Forex Broker cégek teljesítményét összehasonlító szolgáltatás

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Matematikai-statisztikai algoritmusokkal elemzik
az egyes FX-brókerek tevékenységét a gyanús tevékenységek
kiszűrése, a teljesítményük értékelése céljából.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakossági piac

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Bajor Dávid, Jójárt Jenő

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Alig 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Megtakarítási ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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FRIX.HU

www.frix.hu • Comparit Online Zrt.

ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI FÓKUSZÚ TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• újraértelmezi a pénzügyi termékek értékesítését a digitális
térben. A digitális tér megteremtette a kereshetőség
és az összehasonlíthatóság igényét, ami a pénzügyi
termékek esetén is folyamatosan növekszik;
• új kontextusba helyezi az ügyfél-akvizíciót azáltal, hogy
beékelődik a hagyományos értékesítési értékláncba;
• újszerű digitális ügynöki megközelítés, amely a piactér
logikája mentén segíti a felhasználókat az egyéni
igényekhez legjobban illeszkedő pénzügyi termékek
gyors megtalálásában.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Kölcsönök, hitelek online, közvetlenül a bankoktól, válogasson!

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Egységes struktúrában, jól összehasonlíthatóan
jelennek meg a bankok termékei.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakosság

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Pap Balázs

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Egyéb/Pénzügyi tanácsadás

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
A szabályozásnak megfelelően működik

2016 HUNFINTECH25
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Functional
Finances
KOCKÁZAT MENEDZSMENT - STATISZTIKA

www.ownr.io

Functional Finances Ltd.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• a legfejlettebb matematikai-statisztikai és számítógépes
eljárásokra alapozva fejlesztenek
újszerű kockázatmenedzsment megoldásokat;
• a kvantitatív modellek kialakításától a kockázati modellek
validálásán át az algoritmusok optimalizálásáig segítik
a pénzintézeteket, a befektetési bankokat,
a biztosítótársaságokat kockázatkezelési megoldásaik
továbbfejlesztésében;
• a kockázatkezelési megoldások mellett az ehhez
kapcsolódó riportingrendszereket is fejlesztik.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
R infrastructure for your business
We know the risk you take

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
In the past we have helped major Dutch insurers rewrite their
prototype quant models from Excel, Access and VBA to R,
as well as improve the already R-bases solutions to take advantage
of parallel programming and deployment to a server grid.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Biztosítók

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Kun Dávid, Márk Gergely,
Somogyi Csongor

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Operáció

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Kockázatelemzés, aktuáriusi feladatok,
tőkemegfelelés

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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GOOOD
www.goood.hu • Skoopy Kft.

CROWDFUNDING, FUNDRAISING
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• alternatív finanszírozási lehetőséget teremt egyéni
és/vagy közösségi programok, projektek, események
finanszírozásához. Platformjuk a digitális térben
összehozza a projektjükre pénzt gyűjtőket a pénzt
adományozókkal;
• a donation-based crowdfunding, azaz
a pénzadománygyűjtés alapjait teremtik meg
Magyarországon az ügyfélút teljes digitalizálásával;
• azon kevés crowdfunding oldal egyike
Magyarországon, amely jelenleg is működik.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
A tökéletes megoldás, hogy egyszerűen és megbízható módon
pénzt gyűjtsünk ajándékra, eseményre, nemes célra

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Alternatív közösségi finanszírozási platform

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
B2C: teljes online lakosság, B2B kkv-k,
webshopok, NGO-k

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Kaprinay Zoltán, Heller Gábor,
Donáth Fruzsina

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Közel 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek
Megtakarítási ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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Koin

www.koin.hu • Koin Finances Kft.

PFM
KÖLTSÉGKÖVETŐ ALKALMAZÁS
			

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• segítségével nyomon követhetjük költéseink alakulását;
• mobilon vagy desktopon egy intuitív dashboardon keresztül
könnyen és egyszerűen értelmezhetővé válnak
a pénzügyeink;
• azon kevés pénzügyi applikáció közé tartozik
Magyarországon, amelyet több mint 100 ezren töltöttek le,
és a legnépszerűbb nem banki pénzügyi mobilalkalmazás a
magyar felhasználók körében.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Ne hagyd, hogy kifolyjon a pénz a kezed közül!

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
A kiadások és a bevételek nyilvántartása
egy intuitív dashboardon keresztül.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakosság számára fejlesztett
mobilapplikáció

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Szabó Márton

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
IT és operáció

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem

28-29

A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

Metapay
www.metapay.hu • innoRFID Kft.

KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSI MEGOLDÁSOK
							CASHLESS
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• ez volt az első sok ezer fős fesztivált teljesen
készpénzmentesen kiszolgáló megoldás a világon;
• Európában elsőként vezették be az NFC-s mobiltelefonnal
való fizetési lehetőséget a fesztiválokon;
• a világon elsőként indították el a több zsebes POS Sharing
elfogadással is rendelkező cafeteria kártya elfogadást;
• az elsők között alakították ki rendezvények számára
a closed-loop és open-loop elfogadás rendszerét.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
A METAPAY egy független, egyedi fejlesztésen alapuló
tranzakciós rendszer, amely fizetési megoldások mellett más
tranzakciók kezelésére (törzsvásárlói rendszerek, kuponok,
beléptetés stb.) is alkalmas.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Egyetlen Metapay kártyához számtalan pénz és pont egyenleget
lehet társítani, így akár ugyanazon a kártyán több száz hűségpont
gyűjtő megoldás pontjai is gyűlhetnek, egymástól teljesen
elkülönített egyenlegeken.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Fesztiválok, rendezvények

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Lévai Gábor

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kártyaoperáció

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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RiskAware
www.riskaware.info

QCR Quantitative Credit Research Ltd.

KOCKÁZATELEMZÉS

HITELSCORING

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• a hitelkockázat-elemzést gyorsabban és eredményesebben
végzik, mint a jelenlegi megoldások;
• az újszerű megközelítésükben különböző makrogazdasági
várakozások függvényében, az iparági adatok segítségével
elemzik a hitelfelvevő jövőbeni készpénztermelő
képességét, illetve a csőkockázat valószínűségét.
A módszertan lehetővé teszi az egyes hitelek és a banki
portfólió folyamatos monitoringját és stressztesztelését;
• 2015-ben a Finovate konferencián beválasztották Európa
70 legígéretesebb FinTech-megoldása közé.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
A londoni tapasztalatokra épülő hitelkockázat-kezelési szoftverünk
(„RiskAware”) a banki eszközök folyamatos, portfóliószintű
monitoringjával és stressztesztelésével a banki kockázatkezelés
és a banki tőke felhasználásának hatékonyságát növeli, illetve a
bázeli ICAAP-követelményeknek való jobb megfelelést támogatja.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Pénzintézetek

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Várkonyi Tamás

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kockázatkezelés

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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Seon

www.seon.io • Seon Technologies

FRAUDDETEKTÁLÁS

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• Big Data alapú megoldásuk alkalmas az online
környezetben történő kártyacsalások vagy digitális
felhasználói nevekkel történő visszaélések
(pl.: adathalászat) azonosítására;
• újszerű megközelítésük lehetőséget nyújt az elektronikus
ügyfél-azonosításra (KYC) is, ami eszköz lehet majd
a digitális onboardinghoz is;
• a pénzintézetek ezen keresztül az ügyfél-azonosítást
(pl.: a netbankban vagy a mobilbankban) kényelmesebbé
és akár biztonságosabbá is tehetik.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Fraud prevention made simple

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Kártyacsalás-detektálás Big Data felhasználásával.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Pénzintézetek

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Kádár Tamás

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
IT-Biztonság

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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Shinrai

www.mrcoin.eu/hu • Shinrai Limited

KERESKEDÉS BITCOINNAL ÉS EGYÉB DIGITÁLIS VALUTÁVAL
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• elsőként kezdtek el bitcoin kereskedési szolgáltatást
nyújtani Magyarországon, és mára rajtuk keresztül történik
majdnem a teljes hazai bitcoin kereskedési forgalom;
• a kereskedésben való részvétel megkönnyítése érdekében
– a pénzmosás elleni törvényeknek is megfelelő – újszerű
elektronikus ügyfél-azonosítási megoldást vezettek be;
• a teljes ügyfélút az onboardingtól a kereskedésen át
100%-ig elektronikusan zajlik.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Vásárolj bitcoint forintért, gyorsan és könnyedén,
munkaidőben 2 órán belül!

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Magyarországi kereskedés feltételeinek megteremtése
leegyszerűsített ügyfélfelületen és egyedi elektronikus ügyfélazonosítási folyamaton keresztül

A FINTECH-MEGOLDÁS CÉLPIACA
Lakosság és kisvállalkozások számára
nyújt bitcoinnal való kereskedési
szolgáltatást

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Debreczeni Barnabás,
Debreczeni Dávid

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág
Vállalati üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Értékpapírügyletek, pénzváltás

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem, de felügyeleti
jóváhagyással működik
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TheCoinPAY.com
www.thecoinpay.com • CoinPay Zrt.

PAYMENT GATEWAY MEGOLDÁS
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• elsőként vezette be a bitcoin- és litecoin-alapú fizetési kapu
megoldást Magyarországon fizikai kiskereskedőknek és
webshopoknak egyszerűen integrálható API-n keresztül;
• elsőként vezette be a bitcoinnal való fizetési lehetőséget
taxikban, amivel hozzájárult a bitcoinelfogadás szignifikáns
terjedéséhez;
• 2015-ben elnyerte a legjobb magyar fintech startup díjat
a Central European Startup Awards eseményen.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
The Co. In Pay!

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Bitcoin- és litecoin-alapú fizetési megoldások nyújtása
kereskedőknek egy gyorsan integrálható API-n keresztül.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Kiskereskedők, webshopok számára nyújt
bitcoin- és litecoinelfogadást.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Lőwy András & a Drukka Startup Stúdió

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kártyaüzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem, erről MNB állásfoglalással
rendelkezik
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

Transgate

www.bankkartyas-fizetes.hu

FIZETÉSI MEGOLDÁSOK WEBSHOPOK SZÁMÁRA
BANKKÁRTYAELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS

Transgate Network Kft.

Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• egy webes „piactéren” összegyűjti webáruháztípusonként
a bankkártyás fizetési megoldásokat, hogy a webáruháztulajdonosok egyszerűen és gyorsan megtalálhassák
a webáruházuk karakterisztikájához legjobban illeszkedő
bankkártyás fizetési lehetőséget;
• segít paraméterezni a webáruház-tulajdonosoknak
a kialakítandó fizetési megoldást.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Egyszerűen és gyorsan megvalósítható bankkártyás fizetési
megoldások webáruház-tulajdonosoknak. Díjmentes tesztelési
lehetőség, kiemelt ügyféltámogatás.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Payment gateway aggregátor, amelyről elérhető
az összes hazai fizetési/kártyaelfogadási
szolgáltatás kiemelt szakértői tanácsadással.

A FINTECH-MEGOLDÁS CÉLPIACA
Webáruházak, Fizikai üzletek,
Adományozó rendszerek, nonprofit
szervezeteknek

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Thaler János

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Kártyaoperáció

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Több mint 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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A F I N T E C H - M E G O L DÁ S N E V E

VirPAY

www.virpay.eu • VirPAY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS VIRTUÁLIS PÉNZTÁRCA
DEVIZAVÁLTÓ
VALUTAVÁLTÓ
7/24 ÁTVEZETÉSEK
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• Magyarország első bankfüggetlen számlavezető
intézménye MNB-engedéllyel;
• felismerték azokat a piaci réseket Magyarországon,
amelyeken a hazai pénzintézetek jellemzően nem nyújtanak
pénzforgalmi szolgáltatásokat;
• újszerű üzleti modellt terveznek bevezetni, amelynek alapja
az átlátható árazás.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Formabontó számlavezetési megoldások apró betűk nélkül!

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
„DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Bankfüggetlen számlavezetés nyújtása az interneten havi fix díj
nélkül, tranzakcióalapú árazással, egyedi hardver nélkül, valós
idejű, 7/24 éjszakai és hétvégi elszámolással belső átvezetéseknél.
Egyszeri átutalások kezelése számlanyitás nélkül is.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
Lakossági piac (belföldi, külföldi)
Vállalati piac (belföldi, külföldi)

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Vizi Tamás

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági
Vállalati (kkv)

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Alig 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Pénzforgalmi ügyletek

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Igen, és rendelkezik az engedéllyel
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Wyze

www.app.wyze.me • Wyze.me

WYZE.ME
PFM, KÖLTSÉGKÖVETŐ ALKALMAZÁS
Szerintünk azért ígéretes
ez a FinTech-megoldás, mert
• segítségével nyomon követhetjük költéseink alakulását;
• mobilon vagy desktopon, egy intuitív dashboardon
keresztül könnyen és egyszerűen értelmezhetővé válnak
a pénzügyeink;
• a bankszámla-tranzakciós adatokat képes automatikusan
feldolgozni a netbankon keresztül, és a kinyert adatokat
intelligensen kategorizálni.

A FINTECH-MEGOLDÁS ÉRTÉKAJÁNLATA
Teljes kép a pénzügyeidről havi 5 perc ráfordítással, egyszerűen,
automatikusan

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI „DISRUPTIVE” INNOVÁCIÓ
Az új pénzforgalmi irányelvnek (PSD2) köszönhetően speciális
szolgáltatói szerepre pályázhatnak (AISP) a személyes pénzügyi
menedzsment megoldásukkal. Jelenleg azt ígérik, hogy bizonyos
hazai bankok esetén automatikusan képesek vizualizálni az ügyfél
tranzakciós adatait.

A FINTECH-MEGOLDÁS
CÉLPIACA
A bankok számára kívánják értékesíteni a
megoldásukat.

A FINTECH-MEGOLDÁS MÖGÖTTI
SZEMÉLYEK
Gémes Tamás, Mudri György

ÉRINTETT BANKI
SZEGMENSEK
Lakossági üzletág

A FINTECH-MEGOLDÁS
ÉLETCIKLUSA
Alig 1 éve van a piacon

ÉRINTETT KERESKEDELMI BANKI
TEVÉKENYSÉG
Egyéb/pénzügyi tanácsadás

FELÜGYELETI ENGEDÉLYHEZ
KÖTÖTT-E A MEGOLDÁS?
Nem
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NEOBANK,
MODULARITÁS,
API-BANKOLÁS
Mindannyian ismerjük, és sokunk
kedvenc játéka volt a Legó.
A Legó az apró funkcionális
elemekből hoz létre egy új
esszenciát. Talán ez az analógia
áll a legközelebb az API-alapú
infrastruktúrához is, amely
napjainkra a pénzügyi szektor
egyik legtöbbet használt
– és vitatott – kifejezésévé vált.
Egyre többet halljuk az API bankolás vagy a nyílt API kifejezéseket, amelyekkel arra utalnak, hogy a pénzügyi szolgáltatások hamarosan modulárissá válnak. A szakértők egy része
ezzel az inkumbens infrastruktúra „demokratizálódását”
vetíti előre, mások a niche szegmensekben a méretgazdaságos szolgáltatási szint elérésének a lehetőségét.
A bankok eltérően reagálnak a digitalizáció kihívásaira.
Több nemzetközi bank felismerte a digitalizáció és az API-k
jelentőségét a banki architektúra újraépítésében. Sokat idézett példa a BBVA bank API-piactere, amely harmadik feles
szolgáltatók és fejlesztők számára biztosít lehetőséget a
banki infrastruktúra és adatvagon alternatív hasznosítására.
Új értelmet nyer Európában is a wholesale banki szerep,
azaz a bankokat infrastrukturális háttérrel kiszolgáló B2B
bank. A Fidor bank Németországban például egyszerre
retail bank, wholesale bank és – a háttérben – IT-fejlesztő.
A Fidor API-kapcsolatot alakított ki egyrészt a bankok,
másrészt a fintech startupok felé.

A BanCorp – elsősorban az Egyesült Államokban – banki fizetési
infrastruktúrát biztosít jellemzően harmadik feles szolgáltatóknak pénzforgalmi termékek kialakítása céljából a modulárisan
felépülő, szabványos elemekből álló infrastruktúrának
köszönhetően.
Az infrastruktúra modulárissá válása újfajta üzleti modellek
megjelenésére is lehetőséget biztosíthat a tranzakcióalapú modellektől a flat rate alapú modelleken át a freemiumalapú modellekig,
illetve az előbbiek kombinációinak.
A modularitás, az API-alapú architectúra lehetőség arra,
hogy a bankszektor – akár a jelenlegi core rendszere megtartása
mellett – lépést tartson a digitalizáció kihívásaival. Emellett
az új architectúra a jelenlegi termékfókuszú működési folyamatot
a fogyasztószempontú banküzem irányába terelheti, lehetőséged
adva a tömeges testreszabás megvalósítására.
Ezt a folyamatot gyorsítja fel, tereli mederbe az EU Bizottsága
a PSD2 irányelv open access kötelezettsége és annak nyílt
szabványos API-kon keresztüli teljesítése révén.
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KALMÁR ÁKOS, igazgató, T-Systems Magyarország, Nagyvállalatok Ágazat
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MEKKORA
VALÓJÁBAN A
FINTECH-VILÁG?
Brett King FINTECH-GURU
szerint KB. 30000 FinTech-cég
LÉTEZIK A VILÁGON
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2010 ÓTA VILÁGSZERTE KÖZEL

13 EZER MILLIÁRD Ft
ÁRAMLOTT A FINTECH-CÉGEKBE

GLOBÁLIS FINTECH-HELYZETKÉP
Beruházás
Cégek száma
Forrás: Accenture – “Global Fintech Investment Growth
Continues in 2016 Driven by Europe and Asia” – 2016. április
Brett King: ausztrál jövőkutató, a pénzügyi szektor
véleményvezére – A FinTech cégek száma: Novathon beszéd –
Budapest, 2016. június
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HOTFINTECH
A VILÁG LEGMEGHATÁROZÓBB
FINTECH-CÉGEI

AZ ÚTTÖRŐK

6–10 éve jelentek meg

1. LENDING, LOAN,
INSTALLMENT

2. PAYMENT,
PAYMENT GATEWAY

3. SAVINGS, WEALTH,
INVESTMENS

4. MONEY TRANSFER,
P2P PAYMENT

5. CRYPTOCURRENCY
& BLOCKCHAIN

2016 HUNFINTECH25

AZ UNIKORNISOK
cégérték legalább
1 Mrd USD

AZ IFJÚ TITÁNOK
ígéretes megoldások

Forrás: Citigroup, Citi GPS – „Digital Disruption - How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point” – 2016. március
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MAGYAR
DIGITÁLIS
PÉNZÜGYI

HELYZETKÉP
A MAGYAR PÉNZÜGYI SZEKTOR
FELKÉSZÜLTSÉGE
AZ OKOSTELEFÓNIA VILÁGÁRA
Egy FinTech-cég ma már mobileonly megközelítésben gondolkozva
hozza létre a jövő digitális pénzügyi
szolgáltatását, ezért érdemes csak
a mobil oldaláról megvizsgálni
a hazai pénzügyi szektor legnagyobb
szereplőinek „érettségét” is.

TOP10 BANK
10-BŐL 7 BANK RENDELKEZIK
MOBILALKALMAZÁSSAL

1. OTP Bank
2. UniCredit Bank
3. K&H Bank
4. Raiffeisen Bank
5. MKB Bank
6. Erste Bank
7. CIB Bank
8. Budapest Bank
9. Takarék Bank
10. FHB Bank
TOP3 BANKI APP
(Google Play letöltési szám alapján)

A banki és biztosítói rangsorok
forrása: MNB – „2015-ös Aranykönyv”
– Mérlegadatok az Eszközök alapján

1. OTP SmartBank (100–500K)
2. K&H mobilbank (50–100K)
3. Raiffeisen Mobil (50–100K)

A letöltési és értékelési adatok
forrása: Google – „Play store” –
2016 szeptemberi állapot szerint

2016 HUNFINTECH25

TOP10 BIZTOSÍTÓ
10-BŐL 7 BIZTOSÍTÓ RENDELKEZIK
MOBILALKALMAZÁSSAL

1. NN
2. Alianz
3. Groupama
4. Generali
5. AEGON
6. Posta Biztosító
7. K&H Biztosító
8. UNIQA
9. GRAWE
10. CIG Pannónia
TOP3 BIZTOSÍTÓS APP
(Google Play letöltési szám alapján)

1. Allianz X Játszma (10–50K)
2. Telekom Utasbiztosítás (10–50K)
3. Aegon Angyal Pro (5–10K)

A MAGYAR

MOBILFIZETÉSI

APPOK RANGSORA
(Google Play letöltési szám és értékelés alapján)

Simple - vedd egyszerűen
[100–500K / 4,3]
iCsekk
[50–100K / 4,1]
OTPay
[10–50K / 3,3]
Erste MobilPay
[10–50K / 2,9]
AXA Bank MobilosOKÉ
[10–50K / 4,6]
Telekom MobilTárca
[10–50K / 3,8]
Barion
[1–5K / 4,4]
Telenor Wallet
[n.a. / 3,6]
Vodafone Wallet
[n.a. / 3,3]
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MAGYAR
DIGITÁLIS
HELYZETKÉP
•

~8 millió felnőtt magyar lakos

• A napi rendszerességgel internetező
felnőtt lakosok száma

fő.
5,5
millió
~

• Közülük 45%, 2,5 millió vásárolt 2015-ben
~
interneten terméket, ők digitálisan „érettnek” tekinthetőek.
• Az online vásárlók közül ~1,8-2 millió fő
rendelkezik okostelefonnal.
• A többség készüléke – ~1,5 millió db – Android-alapú.
• Az okostelefonnal rendelkező online vásárlók
alig harmada, ~600-660 ezer fő vásárolt
mobiltelefonján keresztül 2015-ben.
• Az online vásárlókon belül alig ~280-290 ezer főre
tehető azok száma, akik fizettek is mobiltelefonjuk
segítségével 2015-ben.
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A LEGNÉPSZERŰBB
MOBILFIZETÉSI CÉLOK
(használati gyakoriság szerint)

48%
45%
43%
40%
40%
29%
27%
25%
20%
9%
8%
4%
4%

Parkolás
Fizetés online vásárlás végén
Útdíj, autópálya-matrica fizetése
Számla és egyenleginformáció lekérdezése
Utalás
Mobiltelefon-egyenleg feltöltése
Jegyek, belépők vásárlása
Csekk és közmű befizetése
Ételrendelés
Kuponprogramban való részvétel
Taxi rendelése
Fizetés automatánál
Fizetés hagyományos boltban

MOMENTUM:

rmékeket
A digitális tér új pénzügyi te ékek
term
is kíván. A digitális pénzügyi
(új) digitális (és kulturális)
megközelítést igényelnek.

Forrás: az adatok a GKI Digital
2016 januárjában készített lakossági
felméréséből származnak.
A felmérés online adatfelvétellel
valósult meg, 3000 fős válaszadói
minta alapján. Az adatfelvétel
módjából és az elért célközönségből
adódóan a kutatás a magyar online
vásárló lakosságra reprezentatív.
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