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Hazánkban az elmúlt években a befektetési szolgáltatók számára a MiFID II hatálybalépése adta a 
legnagyobb felkészülési feladatot. Miközben az új uniós szabályozási környezet a magas költség-
vonzatával együtt a pénzügyileg kevésbé tudatos befektetőket védi, a tartósan alacsony hozamkör-
nyezetben a költséghatékonyság még inkább fontos kritérium a szolgáltatók kiválasztásában. A 
hazai pénzügyi felügyeleti hatóság az alkalmazkodást a szabályozási folyamatok proaktív és kon-
zultatív jellegűvé tételével segítette. 
A tőkepiac finanszírozási szerepében jelentős tartalékok vannak egész Európában (Észak-
Amerikához és Ázsiához képest), ugyanakkor az Európai Uniós szabályozás nem segíti különösen 
a kis méretű tőkepiaccal rendelkező országokat.  Részben a szigorúbb jogszabályi környezet hatá-
sára az IPO-k száma évek óta csökken Európában. A hatékonyabb finanszírozás érdekében innova-
tív megoldásokra van szükség. A GDP-hez mért tőzsdei kapitalizációt tekintve a BÉT 5 éves stra-
tégiájának célkitűzése a hazai 15 %-os szint duplázása, a tőzsde számításai szerint kb. 300-400 
tőzsdeképes cég létezik jelenleg is Magyarországon. Ezeknek a vállalatoknak tőkére van szüksé-
gük a növekedéshez. A sikeres tőzsdefejlesztés alapja lehet, hogy az elmúlt években Magyarorszá-
gon nőtt az egyik legnagyobb mértékben a lakosság pénzügyi vagyona, közel 70 %-kal. Jelenleg 
ugyanakkor alacsony a megtakarításokban a részvények hányada, ami azért is probléma, mert ezál-
tal a lakosság nem részesül a reálgazdaság jó teljesítményéből. A BÉT a régiós tőzsdékkel közösen 
új tőzsdeindexet indított, ami addicionális passzív befektetéseket vonzhat.  
A közelmúltban megjelent FinTech applikációk és RoboAdvise megoldások a komplexebb szol-
gáltatásokat keresők figyelmét nem keltik fel. A pénzügyileg tudatos, nagyobb megtakarításokkal 
bíró befektetői kör számára továbbra is kiemelten fontos a személyes kapcsolat és a bizalom, ezzel 
jelenleg egy FinTech cég sem tud versenyezni. A befektetési szolgáltatások terén is megjelentek 
ugyanakkor a diszkont szolgáltatások alacsony költségekkel, sztenderdizált megoldásokkal és do-
boztermékekkel. A hazai szolgáltatói szektor eddig sikeresen építette be az első FinTech megoldá-
sokat. 
Fenntartható fejlődéshez kapcsolódó befektetési attitűdöt ma Magyarországon még a nem kellő 
mértékű tudatosság jellemzi és továbbra is a költséget és a hozamot helyezik a befektetők kizáró-
lag előtérbe. Egyes kibocsátók már most is kiemelt figyelmet fordítanak a témára, fenntarthatósági 
jelentést is készítenek. 
 
 


