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Miről is beszélünk 

Financial Technology 

FinTech 
■ Gyors 

■ Személyes 

■ Ügyfélbarát 

■ Élmény 

 

■ Adat 

■ Megosztás 
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Miért kell ezzel foglalkoznunk? 

Forrás: Citi GPS 

Drámai átrendeződések már elkezdődtek más iparágakban 
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Egy ötlet vezérelte innováció akár pár év alatt meg tudja 

hódítani a világot és iparágak jövőjét képes átalakítani 

http://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2/ 

2007:  két san fransiscoi-i fiatal nem tudja kifizetni a drága 
albérletüket, és elkezdik rövid távon kiadni olyan konferencia 
turistáknak, akik nem tudtak a városban hotelszobát foglalni 

2009: első külső tőkebefektetés 200 ezer $-ért 

2011 február: 1 millió foglalás 

2012. június: 10 millió foglalás 

 

 

… 

 

 

2016: 191 ország, 34 ezer város, több mint 2 millió szálláshely 

2016 szeptember: a Google Capital tőkebefektetése a céget 30 
milliárd dollárra értékeli 

Az eredeti e-mail, amiben az egyik srác megírja a 

szobatársának, hogy van egy ötlete, amivel 

kereshetnének „pár dollárt” 

Mára Forma-1 szponzor lett 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj80YrGgpfQAhWDiywKHbxfD0sQjRwIBw&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_logo_and_identity_for_airbnb_by_designstudio.php&psig=AFQjCNGL3vGi2T37pBNXdCMuj2MtlHMIsQ&ust=1478620981306958
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj06bHdxZnQAhWHUBQKHfKnAbwQjRwIBw&url=http://formulaspy.com/formula-1/formula-1-news/manor-upgrades-have-translated-well-to-the-track-16523&psig=AFQjCNHi0EPgTnoSf9cn03xg4NKTvm93zQ&ust=1478707726612921
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A pénzügyi szektorban is megjelentek a kihívók 

Forrás: McKinsey, Citi GPS 

Biztosítás; 10% 

Vagyonkezelés

; 10% 

Befektetési 

bankolás; 4% 

Nagyvállalat; 

3% 
Retail; 73% 

Fizetési 

megoldás; 

23% Átutalás; 3% 

Hitelezés; 46% 

Megtakarítás; 

10% 

Biztosítás; 10% 

Digitális 

pénz; 3% 

Crowdfunding; 

2% 

Intézményi 

eszközök; 3% 

• 2010 óta egyre növekvő mértékben 

áramlik a tőkebefektetés a fintech 

iparágba, ez 2013 óta különösen 

felgyorsult 

A befektetések megoszlása szektor illetve üzletági típus szerint: 

2016-ban 30 milliárd USD 
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A fintech cégek lefedik a teljes banki szolgáltatási spektrumot 

Forrás: McKinsey 

Minden banki jövedelemtermelő terület veszélyben van, elsőként a fizetési megoldásokat 

támadták meg a feltörekvő cégek: 
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Komoly veszteségek érhetik a hagyományos szereplőket 

Egyes banki üzletágak bevételének 20-30%-a veszélyben van a banki vezetők szerint 

Forrás: PwC 
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Ökoszisztéma fontosabb szereplői ~ 1500 startup 

Forrás: Business Insider 
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A fintech cégek komolyan veszélyeztetik a 

hagyományos banki modelleket 

■ Két észt fiatal megelégelte a magas nemzetközi átutalási 
díjakat, és egymás közt kezdték el elszámolni a font és euró 
átváltásokat, közvetlenül a helyi valutában, helyi bankszámlára 

befizetve 

■ Mára 59 országban 504 devizapárra működik 

■ Az akár 4-5%-ot is elérő tranzakciós díjak helyett 0,5%-ot 
számítanak fel 

■ Havi szinten már 500 millió font a forgalmuk 

■ Egy milliárd dollár feletti cégérték 

■ Peer-to-peer hitelezési megoldés az Egyesült Államokból, mely 
eredetileg egy Facebook applikációból született 2007-ben 

■ 1000 és 40.000 dollár közötti személyi kölcsönöket közvetít 

■ Több, mint 16 milliárd dollárnyi hitelfolyósítást bonyolított le 

■ 2014-ben sikeresen tőzsdére lépett 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjikvOjx5nQAhWI7BQKHdOkAgoQjRwIBw&url=http://moneytransfercomparison.com/transferwise/&psig=AFQjCNHQomSHCsJWkCJRkUI-I5w4UA6azA&ust=1478708149928676
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A lízingben is megjelennek a feltörekvő cégek 

A lízing piac területén az ár összehasonlító alkalmazások jelentik egyelőre a legfőbb 

újdonságot: 

• Egyelőre USA és nyugat-

európai piacokon 

 

• A bonyolultabb 

lízingtermékek 

összehasonlíthatóságára 

is vannak már 

megoldások 
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A bankok fizikai infrastruktúrája radikálisan átalakul 

Forrás: Citi GPS 

Mind a bankfiókok száma, mind a banki dolgozók száma szignifikánsan csökken évek óta, ez a 

trend csak gyorsulni fog a következő években: 

■ Alacsony kamatkörnyezet 

■ Szabályozói elvárások 

■ Költségalkalmazkodás 
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Mit tehet egy bank ebben a helyzetben? 

Értéklánc 

Inkább front-end 

Teljes 

Inkább back-end 

Szűk fókusz 
Tipikus széles 

banki fókusz 
A bankinál 

szélesebb fókusz 

Klasszikus 

univerzális 

bank 

Niche 

szereplő 
Ökoszisztéma 

kialakítás 

White label 

rendszer 

szolgáltató 

? ? 

? 
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Mindenki a FinTech-re fogad 

A FinTech cégekbe változatos kör fektet: 

Nagybankok 

Kockázati 

tőketársaságok 

Technológiai cégek 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv1KHyy5nQAhWFVRQKHULPBb0QjRwIBw&url=http://www.companieshistory.com/tencent-holdings/&psig=AFQjCNHC4QmE84YfZeCKhame7I8x4gugnw&ust=1478709388837405
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH66SPzJnQAhUGuxQKHY3JCbwQjRwIBw&url=http://www.flaregames.com/about-us/investors/accel-partners/&psig=AFQjCNHIK5w-pOXxVN-G9BA18hDxOiZ32w&ust=1478709449999554
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgqp2fzJnQAhWHwxQKHSXjAbwQjRwIBw&url=https://www.thestreet.com/quote/KKR.html&psig=AFQjCNEba74XrFYXrcJb1pzbd1QzhSNcVg&ust=1478709482591927
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje2Me1zJnQAhXHtRQKHQS-Ar0QjRwIBw&url=http://www.uchcancerfund.org.uk/santander&psig=AFQjCNH9N-FcQVs6PRSuZg6GvSB_sAfKpw&ust=1478709530397767
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbwNjEzJnQAhUD7xQKHX6LAL0QjRwIBw&url=http://www.mikecoady.com/interview-with-goldman-sachs-asset-management/&psig=AFQjCNFyCaLl6AhjJqgmukr4zYe09-XgeQ&ust=1478709560814112
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Az MKB Bank élen kíván járni a digitális átalakulásban 

Transzformáció 

Fintech kezdeményezés 

• FinTech Akadémia: előadássorozat, 600+ résztvevő 

• FinTech Verseny: pitch verseny és demo day a potenciális 
fintech csapatok számára 

• FinTech inkubáció: 5 hónapon keresztül irodát, mentorokat, 
finanszírozást és technológiai támogatást kap a 

legígéretesebb 5-8 csapat 

• Direkt FinTech tárgyalások: hazai és nemzetközi fintech 
cégekkel való együttműködés keresése 

Lecseréljük a banki core 

rendszert 

Modern, hatékonyan fejleszthető rendszer 

Nyitott, külső együttműködésre alkalmas környezet 

Optimalizált folyamatok 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


