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Szabályozási változás - MiFID II. 
követelmények

• Új termékirányítási rezsim
• Megfelelőségi tesztek (UCITS, AIFs,…)
• Ösztönzők korlátozása
• Költségek és díjak nagyobb transzparenciája• Költségek és díjak nagyobb transzparenciája
• Elemzés: közvetítői díjak szétválasztása, portfólióra 

terhelt költség szabályai
• Termékintervenció szabályozói hatásai
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Szabályozási változások okozta 
technológiai fejlődés

• A vagyonkezelők technikailag könnyebben áttérnek a személyes 
kapcsolattartásról a digitális interakciókra (elektronikus 
terjesztési platformok, robotok)

• A vagyonkezelőknek át kell alakítani vagy ki kell cserélni a 
meglévő IT rendszereket
�Költségek minimalizálása melletti holisztikus/átfogó 

megközelítés szükséges a jövőbeni rugalmasság érdekében
Költségek minimalizálása melletti holisztikus/átfogó 

megközelítés szükséges a jövőbeni rugalmasság érdekében
�Globális rendszerek szükségessége
�Új, jobban integrált és részletesebb adatstruktúra
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FinTech: három fő mozgatórugó

Válság hatása: Csökkenő bizalom

Alacsony ágazat-specifikus belépési 
korlátok
− Az egyik fő belépési korlát a bizalom hiánya

− A fogyasztók már hajlandóak a kisebb új 
belépőkre váltani  � “niche” témák

1 Válság utáni gazdasági és 
szabályozási változások
− Szabályozási arbitrázs
− Fókuszban a költségcsökkentés, mely 

ösztönzi az innovációt
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Forrás: 2010 Edelman Trust Barometer and ESMA

47%

24%

2007 2010

Technológiai kapacitások 
növekedése
− Alacsonyabb szoftver és hardver költségek
− Internet fejlesztése (nyílt forráskód, felhő)
− Kereslet által vezérelt piac (igény a 

hatékonyabb, gyorsabb, jobb személyre 
szabott szolgáltatásokra)
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FinTech: az európai felügyeleti hatóságok 
közös munkája

Automatizált tanácsadás Automatizált tanácsadás Automatizált tanácsadás
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Automatizált tanácsadás Automatizált tanácsadás Automatizált tanácsadás

DLT

Közösségi finanszírozás 
(hitelezés)

Közösségi finanszírozás
(értékpapírok)

„Big data” „Big data” „Big data”



Automatizált tanácsadás

Előnyök
• Új lehetőségek:

- Ügyféligények magasabb szintű kiszolgálása (pl. 
7 nap 24 órás tanácsadás)

- Az ügyfelek szélesebb körű tanácsadáshoz 
férhetnek hozzá

• Alacsonyabb díjak:
- Alacsonyabb költségek, új belépők, új üzleti 

Kockázatok

• Nehezebb ügyfélértékelés a 
folyamatok emberi 
irányításának hiánya miatt

• Az algoritmusok releváns 
információkat hagynak 
figyelmen kívül
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- Alacsonyabb költségek, új belépők, új üzleti 
modellek, nagyobb hozzáférés szabványosított 
termékekhez

- Emiatt nagyobb pénzügyi integráció

• Csökkentett komplexitás (ügyfelek 
szempontjából)

figyelmen kívül

• Növekvő IT/ számítógépes 
biztonsági kockázatok



Megosztott főkönyvi technológia (DLT)

• Forradalmi innováció a virtuális fizetőeszközök 
megjelenése (Bitcoin). 

• Egyre elterjedtebb az az elképzelés, hogy a 
Distributed Ledger Technology-t (DLT) ki lehet 
terjeszteni a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokra. terjeszteni a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokra. 
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Megosztott főkönyvi technológia (DLT)

• Nincs egy központosított 
nyilvántartás és központi ellenőrző 
rendszer. 

• Tranzakciók tárolása és érvényesítse • Tranzakciók tárolása és érvényesítse 
során alkalmazott kriptográfia 
(számítógép-alapú titkosítási 
technológia)

• A DLT által alkalmazott technológiák 
közül a legismertebb az úgynevezett 
blokklánc
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Megosztott főkönyvi technológia (DLT)

Előnyök

• Felgyorsult elszámolás és 
kiegyenlítés

• Alacsonyabb költségek

• Transzparencia

• Biztonság

Kockázatok

• Nem megfelelő terhelési kapacitás 

• Nehézkes központi fejlesztési 
folyamat

• Hozzáférők száma nem korlátozható

• Adatvédelmi és irányítási kérdések
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• DLT javíthatja az adatok
elérhetőségét

• Szabályozási/jogi kérdések (pl. 
végrehajthatóság tekintetében)



Megosztott főkönyvi technológia (DLT)

DLT-vel kapcsolatos jelenlegi kezdeményezések:

• Jelenleg kísérleti fázisban vannak

• Nasdaq Linq kereskedési platformja (szabályozott piacra be nem vezetett cégek 
részvényeire irányuló „pre-IPO tranzakciók” végrehajtásának lehetősége

• London Stock Exchange Group 2016. márciusában bejelentette, hogy 
implementálja a blokklánc technológiát a központi értéktári rendszerében

Egyéni kezdeményezések:
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Egyéni kezdeményezések:

• Pénzátutalások: JPMorgan, Visa Europe

• Kötvénykibocsátásokkal kapcsolatos okos szerződések: UBS, DB

• Határon átnyúló tranzakciók elszámolása: RBS, CBA

• Privát kriptovaluták: Bank of Tokyo, Citibank

Csoportos kezdeményezés:

• R3 DLG (45 intézmény)

• Hyperledger (61 intézmény)



Közösségi finanszírozás

Előnyök

• Alternatív finanszírozási forrás a 
KKV-k számára

• Vonzó hozamlehetőségek és 
diverzifikációs előnyök

Kockázatok

• Projekttől függő kockázatok
- Tőkevesztés kockázata

- A lakossági befektetők nem értik a 
kockázatát

• Sikertelen projektek

• Csalás és összeférhetetlenség 
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• Csalás és összeférhetetlenség 
lehetősége



Következtetések és a jövő kihívásai

Következtetések

• A szabályozóknak  házon belüli IT és elemző szakértelemre (pl. 
nagy adatok, mesterséges intelligencia, stb.) lesz szüksége a 
változásokra való hatékony reagálás érdekében 

• Ki kell alakítani a technológiai fejlődésnek megfelelő felügyeleti 
módszereket 

Jövő kihívásaiJövő kihívásai

• Milyen típusú vagyonkezelői társaság lehet a változások 
„nyertese”? (méret, befektetési stratégia…) 

• Milyen lesz a forgalmazás? 
• Közös politika lesz az EU-ban a “minőség fokozására”?
• Mi a szabályozók válasza az új technológiákra is 

innovációkra(kiszervezés, felhő, elektronikus terjesztés, robotok)?
• Más kezdeményezések is támogatják a vagyonkezelési szektor 

pán- európai fejlődését?
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Köszönöm a figyelmet!
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