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Az előadás témái

Mi a FinTech?

A FinTech vetületei, szabályozói dilemmák 
(kényelem, biztonság vagy verseny?)
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Európai uniós vonatkozások

(kényelem, biztonság vagy verseny?)

PSD2 átültetése, az első európai szabályozói 
lépés a FinTech kezelésére

Fogyasztóvédelem, pénzügyi tudatosság



Mi a fintech?

Általános definíció 
A FinTech (Financial Technology), azaz alkalmazott pénzügyi informatika. Új 
iparág, amely olyan technológiák, szoftverek fejlesztésével foglalkozik, amelyek 
a pénzügyi szolgáltatásokat teszik elérhetőbbé, hatékonyabbá, gyorsabbá, 
olcsóbbá, adott esetben teljesen új típusú pénzügyi  szolgáltatásokat is 
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olcsóbbá, adott esetben teljesen új típusú pénzügyi  szolgáltatásokat is 
teremtve.

Pénzügyi szektorban
Tágabb értelemben a pénzügyi szolgáltatások digitális megújulási folyamatát 
értjük rajta: új szoftverek, folyamatok, applikációk,  termékek, üzleti modellek és 
új fogyasztói élmények és kényelem  megjelenése, amelyek a digitális gazdaság  
kezdetét, egyben potenciális megújulását jelentik a pénzintézeti szektorban



Mi a fintech a pénzügyi szolgáltatási szektorban?

„Moving from banks to banking.”
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„Moving from banks to banking.”

Forrás: https://www.evry.com/en/news/articles/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/



Mit jelent a FinTech
cégek és 

szolgáltatások 

Új, a fogyasztók számára kedvezőbb szolgáltatások jelennek meg

Együttműködés a pénzügyi piacok hagyományos szereplőivel
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szolgáltatások 
megjelenése és 

elterjedése a 
pénzügyi 

szektorban?

Szerkezet- és üzleti modell váltás a hagyományos szereplők 
esetében

Olcsóbb, gyorsabb, átláthatóbb és hatékonyabb szolgáltatások

Új típusú kockázatok megjelenése: impulzív vásárlás, megfontolt 
döntések elmaradása, csalás, kiberbűnőzés, stb.



A FinTech vetületei és a kapcsolódó dilemmák a pénzügyi 
szektorban 

Prudenciális
Technológiai haladás 

vs. 
Kontroll

Kényelem 
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Fogyasztóvédelmi

Bankpolitikai

Pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitása

Kényelem 
vs. 

Védelem

Költségcsökkentés + hatékonyság 
vs.

Fogyasztói előny

Fejlődés 
vs. 

Stabilitás, bizalom



A szabályozó dilemmája a FinTech kapcsán... 
Fogyasztói előnyök:Fogyasztói előnyök:

• Gyors
• Kézre eső
• Olcsó
• Egyszerű 
• Átlátható

Fogyasztói és rendszer kockázatokFogyasztói és rendszer kockázatok::

• Érdemi tájékoztatás elmaradása a 
gyakorlatban

• A mérlegelés, körültekintő, megfontolt 
döntés elmarad

• Gyors, impulzív, klikkelő vásárlás 
• A tranzakció visszafordíthatatlan
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• A tranzakció visszafordíthatatlan
• Súlyos jogi kötelmek nem tudatos 

vállalása
• A döntés következményei (kamat, 

törlesztő nagysága stb.) csak később 
tudatosul

• Panaszkezelés elmaradása 
• Fogyasztói frusztráció
• Csalás
• Kiber bűnözés  megjelenése 
• Nem egyenlő versenyfeltételek a 

hagyományos szereplőkkel szemben
• Bizalom megrendülése a pénzügyi 

szektorral szemben

Pénzügyi rendszerbeli előnyök:Pénzügyi rendszerbeli előnyök:

• Költségcsökkentés, fizikai hálózat 
csökkenthető

• Innováció, technológiai megújulás 
felgyorsul

• Versenyképesség fokozódik 
• Szélesebb körű ügyfél elérés
• A folyamat sztenderdizálható és 

automatizálható
• Nő a pénzügyi betagozódás (financial

inclusion)
• Gyorsul a fogyasztó kiszolgálás 
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Európai uniós vonatkozások

• Public consultation on FinTech: a more competitive
and innovative European financial sector (nyilvános 
konzultáció 2017. június 15-ig)

• FinTech Munkacsoport felállítása
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Ezek elemzése és a további jogalkotási feladatok meghatározása mind uniós, 
mind hazai szinten a következő időszak fontos feladata lesz.

• FinTech Munkacsoport felállítása

• Report on FinTech: influence of technology on the
future of the financial sector (ECON Bizottság 
jelentése az EP plenáris ülésére)



Szabályozási környezet

PSD2, első lépés a FinTech kezelésére
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„Moving from banks to banking.”„Moving from banks to banking.”

Forrás: https://www.evry.com/en/news/articles/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/

Jogi…

Technikai… 

Fogyasztóvédelmi…

Stb…



Az új technológiák 
(FinTech), trendek, 

valamint az új típusú 
pénzforgalmi 

szolgáltatások figyelembe 
vétele és leképezése az 
uniós joganyagba első 

alkalommal.

PSD2, első lépés a FinTech kezelésére
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Az irányelv célja

Az innováció és 
fogyasztóvédelem 

erősödése

A belső piac nyújtotta 
előnyök maximális 

kihasználása mind a 
fogyasztók, mind a 
kereskedők, mind a 
vállalkozások által. 



PISP
(payment initiation service provider)

„Egyszerűsített online 
vásárlás”

PSD2, első lépés a FinTech kezelésére
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Az irányelvnek megfelelő 
Fintech cégek hozzáférése a 

banki átutalási / 
számlavezetési 
rendszerekhez

vásárlás”

AISP
(account information service 

provider)

„Számlainformációk 
összesítése”



Fogyasztóvédelem

Szerződéskötés 
előtti ingyenes 

információ

Előzetes  
tájékoztatás és 
keretszerződés 
ingyenes, papír 

alapú rendelkezésre 
bocsátása
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Ingyenes 
tájékoztatás a 

teljesített 
műveletekről

Keretszerződés 
ingyenes 

felmondása fél év 
után



Pénzügyi tudatosság 

Gyors, innovatív     Átgondolatlan, sokszor 
visszafordíthatatlan 

Pénzügyi 
tudatosság, Gyors, innovatív     

Fintech alkalmazások visszafordíthatatlan 
fogyasztói döntések

tudatosság, 
pénzügyi 
edukáció



A fiatalok mint célcsoport
A fiatalok a digitális megoldások legfőbb haszonélvezői lehetnek, 

de figyelmük felhívása szükséges a FinTech veszélyeire, hisz ők 
lesznek a kockázatoknak is leginkább kitéve! 



Életminőség 
javulása az 

Makrogazdasági 
növekedés

Nő a stabilitás, 
csökken a 
kiszolgáltatottság
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Pénzügyi döntéseinek egész életünket behálózzák: a pénzügyekben való jártasság mind
egyéni, mind össztársadalmi szinten kiemelt fontosságú, hiszen segít az optimálishoz
közelálló döntések meghozatalában a megtakarítások, a befektetések, a hitelek, a
biztosítások, az öngondoskodás és a nyugdíj területén is.

Megfelelő 
pénzügyi 
jártasság

Optimális 
döntések

javulása az 
egyén 
szintjén



Konklúziók
A FinTech technológiák ismerete és használata a jövőben nagy valószínűség szerint 
mindennapjaink része lesz.

Felelős jogalkotásra van szükség a fogyasztóvédelmi és az adatvédelmi szabályok 
betartása mellett, amely azonban nem gátolja a versenyt.
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A lakosság ösztönzése szükséges, hogy tudatosan, megfontoltan vegyék igénybe 
főként az új FinTech pénzügyi szolgáltatásokat, ehhez a pénzügyi ismeretek bővítése 
indokolt, amelynek részét kell, hogy képezze a pénzügyi innovációkra vonatkozó 
kockázatok és ismeretek is.

Egy megfelelő pénzügyi tudással és szemlélettel  rendelkező lakosság nevelése a 
végcél, amely hozzájárul a pénzügyi intézményrendszer stabil, egészséges 
működéséhez és Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A fiatalok figyelmének felhívása a FinTech veszélyeire tudatosságuk  növelésével



Üzenetek

Az új lehetőségek…

Versenyt teremtenek…

De kockázatokat is jelentenek…

Amely számos dilemma elé állítja a szabályozót…

Amely dilemmákra jelenleg az EU is keresi a választ…



Köszönöm a figyelmet!
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Köszönöm a figyelmet!

Kép forrása: Shutterstock


