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1. Bankszektor előtt álló kihívások 

2. Élénkítő faktorok 

3. Milyen stratégiát követhetnek a bankok? 

4. Modern pénzügyi tatárjárás: Fintech cégek megjelenése 
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A magyar bankszektor előtt álló kihívások 
 Szabályozói környezet szigorodása 

 Növekvő tőkekövetelmény 

 Többletlikviditás, tartósan alacsony kamatkörnyezetben 

 Nemzetközi összehasonlításban is magas költségszint 

 A hazai bankszektor a jövedelmezőség javulása ellenére is csak korlátozottan 
versenyképes 

 Hosszú távon (?) a demográfiai változások 

 Fenyegetettség a Fintech cégek oldaláról 
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Egy keveset emlegetett faktor - demográfia 

 A társadalom összetételének jelentős változása várható 

 Átrendeződést indukál a banki termékpiacon 

 Lakáshitelezés súlya csökken 

 Fókuszban a megtakarítási termékek, hosszú futamidő („target fund”) 
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Női munkáltatók, és munkavállalók a 21. században 

 Kitörési pont: a nők munkaerőpiaci  szerepének felértékelődése 

 Sikeres női vezetők és alkalmazottak (korai anyagi függetlenedés) 



8 

Tényezők, melyek támogatják a piacot 
EKB pénzpumpa/globális likviditás bőség 
 

~7000 milliárd dollárnyi többlet likviditás a válság kezdete óta 
Forrás: Bloomberg 
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Fókuszban a támogatott programok NHP/NHP+/EU-s források 
 
 
 

Forrás: MNB 



10 

Javuló kilátások a lakás-hitelezésben (pl. CSOK, halasztott kereslet) 

Forrás: MNB 
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Erőteljesen növekvő lakossági megtakarítás 
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Milyen stratégiai válasz-lépéseket tehetnek a bankok? 

 Költség és mérleg optimalizáció 

 Niche banking 

 Innováció 

 Ügyfelek a fókuszban 

 Erkölcsi megtisztulás a válság után 
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Folyamatos deleveraging, de meddig?  

 Hitelállomány leépítése (2008-hoz képest ~30%-os 
hitelállomány zsugorodás a hitelintézeteknél) 

 Fiók-bezárások (a fiókok száma 2013 végéhez képest 9%-kal 
csökkent 2015q1-re, és még nincs vége) 

 Alkalmazotti létszám csökkentése (válság kitöréséhez képest 
13%-os létszámcsökkenés a hitelintézeti szektorban) 
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Niche banki irány 

 Niche banki irány, pl. 

 Speciális ágazati fókusz (pl. mezőgazdaság, KKV) 

 „Balance sheet light” - befektetési bankok 

 Sikeresek, de a magyar piac mérete miatt korlátokba ütközhet 
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Innovátorok 

 A harmadik ipari forradalom - digitális 
forradalom 

 A digitális technológiák most kezdenek 
széles teret nyerni a termelésben és 
kezdik uralni a szolgáltatási szektort 
(USA, UK fókusz) 

 „Amit nem tudsz megakadályozni, 
annak állj az élére” 

 

USA 
Ázsia 

Európa 
Egyéb 

Fintech befektetések, mrd $ 
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Mi is odaérünk 

Forrás: KSH 
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Mitől sikeresek? 

Hagyományos banki működés Fintech 

Tankönyvi definíció alapú működés 

 

Bankokkal szembeni elégedetlenség 

Lassú implementációs képesség és 
rugalmatlanság 

Fiók-domináns értékesítés 

 

Magas jutalékok 

Rugalmatlan adósminősítés 

„Dobozos” 

Kevéssé digitalizált, gyakran még mobil-
alapú tranzakciók sem 

Ismerik az ügyfelek valós igényeit 
(tranzakció-elemzés) 

Nyitottság az újításokra 

Gyorsan képesek reagálni (nem banki 
hátterű strat-upok jellemzően) 

App-alapú működés (gyakran nincs 
fiókjuk, weboldaluk sem) 

Olcsó/ingyenes tranzakciók 

Fogyasztói szokásokon és tranzakciókon 
alapuló adósminősítés 

Erősen személyre-szabott szolgáltatás 

Online ügyintézésre magas igény 
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Konklúzió 

 Jelentős változások előtt áll a bankszektor 

 A válságból való kilábalás is még folyamatban van a hitelezés lassan 
indul be 

 A 21. századi digitális forradalom átrendezheti a piacot 

 A bankszektornak meg kell újulni, az átalakuló piacon megtalálni a 
lehetőségeket 

 Meg kell ismét találnunk az utat ügyfeleinkhez 
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Köszönöm a figyelmet! 


