
1 |

Kanapé pitch

2020.10.14.

HOGYAN ÖSZTÖNZI A JEGYBANK A 
DIGITALIZÁCIÓT? 

Fáykiss Péter| igazgató

Digitalizációs igazgatóság
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nincs olyan online tevékenység, amit
gyakrabban végeznék a járvány miatt

egyéb tevékenység

online élelmiszervásárlás
(pl.: Auchan Online Áruház, Tesco Online Bevásárlás,

Spar Online Shop stb.)

tanulást segítő digitális megoldások használata
(pl.: online tanulási platformok, digitális tanórák

stb.)

online ételrendelés
(készétel, pl.: pizza, hamburger stb.)

online vásárlás
(pl.: ruhák, műszaki cikkek, szolgáltatások stb.)

pénzügyek online intézése
(pl.: bankolás, számlák befizetése stb.)

otthoni munkát segítő
programok/alkalmazások használata

(pl.: céges chat/videóhívás/felhőszolgáltatás stb.)

%

%

A JÁRVÁNY HATÁSÁRA A PÉNZÜGYEK ONLINE INTÉZÉSÉNEK 
A GYAKORISÁGA JELENTŐS NÖVEKEDÉST ÉRT EL

Megjegyzés | Egy válaszadó több választ is megjelölhetett, N=1002, reprezentatív minta
Forrás | BME, MNB

Van olyan tevékenység, amit a koronavírus-járvány miatt kezdett el gyakrabban 
végezni online, mint korábban?
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MNB TÖBB KEZDEMÉNYEZÉSSEL IS TÁMOGATJA A HAZAI 
PÉNZÜGYI INNOVÁCIÓT

Innovation Hub
elindulása,

FintechLab létrehozása
2018. márc.

FinTech felmérés 1. kör 
(bankok, FinTech cégek, kock. 
tőke társaságok, fogyasztók)

2017. nyár - ősz

Konzultációs 
dokumentum 

közzététele
2017. dec.

FinTech felmérés 2. kör 
(biztosítók, pénztárak, 

közvetítők)
2018. jan.

Nemzetközi 
együttműködések 

kialakítása
2018. ősz

Regulatory 
Sandbox

elindulása
2018. dec.

GFIN
csatlakozás
2019. jan.

FinTech oktatás 
(MNB Summer 

School, BIB)
2018. nyár

Digitalizációs és 
FinTech Tanácsadó 

Testület létrehozása
2019. szept.

MNB Digitalizációért és 
FinTech fejlesztésért felelős 

terület, CDO kinevezése
2019. máj.

MNB FinTech 
stratégia

2019. okt.

MNB FinTech és 
Digitalizációs 

Jelentés
2020. ápr.

Azonnali Fizetési 
Rendszer 
elindulása

2020. márc.

MNB ajánlás 
banki digitális 

transzformációs 
stratégiára
2020. ősz
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AZ MNB FINTECH STRATÉGIÁJA 3+1 KIEMELT TERÜLETRE 
FÓKUSZÁL

Versenyképes 
pénzügyi 

szolgáltatások

Élénk FinTech
ökoszisztéma

Hatékony és stabil 
pénzügyi rendszer

Az általános pénzügyi kultúra erősítése és a digitális kompetenciák oktatásának 
támogatása, a fogyasztói tudatosság és kontroll fejlesztése,

a pénzügyi edukáció támogatása és az etikus magatartás ösztönzése

▪ Az ügyfelek széles köre 
számára elérhető, 
egyszerűen és 
kényelmesen igénybe 
vehető, személyre szabott
szolgáltatások

▪ Kedvező árazás mellett 
elérhető

▪ Biztonságosan 
használható

▪ A hazai FinTech szektor 
növekedését, globális 
piacra lépését támogató 
környezet biztosítása 

▪ A nemzetközi FinTech 
cégek számára vonzó 
működési feltételek 
megteremtése

▪ Inkumbens – FinTech
partnerségek elősegítése

▪ IT tehetségvonzó-
képesség fejlesztése

▪ Az inkumbensek digitális 
transzformációjának 
elősegítése

▪ A működési költségek 
csökkentése és a 
hatékonyság javítása

▪ A cutting-edge
technológiák 
implementálásának 
támogatása
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AZ MNB HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK

Forrás | MNB

Az azonnali fizetésre épülő 
szolgáltatások ösztönzése

A digitális azonosításra vonatkozó 
szabályozás egységesítése

„Fast track” – „Gyorsító sáv” 
biztosítása az engedélyezésben

Digitális transzformációs stratégiára 
vonatkozó MNB elvárás 

Digitális sztenderdek kialakítása

Technology Sandbox létrehozása

Egyetemi partnerségek bővítése

Együttműködés a nemzeti kiber- és 
adatvédelmi szakterületekért 
felelős intézményekkel

FinTech Bridges – Nemzetközi 
szabályozói együttműködések 
kialakítása

MNB Support Program kialakítása

FinTech Klub kialakítása

Elektronikus fizetést ösztönző 
oktatások, célzott kampányok

Dedikált versenyek szervezése

Szakértői képzések indítása
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JAVASLATOK A KORMÁNYZAT ÉS A HAZAI FINTECH
KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA

Forrás | MNB

Regulatory Sandbox törvényi 
felhatalmazással

Előzetes engedély biztosítása a 
Regulatory Sandbox 
keretrendszerben

ICO/STO és crowdfunding típusú 
üzleti modellek szabályozásának 
kialakítása

Adózási ösztönzők a digitalizáció 
elősegítésére

Egyszerűbb és gyorsabb online 
szerződéskötés és aláírás

Állami projektlisták közzététele a 
potenciális digitális igényekről és 
tervekről

Strukturált központi adatbázisok 
elérhetőségének biztosítása

A meglévő információforrásokhoz 
való szélesebb körű hozzáférés 
biztosítása a piac új belépői 
számára

Koordinációs fórum létrehozása a 
kormányzati exim ügynökségekkel

FinTech Szövetség kialakítása
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A DIGITÁLIS DIÁKSZÉF JÁTÉKOS FORMÁBAN FEJLESZTI A 
FIATALOK PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGÁT

A banki kapcsolatokkal még nem 
rendelkező, 8-14 év közötti 
fiataloknak készült

A diákok tematikus kvízek helyes 
kitöltésével és szülői feladatokkal 
szerezhetnek érmeket

Az edukatív tartalmat játékos 
keretek között adja át és magas 
fogyasztói élményt kínál

Digitális csatornán keresztül 
nyújt szolgáltatást

A szülők számára 
nosztalgiaérzéssel párosuló 
megtakarítási lehetőséget jelent 
gyermekeik számára
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FONTOS FUNKCIÓ AZ ÉRMEK CSERÉJE

A Diákszéfben 
különböző 
sorozatokba tartozó 
digitális érmek 
érhetők el

A diákok a 
különböző 
érmeket el tudják 
cserélni a 
barátaikkal
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A PROGRAM A TANÉV SORÁN, JÚNIUS KÖZEPÉIG TART

Szept.

Márc.

Jún. Dec.

Okt.

Nov.

Aug.

Júl.

Feb.

Jan.

Ápr.

Máj.

• A regisztrációra 
szeptembertől 
kezdve bármikor
van lehetőség

Regisztráció

• A nyári tanítási 
szünetben 

• +néhány 
rövidebb, évközi 
beváltási 
időszak

Beváltás

• Kvízkitöltések

• A szülők is 
adhatnak

• Külső forrásból 
egyelőre nem 
lehetséges

Éremszerzés

• Éremsorozatok

• Csak azonos 
értékű érmek 
cseréje 
lehetséges

Gyűjtés és csere



10 |

A HAZAI PÉNZÜGYI DIGITALIZÁCIÓ ELEMZÉSE ÉS AZ MNB 
EZT ERŐSÍTŐ AKCIÓTERVE DIGITÁLISAN IS ELÉRHETŐ

▪Nemzetközi szinten is az első rendszeres 
jegybanki kiadvány digitalizáció és FinTech 
témában.

▪ Részletesen bemutatja a fő nemzetközi 
digitalizációs és FinTech trendeket, a hazai 
FinTech szektor fő jellemzőit és a banki 
digitalizáció aktuális állapotát.

MNB FINTECH STRATÉGIA 
(2019 OKTÓBER)

▪Meghatározza az MNB vízióját, 
misszióját és stratégiai céljait a 
digitalizáció és az innovatív megoldások 
terjedésének elősegítéséhez.

▪ 24 konkrét akciópont, 2 éves horizont.

FINTECH ÉS DIGITALIZÁCIÓS JELENTÉS 
(2020 ÁPRILIS)
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KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


