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A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 
PIACÁNAK JELLEGE A KÖZELMÚLTIG

A pénzforgalmi szolgáltatások közmű 
jellegűek, elengedhetetlenek a modern 
élethez

Azonban számos probléma:
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• Nehézkes szolgáltatóváltás
• Magas piacra lépési korlátok
• A pénzforgalom hálózatos jellege

Ezek miatt „beágyazott” szereplők
• Nincs motiváció a fejlesztésre



A változás forrásai

Hagyományos 
infrastruktúrák 
hiányosságai

Technológiai 
fejlődés

Fogyasztói 
elvárások

hiányosságai
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3 (+1) lehetőség az ügyféligények kielégítésére

Hagyományos 
infrastruktúrák 

használata

A hagyományos 
infrastruktúrára 

ráépülő megoldások
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A hagyományos 
infrastruktúra teljes 

megújítása

Alternatív 
technológiát 

használó, a pénzügyi 
rendszert megkerülő 

megoldások létrejötte



A hagyományos infrastruktúrák nem támogatják az 
innovatív, átjárható fizetési szolgáltatások bevezetését

Korlátok

•Korlátozott kommunikációs lehetőségek•Korlátozott kommunikációs lehetőségek
•Lassú üzenet-feldolgozás
•Összetett rendszerek, bonyolult működés
•Magas üzemeltetési költségek
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Átalakulás a fizetési piacon: innovatív szolgáltatások a 
hagyományos infrastruktúrára építve 

• Fintech cégek megjelenése: a 
szolgáltatások közvetítése fontosabb az 
infrastruktúra birtoklásánál

• A szolgáltatások szintjén fejlődés de 
bonyolult, elkerülő megoldásokkal

• A bankközi térben nincs jelentős 
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fizetési kártya alapú megoldásokelektronikus pénz alapú megoldások

• A bankközi térben nincs jelentős 
fejlődés

• Saját rendszerek létrehozása (nem 
átjárható párhuzamos infrastruktúrák)



Pénzforgalom a Fintech célkeresztjében
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Forrás: PWC Global Fintech Survey (2016)
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A hagyományos infrastruktúra teljes 
megújítása: azonnali fizetési rendszerek 

• Folyamatos működés, 24x7x365
• A fizetés néhány mp-en (Mo. 5mp) belüli 

teljesül 
• Átjárhatóság
• Nyílt szabványok használata• Nyílt szabványok használata
• Kiegészítő szolgáltatások: a lehető legtöbb 

fizetési helyzetben való használat
• Másodlagos számlaazonosítók használata (pl. 

mobilszám) számlaszámok helyett
• Verseny elősegítése
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Alternatív technológia használata a pénzügyi 
rendszer megkerülésével (virtuális pénzek)

Mit ígér a Bitcoin?

Anonim

Gyors

Hagyományos pénzre való 
átváltásnál azonosítható az ügyfél

A hagyományos infrastruktúrák az 
azonnaliság felé tartanak

További 
problémák

Feldolgozási 
kapacitás
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Gyors

Olcsó

Biztonságos

azonnaliság felé tartanak

Sok rejtett költség, egyre drágább 
rendszer működés

Fogyasztóvédelem hiánya, 
bankrendszer megkerülése

kapacitás

Stabilitás

Felhasználhatóság



Alternatív technológia használata a pénzügyi rendszer 
megkerülésével (blokklánc, megosztott főkönyv)

Projektek:
R3, Hyperledger, EKB
munkacsoport, USC

A virtuális pénzek mögötti megosztott 
főkönyvi/blokklánc technológia 
azonban gyökeres újításokat is hozhat 
a pénzügyi szektorban.
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Ugyanakkor további vizsgálatok 
szükségesek az alkalmazásukhoz

a pénzügyi szektorban.



A változásokhoz alkalmazkodva a 
szabályozók is léptek

Az új szabályozások fokozódó 
versenyt eredményeznek:
• Fizetési számla irányelv (PAD)
Egyszerűbb szolgáltató váltás
Könnyebb ár 

összehasonlíthatóság
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összehasonlíthatóság
Olcsóbb számlanyitás

• Pénzforgalmi irányelv (PSD2)
Harmadik fél szolgáltatók 

megjelenése
• SEPA szabályozás
Szabványosítás



A sikeres banki alkalmazkodás öt pontja
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1. Működési hatékonyság növelése

• A manuális tevékenységek 
automatizálása

• Belső banki folyamatok 
átalakításaátalakítása

• Interneten intézhető ügyek 
körének bővítése

• Virtuális bankfiókok
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2. Banki rendszerek fejlesztése az azonnali fizetési 
szolgáltatások nyújtása érdekében

• Az azonnali fizetés és a 21. századi 
ügyfélelvárások új 
követelményeket állítanak a 
bankok felé

• A folyamatos (7/24) működéshez, 
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• A folyamatos (7/24) működéshez, 
és a gyors feldolgozáshoz a banki 
infrastruktúrákat is fejleszteni kell

• Az MNB új központi 
infrastruktúrával támogatja az 
azonnali fizetés bevezetését



3. Ügyfélbarát árazás alkalmazása

A fejlesztések fedezetét ne az emelkedő banki 
díjak, hanem a növekvő forgalomból és 
ügyfélszámból fakadó bevételek jelentsék

Magyar Nemzeti Bank 15

A mérsékelt díjak segíthetnek elterjeszteni az 
azonnali fizetést is

Az MNB ezt úgy támogatja, hogy nem fognak 
emelkedni a központi infrastruktúra díjai



4. Versenyképesség növelése innovatív 
szolgáltatások nyújtása révén

• A bankoknak is integrálniuk kell a 
Fintech cégek innovációs 
képességeit

• Maguk is Fintech szolgáltatóvá 57%

56%

Ügyfelek megtartása

Többletbevételek

Lehetőségek a Fintech cégekkel 
történő együttműködésben

• Maguk is Fintech szolgáltatóvá 
válhatnak, de társulhatnak is Fintech
cégekkel

• Az azonnali fizetésen alapuló 
kiegészítő szolgáltatások fejlesztése 
kulcsfontosságú
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Megkülönböztetés

Ügyfelek megtartása

Forrás: PWC Global Fintech
Survey (2016)



5. Együttműködés az átjárható 
szolgáltatások érdekében

Több szinten is szükséges az 
együttműködés: 
• egységes fizetési modell, 
• adatbeviteli szabvány (pl. 
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• adatbeviteli szabvány (pl. 
QR-kód),

• technikai kapcsolódás (pl. 
API sztenderd)



A sikeres banki alkalmazkodás öt pontja

A bankok számos kihívással 
szembesülnek a közeljövőben a 

digitális fejlődés miatt.

Ezen kihívásoknak csak proaktív, 
kezdeményező hozzáállással, a 

lehetőségeket keresve lehet 
megfelelni. 

A bankok számos kihívással 
szembesülnek a közeljövőben a 

digitális fejlődés miatt.

Ezen kihívásoknak csak proaktív, 
kezdeményező hozzáállással, a 

lehetőségeket keresve lehet 
megfelelni. 

A működési 
hatékonyság 

növelése

• Manuális 
tevékenységek 
automatizálása

• Online ügyintézés 
fejlesztése

Banki rendszerek 
fejlesztése az 

azonnali fizetéshez

• Banki 
infrastruktúra és 
rendszerek 
fejlesztése, 
amelyek teljesítik 
az azonnali fizetés 
támasztotta 
követelményeket

Ügyfélbarát 
árazás

• A fejlesztések 
fedezetét nem a 
díjak növelése, 
hanem az új 
szolgáltatásokból 
származó növekvő 
forgalom és 
ügyfélszám 
jelentheti

Innovációs 
képesség 
növelése

• Fintech cégek 
innovációs 
képességeinek 
integrációja

• Partnerség a 
Fintech cégekkel

• Kiegészítő 
szolgáltatások 
fejlesztése az 
azonnali 
fizetéshez

Együttműködés 
az átjárhatóság 

érdekében

• Fizetési 
folyamatok

• Adatbevitel (pl. 
QR-kód)

• Technikai 
kapcsolódás (pl. 
API)
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megfelelni. megfelelni. 



Akik állva maradnak a rajtnál, nehezen fogják 
behozni versenyhátrányukat

A digitalizáció jelentette 
kihívások miatt két fő banki 

csoport alakulhat ki

A digitalizáció jelentette 
kihívások miatt két fő banki 

csoport alakulhat kiLemaradók Nyertesek

• Az azonnali fizetés bevezetését 
csak kötelező feladatnak 

• Kihasználják az új infrastruktúra 
nyújtotta lehetőségeket
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csak kötelező feladatnak 
tekintik

• Nem fejlesztik belső 
infrastruktúrájukat

• Céljuk, hogy minimális 
erőfeszítéssel megfeleljenek a 
jogszabályi elvárásoknak

• Az erősebb versenyben az 
alacsonyabb szolgáltatási 
szintjük miatt el fogják veszíteni 
ügyfeleik és bevételük egy 
jelentős részét

nyújtotta lehetőségeket
• Automatizálják belső 

folyamataikat, széleskörű online 
szolgáltatásokat biztosítanak

• Innovációk bevezetése, pl. sok 
fizetési helyzetben, egyszerűen 
használható mobilalkalmazás

• Jó árazási stratégiát választanak
• Képesek lesznek nem csupán 

megtartani ügyfélkörüket, de új 
ügyfeleket és a növekvő 
forgalom révén 
többletbevételeket is szereznek

Középtávon a jelenlegi 870 
millió elektronikus fizetési 

tranzakció duplázódása 
reális



Köszönöm a figyelmet!

http://www.mnb.hu/penzforgalomhttp://www.mnb.hu/penzforgalom


