
A Jövő Bankjának építése

a fintech közösséggel együtt
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Fintech: veszély
...vagy lehetőség?



‘The battle between every startup and 
incumbent comes down to whether the 
startup gets distribution before the 
incumbent gets innovation.’ – Alex Rampell
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Magyarország első banki innovációs központja

és fintech fintech inkubátora



Egy tradícionális 
értékeken alapuló, 

konzervatív bankot 
alakítunk át 

egy nyitott, agilis, 
innovatív bankká a 
digitális 
transzformáció
eszközével.
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Startup
történetek az MKB-ból



Az eredmények
a program felépítését igazolják 

Banki partnerség
FintechBlocks

Év alapítója
Limitless

Év fintech startupja
Blueopes
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Az építkezés
folytatódik

Fintech 
Akadémia 2.0

2. inkubációs 
program



www.fintechlab.hu

facebook.com/mkbfintechlab

facebook.com/mkbbankzrt

‘We always overestimate the change that 
will occur in the next two years and 
underestimate the change that will occur 
in the next ten. Don't let yourself be lulled 
into inaction.’ - Bill Gates
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