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A FINTECH VILÁG FELÜGYELETI
KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI
MNB FINTECH LAB

MAI SZEKCIÓ TÉMÁJA: FINTECH ÉS FELÜGYELÉS
Mi a fintech felügyeleti szemmel?
Fintech szerepe a bankolásban: veszély vagy lehetőség?
Hogyan hatnak a fintech cégek a bankok üzleti modelljére?
Egyes Fintech megoldások milyen működési kockázatot jelenthetnek?
Mire fókuszál a felügyelés?
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FINTECH: A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT
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TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉS ALKALMAZÁSÁNAK 3 PILLÉRE AZONOSÍTHATÓ A PÉN ZÜGYI
SZEKTORBAN

Regtech

Fintech

Suptech

Pénzügyi innovációk, új
technológiák (eg. DLT)
hatásainak nyomon
követése

Jogszabályi megfelelés
érdekében alkalmazott
technológia megoldások
nyomon követése

Felügyelésben
alkalmazandó digitális,
automatizált megoldások
implementálása

•

•

•

•
•

Intézmények digitális
stratégiájának
értékelése
Üzleti modellre
gyakorolt hatás
Piaci innovációk
nyomon követése

•

Technológiák
alkalmazásának
ösztönzése intézményi
oldalon
Új kockázatok kezelése

•

•
•

Vizsgálatok
technológiai és IT
szemléletének erősítése
Granuláris
adatszolgáltatás
létrehozása –
adatelemzés
Automatizált felügyelés
Szöveg elemzés

Előre tekintő felügyelés: tudásbázis kiépítése, „ismerd meg az intézményed”-ből tovább
lépés az „ismerd meg kihívásokat, lehetőségeket és az új kockázatokat”
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MNB FINTECH LAB: FELÜGYELETI TEENDŐK
Fintech
Tudásbázis
építése

Eszköztár

Vízió

•

A „népszerű” és „ divatos” megoldások közül azonosítsuk a legtöbb hozzáadott
értékkel bíró megoldásokat, legjobb gyakorlatokat feltérképezzük, célhoz
kötötten szűrjük a felügyeleti munkában alkalmazható megoldásokat és
pénzügyi közvetítő rendszer hatékonyságát támogató szolgáltatásokat

•

Innovation HUB

•

Regulatory sandbox

•

Jogszabályi környezet, technológiai megoldások összhangja

•

„eliminate the shadow intermediation”

Szemléletformálás, kultúraváltás, alkalmazkodás, proaktív felügyeleti hozzáállás
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FINTECH MEGOLDÁSOK SZÉLES SPEKTRUMÁVAL TALÁLKOZUNK
Robo
advisor
Blockchain
and bitcoin

Payments
and
remittance

Insutech

Fintech ecosystem

Digital
banks

Personal
finance
Regtech
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Alternative
finance

FINTECH CÉGEK A BANKOK LAKOSSÁGI ÜZLETÁGAT CÉLOZZÁK MEG
Milyen hatással lesznek a FinTechek a hagyományos
bankok üzleti modelljére?
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Az együttműködés motivációi a FinTech cégekkel/
szolgáltatókkal

Forrás: EBA report on the impact of fintech on incumbent credit institutions’ business models 03 July 2018

HAZAI BANKI SZEREPLŐK FINTECH MEGOLDÁSOKKAL KAPCSOLATOS ATTITŰDJE
Az alkalmazott és a bevezetni tervezett FinTech újítások fajtái a magyar bankok körében
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•

Jelenleg kevés a banki működésbe integrált innovatív termék, azonban a jövőbeni tervek ígéretesnek
látszanak

•

A hagyományos bankrendszeri szereplők főként partnerségi megoldásokban gondolkodnak a FinTech
innovációk kapcsán
Forrás: Innováció és stabilitás Fintech körkép Magyarországon, Konzultációs Dokumentum, 2017 december, MNB

FINTECH - KIHÍVÁS ELŐTT A TRADICIONÁLIS BANKI ÜZLETI MODELL
Ügyfélelvárások/
viselkedés

Jövedelmezőségi
kilátások

Növekvő verseny
IT rendszerek
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Know-how

Szabályozói
környezet

NEMZETKÖZI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN A FINTECH-EK VONZÓBB
MUNKAHELYEK A FIATALOK KÖRÉBEN

• A Joblift meta keresőmotorja összehasonlította az
Egyesült Királyság fintech és a hagyományos banki
munkaerőpiacait:
• Banki területen az üres álláshelyek átlagosan 3% kal csökkentek havonta
• a Fintecheknél meghirdetett álláshelyek száma
9% -os növekedést mutatott
• Az átlagos fizetés a Fintech-eknél közel 10 000 fonttal
több, mint a "hírhedten magas" fizetésekről ismert
bankszektorban
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Forrás: Jobfit.co.uk (2018)

HAZAI BANKOK TERVEI AZ IT RENDSZEREK CSERÉJÉRE ÉS EGYSÉGESÍTÉSÉRE

Tervez
rendszercserét

Intézmények által tervezett rendszercsere
és/vagy egyszerűsítése a következő 3 évre Tervez egyszerűsítést
(összes megkérdezett 33 intézmény)

Igen

Nem

Igen

21%

29%

Nem

2%

48%

Tervez
rendszercserét

Intézmények által tervezett rendszercsere
és/vagy egyszerűsítése a következő 3 évre Tervez egyszerűsítést
(10 nagy bank)
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Igen

Nem

Igen

24%

24%

Nem

4%

48%

• 5 legalapvetőbb rendszerre vonatkozó felmérés
• számlavezető/core rendszer
• adattárház
• értékpapír rendszer
• fedezetkezelő rendszer
• CRM/ügyféltörzs rendszer
• Az 5 alapvető rendszerre az intézmények zöme 5
rendszert jelentett le
• Kisebb intézmények
 kevesebb rendszert
• Nagyobb intézmények  több rendszert
• Több rendszer üzemeltetése komplex működést
jelent és az adatminőségi problémák forrása is lehet
Forrás: MNB kérdőíves felmérés a bankok legfontosabb IT rendszereire vonatkozóan(2018)

FINTECH CÉGEK A BANKOK FENNTARTHATÓ ÜZLETI MODELLJÉRE HATÓ POTENCIÁLIS ÚJ
KOCKÁZATAI
Végrehajtási
képesség
Képzett munkaerő
elérése és
megtartása

„Örökölt”/elavult IT
rendszerek

Digitális stratégia

A fenntartható
üzleti modell
kockázatai

Új piaci szereplők
által okozott verseny

✓ Fintech cégekbe történő befektetés, felvásárlás
✓ Együttműködés a peerekkel (más bankokkal) vagy részvétel egy konzorciumban új technológiák
tesztelésében és lefejlesztésében
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✓ Együttműködés az egyetemekkel vagy kutató intézetekkel Fintech lehetőségek feltérképezésében
(pl blockchain)

FINTECH CÉGEK MEGOLDÁSAI: NÖVELIK AZ ÜGYFÉLÉLMÉNYT, EGYÚTTAL ÚJ KOCKÁZATOK
KEZELÉSÉT HELYEZIK ELŐTÉRBE

Biometrikus azonosítás

Mobiltárcák NFC
(near field communication rövid hatótávú kommunikáció)

Személyes pénzügyi
menedzsment

Robottanácsadás a
befektetési szolgáltatások
terén
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Forrás: az EBA által tipizált use casek-re

▪ Ügyfélazonosítás
▪ ATM pénzfelvétel
▪ Ügyfélszerzés

▪ Mobil tárca: bankkártya vagy
bankszámla hozzákapcsolásával
fizetés mobillal
▪ Open Banking/APIs: (PSD2)
lehetőség az ügyfelek számára
személyre szabott szolgáltatások
nyújtása
▪ PFM: ügyfél számára aggregált
számlainformáció (személyes
költségvetés tervezés)
▪ Automatizált kérdőívek alapján
felméri az ügyfél kockázati étvágyát
és nyújt befektetés tanácsadást.

FINTECH MEGOLDÁSOK: NÖVELIK A HITELEZÉS HATÉKONYSÁGÁT VAGY ALTERNATÍV
HITELEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK, ÚJABB KEZELENDŐ KOCKÁZATOK
Hitelminősítés nagy
adat (big data) és gépi
tanulás használatával
Elosztott főkönyvi
technológia
(DLT) –distributed ledger
technology, blockchain

Crowdfunding
(Közösségi finanszírozás)

Peer to peer (P2P)
hitelezés
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▪ Új elemzés módszer

▪ Lehetőség a jobb döntés előkészítéséhez,
kockázat az ügyfél diszkrimináció
▪ Elosztott főkönyvi technológia (DLT) és okos
szerződések használata a
kereskedelemfinanszírozás terén
▪ DLT használata a digitális személyazonosság terén
▪ Alternatív finanszírozási forma internet portálon
keresztül
▪ Vállalkozás finanszírozása közösség által
▪ Közvetítő szerepet töltenek be a megtakarítással
rendelkezők és a kölcsönt igénylők között
▪ Árazás: fix, előre meghatározott, vagy a hitel
felvevő minősítése alapján

SZABÁLYOZÓI HATÓSÁGOK FELISMERTÉK A FINTECH FONTOSSÁGÁT:
EBA FINTECH ROADMAP ÉS KNOWLEDGE HUB

§

• Szabályozási környezet monitoringja: Fintech cégek engedélyezése, Innovation
HUB és Sandboxok
• Fintechek inkumbens intézmények üzleti modelljére gyakorolt hatásának elemzése
• Fintech megoldások: új lehetőségek és potenciális, új kockázatok
• Kiberkockázatok monitorozása és kezelése, tesztelési keretrendszer kialakítása
• Fogyasztóvédelmi kérdések azonosítása
• Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
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EBA Fintech Knowlegde HUB

FINTECHEK FELÜGYELÉSE AKKOR TUD HATÉKONY LENNI, HA…
• Együttműködünk az új szereplőkkel, partnerség

• Megismerjük a folyamatokat, az üzleti modelleket
• Folyamatosan frissítjük a kockázati térképet

• Prudens működés kihívásaira rugalmasan, de továbbra is kritikusan reagálunk
• Erősítjük a bizalmat a fogyasztókban

• Proaktív magatartás, folyamatos tanulással és egészséges szintű alkalmazkodás
jellemzi az ellenőrzést és a felügyelést
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RELEVÁNS JOGSZABÁLYOK A FINTECHEK FELÜGYELETI LEHETŐSÉGEIRE ÉS FELÜGYELETI
ELEMZÉSEK A FINTECH NÖVEKEDÉSÉBŐL ADÓDÓ KIHÍVÁSOKRÓL
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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EBA REPORT ON PRUDENTIAL RISKS AND OPPORTUNITIES ARISING FOR INSTITUTIONS FROM FINTECH
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2270909/Report+on+prudential+risks+and+opportunities+arising+for+institutions+from+FinTech.pdf
EBA DISCUSSION PAPER ON FINTECH (EBA-DP-2017-02)
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1919160/EBA+Discussion+Paper+on+Fintech+%28EBA-DP-2017-02%29.pdf
INNOVÁCIÓ ÉS STABILITÁS FINTECH KÖRKÉP MAGYARORSZÁGON
https://www.mnb.hu/letoltes/konzultacios-dokumentum.pdf
EBA DISCUSSION PAPER ON FINTECH (EBA-DP-2017-02)
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1919160/EBA+Discussion+Paper+on+Fintech+%28EBA-DP-2017-02%29.pdf
European Parliament Report 28 April 2017 on FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0176+0+DOC+XML+V0//EN
Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention 27 June 2017
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
Basel Committee on Banking Supervision: Consultative Document Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors,
Issued for comment by 31 October 2017
https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf
Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market – PSD2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L2366
A pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről szóló MNB ajánlástervezet
https://www.mnb.hu/penzforgalom/konzultacio

Köszönjük a figyelmet!
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