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Szobonya Réka1

FinTech – a jövő?2

FinTech – Is this the future?

A pénzügyi szektorban terjedő innovációk a fogyasztói társadalom kényelmi igényét egyre 
magasabb szinten elégítik ki. Az internet hullámaira csatlakozó eszközökön keresztül a 
hagyományos pénzügyi szervezetek és a piacra belépő FinTech cégek újabb és újabb termé-
keket fejlesztenek ki, melyek nagy valószínűséggel számottevően megváltoztatják a pénz-
ügyi környezetet. Az alkalmazkodás nélkülözhetetlen komponense – pénzügyi kultúra, a 
digitális kompetenciák, a bizalom, az elfogadás mellett – a tájékozódás az adott közegben 
megjelenő materiális és immateriális tényezők terén. Tanulmányomban a pénzügyi intéz-
mények, a digitális technológiák, termékek és szolgáltatások terén végbement változások, 
átalakulások produktumait és azok hatásait foglalom össze – a teljesség igénye nélkül.

The innovations of the financial sector suffices the comfort of the consumer society on an 
ever increasing level. Utilizing the devices of the internet both the traditional financial 
organizations and the FinTech companies just entering the market are continuously devel-
oping newer products which will more than likely shift the whole financial environment. 
The capability to understand the progressions from the intellectual and the physical aspect 
is an indispensible element of adoptation such as the financial culture, digital competence, 
trust and acceptance. My study sumerizes the advancements and transformations of the 
financial institutions, the digital technologies, products and services and in addition the 
effects of these changes – without claiming total completeness.

Bevezetés

Világszerte tapasztalható, hogy mindennapi pénzügyeink intézése során a készpénzes tranz-
akciók mellett egyre fontosabbá válnak a technikai vívmányok alkalmazásai. Elterjedésüknek 
több feltétele van: lényeges a pénzügyi termékeket igénybe vevők bizalma a szolgáltatók iránt. 
Másrészt fontos a pénzügyi kultúra, melynek összetevői a tudás, az ismeretek, a jártasságok, 
a készségek, a képességek, a motívumok és a követendő magatartás együttese, emellett egyre 
kevésbé elhanyagolható szempont a digitális kompetenciák összessége. A következőkben a digi-
tális pénzügyi környezet komponenseit veszem górcső alá.
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FinTech – mit takar a kifejezés?

A 2000-es években, a Digital Finance és a FinTech kifejezés bevezetése előtt az e-Finance megne-
vezés kifejezés az információs és kommunikációs technológiák pénzügyi ágazatban való felhasz-
nálására alakult. Ennek fogalom-meghatározása különbözhet a szerzőknél attól függően, hogy 
mely elemeket tekintik hangsúlyosnak; valamint, hogy a két ’összetevő’ (digitális és pénzügy) 
mely definíciójából indulnak ki [Petze, 2005]. A ’pénzügy’ kifejezés szorítkozhat a szektor termé-
keire és szolgáltatásaira, illetve magában foglalhatja az ezeket nyújtó intézményeket is. A ’digitális’ 
kifejezés takarhatja a számítógépes információfeldolgozás és a kommunikáció széles spektrumát 
[Allen et al., 2001], mások az e-Finance technológiai alapjaként csak az internetre fókuszálnak 
a meghatározások kifejtése során [Zask, 2001]. Az internet és a pénzügyi termékek kapcsolatát 
illetően a pénzügyi termékek szabványosítása jellemzően fókuszban van, míg az intézmények 
tekintetében sokkal erősebb hangsúlyt kap a verseny és/vagy a közöttük levő együttműködés.

A FinTech szó a Financial (Pénzügyi) és a Technology (Technológia) szavak összeolvadá-
sából származik, mely kezdetben a fogyasztói és kereskedelmi pénzügyi intézmények hátterére 
alkalmazott kifejezés volt. A XXI. század első dekádjának vége óta bővebb tartalmat takar: felö-
leli a modern, elsősorban az internethez kapcsolódó technológiák (például mobilinternet, felhő) 
segítségével létrehozott pénzügyi szolgáltatási ágazat üzleti tevékenységét, beleértve a pénzügyi 
műveltség és oktatás innovációit, a lakosság pénzügyi tevékenységét, valamint a kriptovalutákat 
[Gomber et al., 2017]. Egy másik megfogalmazás szerint a FinTech a pénzügy és technológia 
összekapcsolódását jelenti, amelynek során a mobiltechnológia könnyebbé teszi az induló vállal-
kozások üzleti tevékenységét. A FinTech-korszakban az informatika a pénzeszközöket használja, 
melynek során a pénzügyi piacok minden szegmensében növeli jelenlétét [Lee, 2015b]. Truong 
megfogalmazása szerint a FinTech Pénzügyi Technológiát jelent, amely olyan vállalatokra vonat-
kozik, amelyek üzleti pénzügyi szolgáltatásai többnyire technológiai platformokon alapulnak, 
termékek innovációjával és a pénzügyi szolgáltatások hatékonyabbá tételével [Truong, 2016].

Lee és Kim a FinTech fogalmát az informatikai cégek széleskörű felhasználói variánsai alap-
ján új típusú pénzügyi szolgáltatásnak nevezi, amely az IT-technológiák és pénzügyi szolgáltatá-
sok (például átutalás, fizetés, vagyonkezelés stb.) alkalmazásával jellemezhető. A FinTech magá-
ban foglalja az összes technikai folyamatot a pénzügyi szoftverfrissítéstől az új típusú pénzügyi 
szoftverek programozásáig, amelyek hatással lehetnek a pénzügyi termékek kialakítására, az 
alkalmazásuk folyamatára, minek következtében javulhat a szolgáltatások teljesítménye és elter-
jedhetnek különféle módozataik mobil környezetben [Lee-Kim, 2015].

Zavolokina és szerzőtársai tanulmányukban [Zavolokina et al., 2016a] összegyűjtötték a 
témával kapcsolatban a médiában megjelent fogalmakat, melyek közül kettőt emelek ki. A 
Deutsche Bank meghatározása szerint a FinTech a pénzügyi szektorban fejlett, főként interne-
talapú technológiákhoz használható; a pénzügyi szektor digitalizálását írja le. Olyan korszerű 
technológiákat jelent, amelyek lehetővé teszik modern pénzügyi szolgáltatások nyújtását, mint 
például az internetes technológiák az e-kereskedelem területén, a mobil fizetések vagy a kezdeti 
szintű tömegalapú finanszírozás (crowdfunding=közösségi finanszírozás, crowd investing=kö-
zösségi befektetés). A The Times megfogalmazásában a pénzügyi technológiai vállalatok (ame-
lyek együttesen FinTech néven ismertek) szélesebb körű hozzáférést kínálnak számos olyan szol-
gáltatáshoz, amelyről azt állítják, hogy segíthet a kiadások kezelésében, több pénz megtakarításá-
ban és hosszú távon biztonságos befektetésekben. A FinTech olyan pénzügyi szolgáltatások szé-
les skáláját kínálja a felhasználóknak, amelyeket eredetileg szinte kizárólag a bankok nyújtottak.
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A FinTech jelenséget Zavolokina és munkatársai egy transzformációs géphez hasonlítják, 
mely egy folyamatosan fejlődő entitás, és három dimenzióval rendelkezik. A szervezetekhez és 
beruházásokhoz kapcsolódó technológia jelenti a bemenetet, a ’masinát’ az átalakítás során létre-
hozás/módosítás/javítás alkalmazásával a versenyképesség megteremtésére használják, a kime-
netet pedig az termékek, szolgáltatások, üzleti modellek vagy folyamatok képezik [Zavolokina 
et al., 2016b].

Arner és szerzőtársai szerint a pénzügyi technológia vagy FinTech a pénzügyi megoldások 
nyújtására szolgáló technológia használatára céloz; a legtágabb szinten a FinTech a technoló-
gia finanszírozásának alkalmazására utal. „A kifejezés most egy olyan nagy és gyorsan növekvő 
iparágra utal, amely … vagy csak az induló vállalkozások vagy az alkalmazások teljes spektrumát 
jelenti, beleértve a hagyományos pénzügyi intézményeket. Ez a gyors növekedés nagyobb szabá-
lyozási ellenőrzést vonzott, ami minden bizonnyal indokolt, mivel a FinTech alapvető szerepet 
játszik a pénzügy és az infrastruktúra működésében” [Arner et al., 2015:3].

Lee véleménye szerint a FinTech jellemzően a pénzügyi szektorban lévő innovátorokra 
(újítókra) és ún. zavaró tényezőkre utal, amelyek kihasználják a mindenütt rendelkezésre álló 
kommunikáció elérhetőségét, különösen az interneten és az automatizált információfeldolgo-
záson keresztül. Ezek a cégek jellemzően új üzleti modellekkel rendelkeznek, amelyek nagyobb 
rugalmasságot, biztonságot, hatékonyságot és több lehetőséget ígérnek a már korábban létreho-
zott pénzügyi szolgáltatások terén [Lee, 2015a]. Az innovátor lehet egy induló vállalkozás (pél-
dául iZettle), egy bejáratottan működő technológiai vállalat (például a Google) vagy a piacon 
elismert és elfogadott szolgáltató (például Commerzbank). Christensen [1997] kategorizálása 
alapján Lee megkülönbözteti azokat a pénzügyi szolgáltatókat, amelyek megpróbálják meg-
védeni piaci pozíciójukat az információs technológiák felhasználásával („fenntartó” FinTech); 
illetve azokat az induló vállalkozásokat („zavaró” FinTech), amelyek új termékek bevezetésével 
és újszerű szolgáltatásaikkal kihívást jelentenek a már működő szolgáltatók – jellemzően a ban-
kok – számára [Lee, 2015b].

Gyakorlati megközelítésben a FinTech utalhat digitális pénzügyi szolgáltatóra, amely a hagyo-
mányos pénzügyi intézményekhez (például bankokhoz) képest a legújabb technológiákat hasz-
nálja innovatív, magas ügyfélélményt biztosító pénzügyi szolgáltatások nyújtására. Ezenkívül a 
kifejezés utalhat új szoftverre, informatikai rendszerre, megoldásra is [FINTECHZONE, 2017].

Előzmények, fejlődés

De hogyan is jutottunk el idáig? A pénzügyi termékek és szolgáltatások fejlődése mellett több 
száz éven keresztül a technikai innovációk sorozata kísérte végig az emberiséget.

Bojár Gábor három periódusra osztja az eddigi fejlődéstörténetet. Első informatikai for-
radalomnak tekinti a tagolt beszéd kialakulását, mint az információ elsődleges átadási módját. 
Bár az állatvilágban is létezik információcsere (például a veszély jelzése), az innováció képes-
ségét elsődlegesen az összetett, és a beszéd révén megfogalmazott információ tette lehetővé. A 
beszédre képes Homo sapiens törzseiben az időseket nagy becsben tartották, tisztelet övezte 
őket, hiszen a felhalmozott információk őrzője az ő memóriájuk volt, melyből az előhozott tud-
nivalók, tapasztalatok segítették a mindennapi életet, akár szerszámkészítésről, akár egy vadászat 
megszervezéséről volt szó. Az élet azonban véges, felmerül az igény arra, hogy az eddig ismert 
dolgok fennmaradjanak. A szerző második informatikai forradalomnak nevezi az információ 
tárolását, amely elsődlegesen az írás megjelenését jelenti. A nemzedékek által felhalmozott és 
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exponenciálisan növekvő mennyiségű tudás további generációk számára vált elérhetővé föld-
rajzi és időbeli korlátok nélkül. Ez elsősorban az összegyűjtött tudás birtokában levőket további 
fejlődésre sarkallta, a törzsközösségekből civilizált birodalmak váltak fejlődő infrastruktúrával, 
modernizálódó fegyverekkel; a tudomány megállíthatatlanul fejlődésnek indult. A peridódus 
fontos állomása a nyomtatás felfedezése volt, mellyel – miután megszűnt egy szűk kör privilé-
giuma lenni – olcsóbban, hatékonyabban, nagy mennyiségben terjedhettek az információk. Az 
írásbeliség kialakulása után összegyűjtött hatalmas információmennyiség újabb kihívás elé állí-
totta az emberiséget, mely elhozta – Bojár szerint – a következő mérföldkövet: a „végtelen” infor-
máció elérése és feldolgozása a forradalom harmadik állomása. Neumann számítógépének 
alapfunkciója a számolás volt, de a rendszerek „compare”, azaz összehasonlító funkciója lehetővé 
teszi a keresést azonosság-eltérés megállapítása alapján. Ez megoldást ad az informatikai forra-
dalom problémájára, hiszen a digitálisan tárolt ismeretek kereshetők, rendezhetők, feldolgozha-
tók, tárolhatók [Bojár, 2017].

Sok szerző a FinTech-et ma gyakran a pénzügyi szolgáltatások és az informatika házassá-
gának tekinti. Arner és szerzőtársai véleménye szerint azonban a finanszírozás és a technológia 
összekapcsolódása hosszú történelemmel bír; valójában a pénzügyi és technológiai fejlemények 
régóta összefonódtak és egymást erősítik. Az általuk felvázolt fejlődéstörténet az alábbi három 
tényező miatt lényeges:

A FinTech nem egy újszerű fejlesztés a pénzügyi szolgáltatások ágazatában, mert valójában a 
telegráf bevezetése (1838-ban az első kereskedelmi felhasználás) és az első sikeres transzatlanti 
kábel (1869, Atlantic Telegraph Company) megteremtése alapvető infrastruktúrát biztosított a 
pénzügyi globalizáció első nagy időszakához már a XIX. század végén. Ezt követően a Barclays 
Bank által 1967-ben bevezetett Automata Teller Machine (ATM) nyilvánvalóan a mai FinTech 
modern fejlődésének kezdetét jelzi.

Másik fontos elem, hogy a pénzügyi szolgáltatási ágazat az 1990-es évek közepétől az infor-
matikai termékek és szolgáltatások egyik legfontosabb vásárlója az egész világon..

Harmadsorban pedig a FinTech kifejezés nem korlátozódik bizonyos ágazatokra (például 
finanszírozásra) vagy üzleti modellekre (például peer-to-peer (P2P) hitelezésre), hanem magá-
ban foglalja a pénzügyi szolgáltatási ágazat által hagyományosan nyújtott szolgáltatások és ter-
mékek teljes körét [Arner et al., 2016].

A szerzők a FinTech evolúció három fő korszakát különböztetik meg:
• FinTech 1.0 – 1866-tól 1967-ig
A pénzügyi szolgáltatási ágazat – miközben nagymértékben kapcsolódik a technológiához – 

nagyjából analóg iparág maradt.
A XIX. század végén a pénzügy és a technológia kombinálódott az első világháborúig tartó 

pénzügyi globalizáció első időszakában, amikor a távíró, a vasút, a csatorna és a gőzhajó a hatá-
rokon átnyúló pénzügyi összekapcsolódást támogatta, így a pénzügyi információk, tranzakciók 
és fizetések gyors átadása világszerte megtörténhetett. A pénzügyi szektor ugyanakkor biztosí-
totta a szükséges erőforrásokat e technológiák fejlesztéséhez.

A háború idején bekövetkezett változások hatalmas fejlődést jelentettek különösen a kom-
munikáció és az informatika területén. Az informatika kontextusában a cégek – például az 
International Business Machines (IBM) – kereskedelmi cégeknek fejlesztették ki a korai szá-
mítógépeket. A fogyasztói forradalmat tovább erősítette a Bankközi Kártya Szövetség (jelenleg 
MasterCard) létrehozása az USA-ban 1966-ban. 1966-tól egy globális telexhálózat működött, 
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1967-ben az első ATM-et a Barclays telepítette az Egyesült Királyságban. Ezen fejlesztések kom-
binált hatása a következő korszak kezdetét jelzi.

• FinTech 2.0 – 1967-től 2008-ig
A digitális technológia fejlődése következtében a tranzakciók kommunikációja és feldolgo-

zása egyre inkább átalakult analógról digitálissá. Legkésőbb 1987-re a pénzügyi szolgáltatások 
– legalábbis a fejlett országokban – nemcsak globalizálódtak, hanem digitalizálódtak is. Ebben 
az időszakban a FinTech területét elsősorban a hagyományos, szabályozott pénzügyi szolgáltatási 
ipar uralta, amely pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat nyújtó technológiát alkalmazott.

Ebben az intervallumban a pénzintézetek növelték az informatika használatát belső műkö-
désükben; a partnerekkel és a lakossági ügyfelekkel való egyre növekvő számú interakció telje-
sen digitalizálódott. A nagy mennyiségű ügyféladat lehetővé tette a pénzügyi termékek iránti 
kereslet és a kínálat összehangolását is. A pénzügyi szolgáltatási ágazat informatikai kiadásainak 
nagysága jelentősen megemelkedett. A korszakban egyértelműen a hagyományos pénzügyi szol-
gáltató cégek a FinTech központi elemei.

A FinTech 2.0 korszak új szabályozási periódust jelentett a határokon átnyúló pénzügyi 
összeköttetések kockázatának és technológiával való keresztezésének kockázataival szemben. A 
Maastrichti Szerződés és az egyre növekvő számú pénzügyi szolgáltatási irányelv és rendelet az 
1980-as évek végétől kezdve meghatározza az uniós pénzpiacok XXI. század elejéig való teljes 
összekapcsolódásának alapját.

Az internet megjelenése jelentette a következő fejlettségi szintet. A kétezres évek elején az 
USA-ban nyolc bank már kiszolgált online ügyfeleket, az Egyesült Királyságban pedig alakultak 
fizikai fiók nélküli pénzintézetek (például ING Direct, HSBC Direct). Az e-bankolás újabb prob-
lémákat generált a biztonság területén.

• FinTech 3.0 – 2008-tól 
A 2008-as nagy gazdasági világválság következtében a bankok nyilvános megítélése rom-

lott, ami erősen megingatta az ügyfelek bizalmát. A hagyományos pénzintézetek szigorodó 
szabályozási környezetben találták magukat, a feltörekvő, a gazdaságot vélhetőleg fellendíteni 
képes startup cégek az online platformokon elérhető finanszírozási módozatok erőteljes növe-
kedésének következtében lehetőséget kaptak működésük beindításra. A FinTech 3.0 szakasz 
két fő jellemzője az előzővel szemben, hogy a pénzügyi piacra léptek kevésbé szabályozott, 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó induló, sok esetben technológiai vállalatok, valamint rendkí-
vüli módon felgyorsult a fejlődés sebessége. Számos területen az ügyfelek gondolkodásmódja 
is átalakult, ami segítette a piac változását. Két technológiai fejlesztés – az okostelefon megjele-
nése és az alkalmazási programozási felületek (API Application Programming Interface) kifi-
nomultságának fejlődése – kellett ahhoz, hogy a fogyasztói felület valamint az alkalmazások 
és a szolgáltatások között megvalósulhasson az együttműködési képesség. A piaci szereplők 
új generációja új paradigmát hozott létre, amely ma már a FinTech néven ismert [Arner et al., 
2016].

FinTech cégek alakulásának oka és típusai

Napjainkban a FinTech cégek – akár a most induló FinTech vállalkozások, akár a pénzügyi terü-
letre belépő informatikai vállalatok – törnek be a pénzügyi piacra, és olyan ügyfelekkel működ-
nek együtt, akik eddig a pénzügyi szektor hagyományos szereplőinek szolgáltatásait vették 
igénybe. Ennek három fő oka van:
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•  A FinTech cégek új termékeket kínálnak, melyek lehetnek olyanok, melyeket eddig is hasz-
náltak az ügyfelek, de a hagyományos pénzintézetekhez képest az igénybe vett szolgáltatá-
sok nagyobb elégedettséget generálnak a partnerekben, illetve az innovatív megoldások új 
szükségleteket ébresztenek a kliensekben.

•  Új technológiák és koncepciók alkalmazásának segítségével a FinTech vállalatok új lehető-
ségeket hoznak létre termékek és szolgáltatások értékesítésére [Lee, 2015b].

•  Az erős informatikai háttérrel rendelkező cégek alkalmasabbak a szolgáltatások innova-
tív környezetben történő nyújtásához. A kommunikáció és az információs technológiák 
terén bekövetkező változások gyorsak, melyekre az e területen működő vállalatok képesek 
agilisan és dinamikusan reagálni. Cselekedeteik sok esetben különbözik a pénzügyi pia-
con már jelen levő intézményektől, amivel nyomást tudnak ezen szereplőkre gyakorolni. 
Gyakorlatuk során jellemzően költséghatékony internetes üzleti modellekre koncentrál-
nak, hogy nagyobb részesedést érhessenek el a pénzügyi piac bevételeiből [Hemmadi, 
2015].

A FinTech cégek létrehozásának körülményei többfélék lehetnek. King [2014] azzal érvelt, hogy 
a FinTech cégek alapítói gyakran korábban banki munkatársak, akiket a 2008-as válság utáni 
helyzetben felmentettek állásukból. Rendelkeznek megfelelő szaktudással és ismeretekkel, és 
sikeresen kapcsolták össze a pénzügyi szolgáltatásokat az új technológiákkal innovatív válla-
latok elindításához és/vagy új üzleti modellek létrehozásához. Az ilyen szakértők gyakran egy 
bankon belül speciális feladatokra szakosodnak; így olyan pontszerű megoldásokat hoznak 
létre, amelyek a nagy pénzügyi szolgáltatók teljeskörű szolgáltatásainak csak kis részei lehetnek 
[King, 2014]. Ennek eredményeképpen az új megoldások ezen ajánlott szolgáltatások optimali-
zálására összpontosíthatnak.

Dapp [2014] hangsúlyozta, hogy a FinTechek általában nem a hagyományos pénzügyi szek-
torból fejlődnek ki, hanem technológiai háttérrel rendelkező cégek alakulnak át, vagy veszik fel 
palettájukra a pénzügyi szolgáltatások nyújtását. A mobil eszközök, a big data, a felhőalapú adat-
tárolás és feldolgozás fejlődése és alkalmazása tovább bővül, a gyors technikai alkalmazkodóké-
pesség ezen cégek nagy előnye a jelenben és valószínűleg a jövőben is. A személyes ügyféligé-
nyekhez való alkalmazkodás, a szolgáltatások individualizációja, vagyis a rugalmasság, valamint 
a gyorsaság mellett a magas hatékonyság, a költségcsökkentés új lehetőségeket nyújt a FinTech 
vállalkozásoknak.

Jellemzően egyetértés van abban, hogy a FinTech cégeknek két fajtája létezik, melyet Truong 
tanulmányában az Accenture 2016. évi jelentése alapján az alábbiak szerint határoz meg:

•  Competitive – versengő cégek, melyek kihívást jelentenek a már piacon működő pénz-
intézeteknek. Sikereket azáltal értek el, hogy a magas nyereség megcélzása helyett inno-
vatív technológiai termékeiken keresztül új tapasztalatokat és előnyöket nyújtanak az 
ügyfeleiknek.

•  Collaborative – együttműködő vállalkozások, amelyek arra törekszenek, hogy együtt-
működjenek, támogassák és megoldásokat nyújtsanak a piacon lévő pénzügyi intézmé-
nyek pozíciójának megtartásában és erősítésében azáltal, hogy a hagyományos üzleti 
modellek helyett a költségek minimalizálása, az eljárások egyszerűsítése mellett inno-
váció és high-tech termékek alkalmazása révén korszerű szolgáltatásokat nyújtsanak 
[Truong, 2016].
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Digitalizált pénzügyi területek

Hogy milyen tevékenységeket is takar, milyen feladatokkal, jellemzőkkel írhatók le a FinTech 
vállalkozások, több topológia is létezik. 

Arner és szerzőtársai [Arner et al., 2016] az evolúciós elemzést továbbvezetve azt mondják, 
hogy a FinTech ma öt fő területet foglal el:

• Pénzügy és befektetés
 Ide tartoznak a FinTech cégek által fejlesztett finanszírozási mechanizmusok, különösen a 
crowdfunding (közösségi finanszírozás) és a P2P (peer-to-peer – felek között közvetlenül, 
központ nélkül megvalósuló) hitelezés terén, ami magában foglalja a technológia (például 
vállalati befektetések) finanszírozását is, valamint a robo-tanácsadás kialakítása.
• Pénzügyi műveletek és kockázatkezelés
 A pénzügyi intézmények informatikai kiadásainak egyik legfontosabb része – különösen 
2008 óta -, olyan finanszírozási és pénzkezelési technikák fejlesztése, melyek megfelelnek a 
válság utáni szabályozási feltételeknek, biztosítva az alacsonyabb kockázatot. 
• Fizetések és infrastruktúra
 A fizetési műveletek megvalósításában a FinTech cégek esetében központi szerepe van az 
internetnek és a mobil kommunikációs eszközöknek, különösen a fejlődő, banki ellátottság 
szempontjából alulreprezentált országokban.
• Adatbiztonság és bevételszerzés
 A XXI. századi világgazdasági válságot követően világossá vált, hogy a pénzügyi ágazat dig-
italizált jellege azt jelenti, hogy különösen érzékeny a számítógépes bűnözésre, a sebezhető-
ség folyamatosan fennáll, ami komoly aggodalomra adhat okot. A rengeteg összegyűjtött adat 
(Big Data) fokozhatja a pénzügyi szolgáltatások hatékonyságát és jobb elérhetőségét – ami 
folyamatos bevételt biztosít a szolgáltatóknak -, viszont szabályozásokra van szükség az adat-
védelem miatt.
• Ügyfélfelület
 A fogyasztói felületek fejlesztése – különösen az online és a mobil pénzügyi szolgáltatások 
esetében – a FinTech innovációk középpontjában áll, hiszen talán ez kínálja a legnagyobb 
lehetőséget a hagyományos pénzügyi szektorral szembeni versenyre, mely során a technoló-
giai vállalatok kihasználják már meglevő nagy vevőkörüket új pénzügyi termékek és szolgál-
tatások igénybevételéhez.

Truong imént említett munkájában [Truong, 2016] – a tevékenységek kialakulása és fejlődése 
alapján – a következő területeken bekövetkezett változásokat tekinti a pénzügyi világban a 
legfontosabbaknak:

•  Hitelezés
 A FinTech iparág számos technológiai alkalmazást és pénzügyi támogatási szolgáltatást indí-
tott azzal a céllal, hogy létrehozzon egy új hitelpiacot, amely támogatja és kielégíti a fogyasz-
tók igényeinek nagy részét. A banki hitelezés bonyolult és időigényes, dokumentumok 
sorát igénylő engedélyezési procedúráját egyszerűsítendő első áttörés a Peer-to-Peer (P2P) 
Lending model hitelpiacra történő bevezetése volt. Ennek legnagyobb előnye az emberek 
számára a hitelezési folyamat egyszerűsítése volt, emellett alacsonyabb jövedelmű személyek 
hitelfelvételét lehetővé tette, valamint személyre szabott, rugalmas kondíciók elérhetőségét 
biztosította [Shin, 2015].
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• Fizetés
 A FinTech cégek áttörést hoztak a fizetési tranzakciók lebonyolításában, amikor elindítot-
ták az alkalmazások sorozatát, melyekkel – a fogyasztók céljaival és igényeivel összhangban 
kialakított – online pénzügyi szolgáltatások különböző fizetési formáit vehetik igénybe az 
ügyfelek [Parker, 2016] bárhol, bármikor, egyszerűen, kényelmesen és gyorsan.

a. Peer-to-peer online fizetés
 Ez a modell segít abban, hogy az ügyfelek bankszámlájukról közvetlenül utalhassanak 
másoknak tetszés szerinti időpontban és helyszínen az interneten vagy megfelelő hálózati 
kapcsolattal rendelkező okostelefonokon keresztül. A P2P fizetés elektronikusan teljesíti az 
összes tranzakciót, harmadik fél – például pénzintézet – nélkül automatikusan összekapcsolja 
a feleket, minek következtében a költségek alacsonyabbak a hagyományos banki tételeknél. A 
rendszer minimalizálja a fizetőeszközök fizikai jelenlétének szükségességét és maximalizálja 
az ügyfelek kényelmét, tranzakcióhoz kapcsolódó élményét [Broom, 2015].

b. Mobil pénztárca
 A mobiltárca alkalmas digitalizált értéktárgyak, hitel- vagy bankkártya adatainak tárolására, 
hordozására mobil eszköz – például okostelefon – segítségével, gyors és biztonságos fizetés 
lebonyolítására [Parker, 2016]. Az innováció legfontosabb célja, hogy teljesen helyettesítse a 
zsebben hordozható fizikai pénztárcákat, fokozza a felhasználók kényelmét, valamint előse-
gítse a készpénz nélküli társadalom megteremtését a jövőben. A szolgáltatás használatának 
megkezdése előtt az ügyfél lementi okostelefonjára az alkalmazást, majd hitel-, illetve bank-
kártya adatait rögzíti, az esetleges biztonsági beállításokat elvégzi. Fizetés során a mobilesz-
köz terminálhoz való közelítésével megvalósítható a tranzakció.

c. Kriptovaluták
 A kriptovaluta az elektronikus pénz egy olyan formája, amelyet pénzügyi tranzakciók vég-
rehajtására használhatnak, például számítógépeken keresztül a felhasználók közötti fizetés 
vagy pénzátutalás [Maese, 2016]. Létrehozásához kriptográfiát (titkosítást) használnak, mely 
garantálja a tranzakciók titkosságát. A hagyományos pénzeszközökkel szemben decentrali-
zált, az ellenőrzés elosztott főkönyvi technológia (blockchain, lásd következő szakasz) segít-
ségével valósul meg. A legtöbb kriptovalutát jellemzi, hogy fokozatosan csökken teljes volu-
menének kibocsátása, így ez egy végső határt szab – mint a véges készletű nemesfémeknél 
– a forgalomban lévő valuta mennyiségének. Egri [2017] szerint a kriptovaluta olyan fizetési 
eszköz, amit nem kormányok által felügyelt intézmények bocsátanak ki; és ami felfogható 
olyan számítógépek hálózatának, amik komplex matematikai feladatokat oldanak meg. „A 
kriptovaluta … olyan digitális fizetőeszköz, amit nem szigorúan szabályozott keretek között, 
felügyeleti engedéllyel, vagy a kormány felhatalmazásával rendelkező intézmény bocsát ki, 
hanem komplex matematikai feladatokat megoldó számítógépek hálózata.” [Egri, 2017:]

Blockchain

Egri Szilvia megfogalmazása alapján a blockchain a kriptovaluták alapjául szolgáló technológia, 
egy decentralizált, megosztott adatbázis, más néven megosztott főkönyv, amiből nem egy pél-
dány van egy központi helyen tárolva, hanem másolatának ezrei találhatók világszerte különféle 
szervereken; ebből ered a decentralizáltsága. Ebben a megosztott nyilvántartási könyvben egy 
blokk egy adatcsomagot jelent, pénzügyi tranzakciók esetében ezek listáját. A blokkot minden 
esetben időbélyeggel zárják le és digitális aláírással látják el. Amikor a hálózatban részt vevő vala-
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mely szereplő egy újabb adatcsomagot szeretne a hálózatba beküldeni (például egy új pénzügyi 
tranzakcióval kiegészíteni a listát), egy újabb blokkot állít össze és megküldi a résztvevőknek. A 
blokkokat biztonságos kriptografikus eljárással kapcsolják egymáshoz, ez az úgynevezett ’hash’ 
funkció. Az új blokk csak a megelőzővel együtt érvényes, tartalmaznia kell a megelőző blokkra 
való hivatkozást. Az első olyan szereplő, akinek sikerül ellenőriznie és validálnia a blokkot, 
’válasz mindenkinek’ formában megküldi az eredményt és a tranzakció hitelesítésének logikáját, 
aminek a neve Proof of Work. Minden egyes blokkot a hálózatban részt vevők legalább 51%-
ának jóvá kell hagynia. Elfogadást követően a résztvevők frissítik a náluk lévő adatbázist. Az 
így jóváhagyott blokkok láncolatából épül fel a nyilvántartási ’könyv’ – innen a név: blockchain.

A blockchain technológiát akkor érdemes használni, amikor valamilyen egyedi eszközt, 
szűkös erőforrást szeretnénk digitálisan, hitelesített formában tárolni, továbbítani és a tulajdo-
nos azonosíthatóságát biztosítani – legyen az valamilyen érték, személyazonosság, vagy tények 
objektív története. A blockchain technológia számos lehetőséget rejt magában, ezért is érdek-
lődnek olyan aktívan iránta a bankok is. Ezek közül az alábbi felhasználási területek jellemzők 
leginkább: digitális ügyfélazonosítás, értékpapír-kereskedelem, tranzakció menedzsmenthez 
kapcsolódó klíring és elszámolási folyamat optimalizálása, melynek révén az operációs költségek 
jelentős mértékben csökkenthetők, szabályozói követelményeknek való megfelelés [Egri, 2017].

• Beruházás és megtakarítás
Az adott pillanatban el nem költött pénzösszegek kezelése és felhasználása is digitalizálódik.
 a. Crowdfunding

 Az online peer-to-peer adománygyűjtés egy olyan formája, amely lehetővé teszi a felhasz-
nálók számára, hogy mobilizálható pénzeszközöket szerezzenek különböző egyének – csa-
ládjuk, barátaik, ügyfeleik vagy befektetőik – révén a közösségi médián vagy a közösségi 
hálózatokon keresztüli pénznyújtás segítségével vagy projektekben, esetleg vállalatban való 
részesedés megszerzése útján [Conrad, 2012]. A crowdfunding platform használatának 
előnye, hogy a felhasználók könnyen létrehozhatják az online adománygyűjtést, gyorsan 
értékesíthetik projektjeiket vagy termékeiket, és egyidejűleg hasznos visszajelzést kaphatnak 
tevékenységükről [Augustine-Nava, 2015]. 
 b. Új költségvetési alkalmazások

 Az összes online költségvetés-elszámolási alkalmazás azzal a céllal jött létre, hogy előmoz-
dítsák az ügyfelek megtakarításainak kezelését, növelését – a bevételek és a kiadási szoká-
sok nyomon követése alapján – a pozitív szokások megerősítésével, támogassák a pénzügyek 
ellenőrzésében való nagyobb bizalom kialakulását. Ezek az alkalmazások elsősorban azokat 
a fiatalokat célozzák meg, akiknek nehézséget okoz saját mindennapi pénzügyeik kezelése 
[Maurer, 2015].
 c. Az automatizált portfóliókezelő alkalmazások

 Az applikációk meghatározzák az optimális befektetési portfóliót, miután az ügyfelek meg-
adták a szükséges információkat (például jövedelem, életkor, nyugdíjazás éve) és számító-
gépes algoritmusok segítségével kockázatelemzést hajtanak végre. A módozat a bankokénál 
alacsonyabb költségeivel elérheti a mérsékeltebb az alacsonyabb jövedelmű, kisebb portfóli-
ójú takarékoskodni vágyó partnereket is, vagy azokat, akik kevéssé követik megtakarításaik 
alakulását.
 A robot tanácsadó előre programozott algoritmus alapján is működik. A regisztrációt köve-
tően az ügyfél személyes adatainak megadása után kockázatának felmérésére és osztályozá-
sára vonatkozó kérdésekre válaszol. A tanácsadó összeállítja a portfóliót és a kliens jóváha-
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gyása után automatizáltan végezheti az ügyfél vagyonának kezelését. elvégzi a beruházást, 
majd rendszeresen kiigazítja és kiegyensúlyozza a piaci változások alkalmazkodására.
 d. Szakértői tanácsadás a pénzügyi tervezésről – alacsonyabb áron

 Ingyenesen hozzáférhető alkalmazás, mely támogatja a – főként a kezdő – befektetőket távoli 
személyes tanácsadással, melynek a szokásos interperszonális válfajokhoz képest alacso-
nyabb a díja. Különbség az előző típushoz képest, hogy a befektetés lebonyolítását maga az 
ügyfél végzi el.
 e. Személyes pénzügyek szolgáltatás

 A FinTech vállalatok a személyes pénzügyek kezelését a fogyasztók számára intelligensebbé, 
könnyebben kezelhetővé, átláthatóbbá, hasznosabbá, sokoldalúbbá és megfizethetőbbé 
kívánják tenni [Maurer, 2015]. Troung gyűjtése alapján több típus különböztethető meg. 
 A pénzügyek kezelését napi szinten nyomon követő ingyenes pénzügyi menedzsment szol-
gáltatások (kanadai és amerikai fogyasztóknak) keretében az ügyfelek weboldalon keresztül 
könnyen kezelhetik, felügyelhetik és ellenőrizhetik pénzügyi információikat és tranzakció-
ikat egyetlen felhasználói felületen keresztül (ilyen például a Mint.com) [Fontinelle, 2015]. 
Ezeknek a szolgáltatásoknak vetélytársai lehetnek azok (például a HelloWallet), melyek a 
fentieken túl tippeket is adnak a napi kiadások csökkentésére kiigazítására a megtakarítási 
célok gyorsabb elérése érdekében [Sharf, 2015]. Kifejezetten csalásvédelmi alkalmazások is 
léteznek (például BillGuard), melyek figyelmeztetik ügyfeleiket, ha visszaélések vagy hibák 
történnek kártyájuk használatának során [Groenfeldt, 2014]. A pénzügyi kultúra fejleszté-
sét elősegítő platformok különböző társadalmi csoportokat céloznak meg (gyermekeknek 
készült például a PlayMoolah, fiatal nőknek például a Celebrity Calamity, futballrajongók-
nak a Financial Soccer) [Richards et al., 2015], és segítik a pénzügyek kezeléséhez szükséges 
készségek kialakítását és fejlesztését, hiszen a digitális játék alapú tanulás élvezetesebb, érde-
kesebb és így hatékonyabb, mint a hagyományos tanulási módok [Papastergiou, 2009].
 Gomber és szerzőtársai [2017] tanulmányukban a pénzügyi digitalizáció elemeit három 
dimenzió köré csoportosítják, mely területeket a következő elnevezésekkel látták el:
 A. digitális pénzügyek üzleti funkciói,
 B. releváns technológiák és technológiai koncepciók,
 C. digitális pénzügy megoldásokat nyújtó intézmények.

A technológiai feltételek lehetővé 
teszik az üzleti funkciók megvalósu-
lását, melyeket az intézmények látnak 
el. A három fő területet az eddig meg-
ismert alkotórészekkel egy kockában 
helyezték el (1. ábra).

A kocka két fontos jellemzője az 
általánosíthatóság és rugalmasság 
magas szintje. Ennek eredményekép-
pen az egyes dimenziók új elemek-
kel bővíthetők, ha az innováció új 
üzleti funkciókat vagy technológiákat 
eredményez.

1. ábra Digitális pénzügyi kocka és annak dimenziói

Forrás: Gomber et al. [2017:542] alapján saját szerkesztés

https://www.researchgate.net/profile/Kristin_Richards2
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A. Az üzleti funkciók

A.I. A dimenzió első eleme a digitális finanszírozás, mely lehetővé teszi az egyének, a cégek 
és az induló vállalkozások számára, hogy a hagyományos módszerektől függetlenül használják 
fel az internetet a szükséges finanszírozás megszerzéséhez. A terület magában foglalja az összes 
rendelkezésre álló pénzügyi tőke digitális típusát, melyeket ma különféle platformokon keresztül 
lehet igénybe venni:

•  A.I.1. Faktoring – a cégek kedvezményes áron értékesítik hitelképes követelésüket (általá-
ban kamat és szolgálati díj ellenében) és azonnali készpénzt kapnak [Klapper, 2006].

•  A.I.2. Elektronikus számlázás – gyors, egyszerű és megbízható szolgáltatásokat nyújt a 
számlaadatok elektronikus úton, strukturált és szabványos formában történő továbbításá-
hoz, amely lehetővé teszi az automatizált feldolgozást [Penttinen-Tuunainen, 2011].

•  A.I.3. Elektronikus lízing – a különböző szolgáltatási ajánlatoknak köszönhetően az egyé-
nek és a cégek számára lehetővé válik, hogy megszerezzék a számukra szükséges, viszony-
lag nagyobb értékű eszközöket anélkül, hogy egyszerre a teljes árat kifizetnék, miközben a 
bérbeadó birtokon belül marad.

•  A.I.4. Crowdfunding – nyílt felhívás, főként az interneten keresztül, célja pénzügyi forrá-
sok biztosítása konkrét célokra irányuló kezdeményezések támogatására. [Belleflamme, 
2013].

Ezen belül négy fő finanszírozási típus létezik. 
–  Az adományalapú támogatásban a pénzeket nyújtó személyek vagy vállalkozások nem kap-

nak ellentételezést a támogatásukért.
–  A jutalomalapú crowdfunding esetében a finanszírozó egyének jellemzően a hozzájárulás 

mértékétől függő kompenzációt kapnak.
–  Crowdlending (más néven peer-to-peer hitelezés, szociális hitelezés vagy mikrohitelezés) 

során a befizetők pénzügyi támogatásban részesülnek kamatfizetés formájában. Különösen 
azok a magánszemélyek és vállalatok veszik igénybe, akiknek kisebb esélyük van bankhite-
lek megszerzésére [Auxmoney, 2015b]. A hitelezők egyedi kamatlábainak kiszámításához a 
platformok együttműködnek a hitelminősítő intézetekkel, elemzik a bevételeket és a kiadá-
sokat, és összegyűjtik a közösségi média információit [Auxmoney, 2015b; Berger–Gleisner, 
2009].

–  A tömegalapú befektetés (equity-based crowdfunding) elsősorban az induló vállalkozá-
soknak szól. A pénzeszközök szolgáltatói viszonzásul részesednek a cégből és jogosultak a 
társaság nyereségének egy részét igénybe venni.

A.II. Digitális befektetési módozatok támogatják az egyéneket vagy az intézményeket befektetési 
döntéseik meghozatalában és a szükséges tranzakciók önálló intézésében megfelelő eszközök és 
technológiák felhasználásával. Megvalósulhat vállalatok közötti környezetben (B2B Business-to-
Business), illetve vállalkozások és a fogyasztói piac viszonylatában (B2C Business-to-Consumer). 

•  A.II.1. A kategóriába tartozó mobil kereskedelem során speciális szoftverekkel az eszkö-
zök (okostelefon, tablet) platformjai az ügyfeleknek valós idejű hozzáférést biztosítanak 
a pénzügyi piacokhoz helyszíntől, tanácsadóktól, brókerektől függetlenül [Zhang–Theo, 
2014].

•  A.II.2. A szociális kereskedelem területéhez sorolhatók az internetes platformok és a 
közösségi média-hálózatok kapcsolódásával megvalósított befektetések, melyek vonatkoz-
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hatnak tőzsdei és tőzsdén kívüli eszközökre (például deviza vagy áruk). A 2008-as pénz-
ügyi válság megkérdőjelezte a befektetők hagyományos szolgáltatók iránti bizalmát, ez 
pedig segítette az információcsere ötletén alapuló módozatok kialakulását [Doering et al., 
2015]. Ezek új lehetőséget nyújtanak a befektetőknek a pénzügyi adatok megfigyelésére, 
elemzésére, követésére, a technikák és stratégiák összehasonlítására, amiket esetenként 
át lehet másolni a saját portfólió alakításakor, akár valós idejű és kiválasztott kereskedői 
műveletek szerint [Pan et al., 2012].

•  A.II.3. A lakossági befektetők igénybe vehetik az online bróker szolgáltatást, mely hely-
től és időtől függetlenül, alacsonyabb költséggel tudja biztosítani ügyfelei számára, hogy 
speciális szoftverek segítségével hozzáférjenek több piac adataihoz, összehasonlíthassák az 
információkat, megismerhessék az elemzéseket és ezek felhasználásával önállóan végez-
hessék el befektetési műveleteiket. A tranzakciók megvalósíthatóságáról azonban nem kap 
az ügyfél visszacsatolást, ez eredményezhet kedvezőtlen döntéseket.

•  A.II.4. Nagy kockázatokat rejthet még a nagyfrekvenciás és az algoritmikus kereskedelem, 
mely intézményi befektetőknek ad lehetőséget arra, hogy előre meghatározott pénzügyi 
döntéseket hajtsanak végre szoftverek használatával, emberi beavatkozás nélkül. 

A.III. A digitális pénz a digitális üzleti funkciók következő építőeleme. A kriptovaluták decent-
ralizált, szabadon konvertálható, virtuális pénzek, amelyek titkosítási technológián alapulnak 
[Financial Action Task Force, 2014], közvetítő központ nélkül biztosított a pénzegységek cseréje 
[Nakamoto, 2008], értékét a kereslet és a kínálat határozza meg, és nem szabályozza felettes szerv 
vagy központi bank [Velde, 2013]. A kriptovaluták nyilvántartása, a tranzakciók ellenőrzése egy 
megosztott főkönyv (blockchain) segítségével valósul meg; a decentralizált hálózat a részt vevő 
egyének számítógépeiből tevődik össze [Kaplanov, 2012]. A főkönyv adatait a hálózat számos 
csomópontjában tárolják, megakadályozandó az információkban történő utólagos módosítá-
sok, beavatkozások megvalósítását.

Az Elemzésközpont honlap megemlíti – mivel a valuta általában az adott fizetési eszköz 
fizikailag is meglevő formáját jelenti –, hogy az elektronikus fizetési eszközök elnevezésére a 
kriptopénz, kriptodeviza, digitális pénz a virtuális megjelenés miatt pontosabb kifejezés lehet. 
Egyik fő csoportja az, melyek forgalma peer-to-peer alapokon nyugvó, decentralizált hálóza-
tokon cserél gazdát, ilyen például a bitcoin. A másik alfajhoz az okosszerződések futtatására 
létrehozott decentralizált applikációs platformokon létrejött rendszerek tartoznak, ilyen például 
az Ethereum, a NEO.

A.IV. A digitális fizetés üzleti funkció létrejöttét az első elektronikus fizetési megoldások – pél-
dául az online banki szolgáltatások, ahol a már létrehozott számlákon banki átutalásokat lehe-
tett megvalósítani – erősen inspirálták; az e-fizetés iránti kereslet növekedése pedig elsősorban 
az online boltok térnyerésének köszönhető; ennek hatására (is) születnek innovatív és könnyen 
használható megoldások, amelyek jobban megfelelnek a kereskedők és az ügyfelek igényeinek 
[Dahlberg et al., 2007]. Hartmann definíciója szerint az elektronikus fizetés minden elektroni-
kus úton kezdeményezett, feldolgozott és fogadott befizetés [Hartmann, 2006]. Az e-kifizetések 
közé tartozik Lim szerint minden olyan meghatározott összegű pénzátutalás, mely a megbízótól 
a kedvezményezett részére elektronikus úton, helytől független mechanizmuson keresztül meg-
valósul [Lim, 2008]. Gomber és szerzőtársai a digitális fizetéseknek alkategóriákat állapítanak 
meg [Gomber et al., 2017].
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•  A.IV.1 Az egyik ilyen a mobil fizetések csoportja, amikor áruért vagy szolgáltatásért fizet az 
ügyfél, és a mobiltelefon mind a fizetés kezdeményezésében, mind megerősítésében részt 
vesz a szereplők és az infrastruktúra fizikai helyzetétől függetlenül [de Bel—Gâza, 2011], 
közvetítőn keresztül vagy anélkül [Dahlberg et al., 2007]. Az új mobilalkalmazások a már 
bevált fizetési módozatok – készpénzes vagy kártyás, csekkel történő fizetés – helyébe 
lépnek. A hagyományos pénzügyi intézmények mellett nagy internetes cégek (például 
Amazon) is alkalmazzák [Contini et. al., 2011]. A kevésbé fejlett országok számára ez a 
struktúra alternatívát jelenthet olyan társadalmi rétegek számára, ahol a banki háttér nem 
nyújt elégséges feltételt a pénzügyi tranzakciók lebonyolítására [Varga, 2017]. 

•  A.IV.2. A P2P (peer-to-peer – egyenrangú felek közötti) kiegyenlítések jelentik az elekt-
ronikus fizetési módozatok másik alcsoportját. Az azonnali tranzakciók meghatározott 
partnerek (például családtagok) között közvetlenül valósulnak meg, a végrehajtás során 
nincs szükség bankszámlaadatok megadására harmadik, ismeretlen személy felé, ami 
növeli a biztonsági szintet [Bradford–Keeton, 2012]. A szerzőpáros a peer-to-peer fizetések 
első modelljébe sorolja a nem banki központút (például PayPal), melynek hátrányaként azt 
említik, hogy a tranzakciók végrehajtásához valódi banki adatok megadása mellett regiszt-
rálni kell, ami biztonsági aggályokat vethet fel. A második fajta a bankközpontú modell, 
ahol az egyén közvetlenül a bankkal lép kapcsolatba és átutalást indít a címzett bankszám-
lájára. Itt nincs szükség külön regisztrációra, ami növeli a biztonsági szintet. A művelet 
végrehajtásának feltétele, hogy mindkét pénzintézet kínáljon ilyen típusú szolgáltatást, 
ellenkező esetben nem megvalósítható az ügylet szolgáltatóváltás nélkül. A kártyaközpontú 
modellben mindkét félnek rendelkeznie kell olyan bank- vagy hitelkártyával, amely együtt-
működik a szolgáltatás alapját biztosító hálózattal.

•  A.IV.3. Az e-wallet (digitális pénztárca) a fizikai pénztárca legfontosabb feladatait teljesíti, 
képes felváltani azt, azaz készpénzes és egyéb fizetések elektronikus lebonyolítására alkal-
mas. A mobileszközökhöz (például okostelefon) integrált digitális pénztárca emellett azo-
nosító adatok (például vezetői engedély) tárolására is használható [Contini et. al., 2011].

A.V. A digitális biztosítás – mint üzleti funkció – esetében jellemzően magánszemélyek köt-
nek szövetséget hivatalos biztosítótársaság helyett. A károk fedezésére általuk befizetett pénz-
ügyi hozzájárulás egy részét továbbítják egy biztosítótársaságnak, mely nagyobb káresemények 
esetén nyújt orvoslatot a veszteségekre. A díj másik felét a csoport rendelkezésére álló számlán 
tárolják, mely a kisebb biztosítási események fedezetéül szolgál. Ez előnyös a biztosítottaknak, 
hiszen azonnal megkaphatják a keletkezett kár ellenértékét, a biztosítótársaság pedig mentesül-
het az ezzel kapcsolatos adminisztrációs költségek alól. Ha nem fordul elő biztosítási esemény, 
vagy elhanyagolható számuk, akkor a csoport visszafizeti tagjai részére az összegyűlt pénz egy 
részét, ami összességében a biztosítási díjak alacsonyabb mértékét eredményezi; a platform pedig 
kártérítést kaphat a kisebb biztosítási esetek kezelésének kiváltása miatt a biztosítótársaságtól.

A biztosítási ágazatban is megjelentek az okosszerződések. A kötvények viszonylag könnyen 
programozhatók: először kódolják a szerződési feltételeket, és egy elosztott adatbázis blokkjaiban 
helyezik el azokat, így több fél egyidejű felülvizsgálatára és módosítására is rendelkezésre állnak, 
valamint az adatok és a feltételek a felek megállapodása nélkül soha nem veszhetnek el vagy 
változtathatók meg. A blockchain alapú változatok gyorsabb, egyszerűbb szerződéskötést és tel-
jesítést, a szerződésjognál jóval erősebb biztosítékot jelenthetnek a szektornak. A kötvények „ha 
ez bekövetkezik, akkor ez történik” jellege az okosszerződések feltételes természetéhez igazodik: 
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a kiváltó esemény bekövetkezte után a szerződés az összes kijelölt feltételnek megfelelően mara-
déktalanul teljesül. A megoldással csökken az adminisztrációs teher és a bürokrácia, az ügyfelek 
nem vitatott esetekben azonnali kártérítésben részesülhetnek [Gilyén, 2018].

A.VI. A termékek és szolgáltatások piacán működő – jellemzően technikai paraméterekre, árakra 
vonatkozó – összevetést biztosító, fogyasztói döntéseket segítő szolgáltatások a pénzügyi szek-
torban is megjelentek. A digitális pénzügyi tanácsadás kapcsán az ügyfelek értékelést kaphatnak 
pénzügyi termékekről, fókuszálhatnak ezek összehasonlítására, illetve ötvözhetik a kétféle tevé-
kenységet [Gomber et. al., 2017]. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos 
információcsere internetes fórumokon zajlik, és a megszerzett ismeretek erős hatással lehetnek a 
pénzügyi döntések meghozatalára.

Minimális emberi beavatkozással létrehozott algoritmusok is szolgáltathatnak befektetési 
célokat feltérképező, kockázatkerülést támogató, portfólió-kezelési ajánlásokat adó.  Minimális 
emberi beavatkozással létrehozott algoritmusok is nyújthatnak szolgáltatásokat: feltérképezhet-
nek befektetési célokat, kockázatkerülést támogató portfólió-kezelési ajánlásokat adhatnak. A 
robo-tanácsadók számszerűsíthető információk alapján dolgoznak az egyéni személyes szem-
pontok figyelmen kívül hagyásával.

B.  A digitális pénzügyi technológiák és technológiai koncepciók képezik a digitális kocka 
második dimenzióját, melyek technikai értelemben elősegítik és támogatják az üzleti funk-
ciók megvalósulását és működését.

B.I. A blokklánc-technológia segítségével különféle adatokat maximalizált mennyiségben gyűj-
tünk blokkokba, erre képzünk egy, csak erre az információhalmazra jellemző ellenőrző kódot 
(hash), ami alapköve lesz a következő blokknak, amibe az újabb és újabb adatok kerülnek. Ez 
az átkötés (mint a számvitel területén az átvitel-áthozat páros) biztosítja az adatok láncolatát. 
A bezárt blokkokban tárolt információk utólagosan nem módosíthatók, az ellenőrző kódok 
alapján – legalábbis ésszerű időn belül és kifizetődő ráfordítással – nem fejthetők vissza, tehát 
a rendszer biztonságosnak tekinthető. A technológiai megoldása egyszersmind biztosítja azt, 
hogy mindenki, aki ezt a technológiát használja, ellenőrzi mindenki adatait. A rendszer akkor 
működik egyenrangú felek között, ha mindenki számára látható az összes tranzakció, és csak 
egyetlen főkönyv van, amelybe minden adatmozgást felvezetünk; ezt hívják elosztott főkönyvi 
technológiának (DLT Distributed Ledger Technology). Az érintett résztvevők úgy tudnak kom-
munikálni, hogy nincs köztük olyan központi szerv vagy rendszer, amely mintegy felülről vezé-
relné a kapcsolatokat; ez az úgynevezett peer-to-peer, azaz egyenlő felek közti információcsere. 
Ez egyszersmind biztosítja, hogy bárki csatlakozhasson az adott blockchain-hez egyenrangú 
félként bejelentkezés vagy regisztráció nélkül. A közösség tagjai mind ugyanolyan szabályrend-
szeren alapuló szoftvert futtatnak (ezt hívjuk csomópontnak, azaz node-nak), és automatikusan 
becsatlakozik az új tag, amikor elindítja saját szoftver-rendszerét. A résztvevők meghatározott 
szabályrendszer alapján döntik el, hogy ki készítheti az új főkönyvi lapot; ez egyben biztosíték 
arra is – sőt ez az egyik fő funkciója annak –, hogy az egyes tranzakciók egyszer és csak egyszer 
kerüljenek bele a főkönyvbe.

A privát blockchainnek lehet egy vagy akár több üzemeltetője is, de egy zárt közösséget alkot-
nak a résztvevők. A csoport tagjai egymás közt, valamilyen algoritmusban megegyezve döntik 
el, hogy melyikük jogosult megmondani a következő főkönyvi lap tartalmát (ezt például úgyne-
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vezett Proof of Stake (PoS), azaz érdekeltségi alapon dönthetik el). A publikus blockchaineknél 
mindenképpen kell valamilyen konszenzus, hogy ki az, aki készítheti a következő blokkot, és 
mindenki ahhoz fog ezek után igazodni, ehhez lehet szükséges a munkabizonyíték – Proof-of-
Work. Itt a tranzakciók jóváhagyása matematikai feladatok végrehajtása alapján történik (a blok-
kokat hash-elni kell), ami önmagában nem nehéz feladat, a nehezítést egy kiegészítő változó 
(nonce) hozzáadása jelenti, ami időt és számítógépes erőforrást igényel [Sík, 2017].

A blockchain technológia alkalmazható több területen is. A digitális pénznemek tranzakciói-
hoz tervezett eljárást Swan BlockChain 1.0-ként említi, a 2.0 verziót okosszerződések tárolására, 
crowdfunding lebonyolítására, elektronikus pénztárcák „üzemeltetésére” alkalmas eljárásnak 
nevezi, a 3.0 variáció állami feladatokat – például kormányzás, egészségügy működtetése – segít-
het [Gomber, 2017].

B.II. A P2P technológiák biztosítják, hogy a rendszer egyenlő, autonóm entitásokból önszerve-
ződés útján alakul, melyben a résztvevők megosztják saját hardver erőforrásaikat (feldolgozási 
teljesítmény, tárolókapacitás, hálózati kapcsolat kapacitása) [Greiner–Wang, 2009], a csomó-
pontok elfogadható összeköttetést és teljesítményt tartanak fenn anélkül, hogy központosított 
kiszolgáló egység vagy hatóság közvetítésére, támogatására lenne szükségük [Androutsellis-
Theotokis–Spinellis, 2004].

B.III. Az NFC (Near Field Communication, Közeli kommunikáció) egy rövid hatótávolságú 
– szabványosított és nem engedélyezett rádiófrekvencián működő -, vezeték nélküli összekap-
csolási technológia, amely lehetővé teszi két eszköz számára, hogy kommunikáljanak egymással 
szoros egymáshoz közelítés után további konfigurációs lépések nélkül [Nagashree, 2014]. A két-
irányú kommunikáció során mindkét készülék tud írni és olvasni a másikra/másikról. A másik 
megközelítésben egy eszköz (ez lehet telefon vagy kártyaleolvasó is) ír és olvas az NFC-s chipről: 
például egy terminálba kerül a bankkártya. Azonosításhoz általában ujjlenyomatot vagy kódot 
kérnek a lebonyolítás biztonságossá tételéhez, amit egy külön SE lapka hitelesít, majd továbbítja a 
hitelesítést (például tranzakciónként generált egyszer használatos kódot) az NFC-s modemnek. 
Amint ez megvolt, a fizetési művelet megkezdődik, és a pénzforgalom a fizető számlájáról a 
kedvezményezett számlájára rendeződik [Harangi, 2014].

B.IV. A közösségi háló (social network) használatával webalapú szolgáltatások segítségével az 
egyének nyilvános vagy részben nyilvános profilt hoznak létre, amelyen keresztül a felek meg-
oszthatják tapasztalataikat, tájékozódhatnak és tájékoztathatnak, elmondhatják véleményüket, 
kérdéseket tehetnek fel, vagy konkrét témákban folytathatnak eszmecseréket [Boyd–Ellison, 
2007].

B.V. A Big Data, mint fogalom létrejötte annak köszönhető, hogy az internet és egyéb techno-
lógiák elterjedése ugrásszerűen megnövelte a mindennapi élethez, az üzleti és a kormányzati 
szektorhoz, valamint más területekhez kapcsolódó, kinyerhető adatok mennyiségét. A gyűjtött 
információk tárolása és feldolgozása új kihívások elé állítja az emberiséget. Az adatelemzések 
során szükség van a számítógépek nagy CPU teljesítményére (CPU: Central Processing Unit, 
központi feldolgozó egység) a megnövekedett mennyiségű adatforrás használata segítségével 
összegyűjtött adatokkal történő műveletek (adatbányászat, statisztikai számítások, elemzések), 
az adatvizualizáció megfelelően rövid időtartamon belüli elvégzéséhez [Russom, 2011].
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B.VI. További – elképzelhető, hogy ma még ismeretlen – technológiák állnak majd rendelkezésre 
a hétköznapjainkban, melyek tovább támogathatják pénzügyeink digitális megoldásait, mert 
lehetővé teszik új funkciók, üzleti modellek fejlesztését, melyek megkönnyítik a lebonyolítást.

C. A digitális kocka harmadik dimenzióját képviselik az intézmények, melyek az ügyfelek 
részére a pénzügyi szolgáltatásokat. nyújtanak.

C.I. Ide tartoznak a hagyományos pénzügyi szolgáltatók – például bankok, biztosítótársasá-
gok, brókercégek –, melyek digitalizálják eddig más módon működő szolgáltatásaikat, és online 
ügyintézést is kínálnak. A tradíciókkal rendelkező pénzintézetek adatkezelése szigorúan sza-
bályozott – bár a pénzügyi válság sok ügyfél bizalomvesztését hozta -, rendelkezésre áll(hat)
nak humán és financiális erőforrások az újításokhoz, viszont üzletmenetük szabványosított, ami 
rugalmasságukat korlátozza [Conrad, 2012], és az intézmények – sok esetben akár országokon 
átívelő – mérete, a többlépcsős, bonyolult irányítási szervezet nehézkessé teszi a gyors piaci 
alkalmazkodást.

C.II: Ebbe a kategóriába sorolhatók a FinTech cégek, melyek vagy induló pénzügyi vállalkozá-
sok, vagy újonnan alakuló technológiai vállalatok, melyek az ágazatban eddig nem voltak piaci 
résztvevők [Gomber et. al., 2017]. Mindkét szereplőcsoport fennmaradásához elengedhetetlen, 
hogy megfeleljenek az új ügyféligényeknek. Ennek érdekében – különösen a szektorba újon-
nan belépők – olyan üzleti modelleket alkalmaznak, melyek nagyobb rugalmasságot, bizton-
ságot ígérnek [Lee, 2015a] alacsony költségű, korszerű és rendkívül hatékony megoldásokkal 
[Dunkley, 2016], és magasabb szintű ügyfélélményt biztosítanak partnereiknek.

Az induló vállalkozások előnye, hogy mentesek örökölt – nem mindig a legmodernebb – tech-
nológiai rendszerektől és a szigorú, bürokratikus szabályozástól, melyek mindegyike korlátozza 
a kialakult pénzügyi szolgáltató cégek gyors digitális fejlődését. A bankszektorhoz kapcsolódó 
magas terhek (például a kiterjedt, sok embert foglalkoztató fiókhálózatok működtetése) nélkül a 
platformok ugyanolyan szintű szolgáltatásokat (például gyors hitelminősítést) tudnak nyújtani 
az idő és a költségek töredékéért [Dunkley, 2016]. A FinTech vállalkozások nívós innovációs és 
rugalmassági szintet mutatnak, ami a hagyományos szereplők szemszögéből bomlasztó erővel 
hat a piaci környezetre; emiatt sok FinTech startup közvetlen fenyegetést jelent a bankszektorra.

A pénzügyi ágazatba frissen érkező kiszolgálók azonban nem támaszkodhatnak már létező 
ügyfélbázisra, sok esetben erősen függenek a külső finanszírozóktól, ami innovációs kudarcok 
esetén hatalmas kockázatot jelent; és bár számos FinTech cég kínál kiváló szolgáltatást, gyakran 
hiányoznak a méret, a márka és az ügyfelek elosztási csatornái, hogy hosszú távon versenyezze-
nek az inkumbensekkel, emiatt nem kis feladat a fogyasztókat meggyőzniük választásuk helyes-
ségéről. Az ügyfelekhez való hozzáférés nagyon szigorú feltételekhez kötött és drága, ezért egyre 
több FinTech cég fordul a bankokhoz, hogy partnerként működjenek együtt.

Emellett az ügyfelek elvárják adataik biztonságos kezelését, a pénzügyi garanciákat, ezért a 
tevékenységek szabályozása kiemelt jelentőségű. Ennek következtében több esetben az ágazat-
ban régóta funkcionáló társaságok együttműködést alakítanak ki az új vállalkozásokkal, vagy 
legalábbis megfelelő technológiájukkal, hiszen a bankok számára ez a módszer az egyik legha-
tékonyabb útja az üzleti modellek hiányosságainak megszüntetésére [Dunkley, 2016]. Vagyis a 
bankok és a FinTech vállalkozások kooperációja fontos és kölcsönösen előnyös lehet, feltéve, ha 
a piaci pozíciójukat stratégiájuknak megfelelően tudják alakítani.
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… és a jövő

A technika folyamatos fejlődése mellett – mint ahogy az a történelem során már sokszor volt 
tapasztalható – nem várt újítások hozhatnak paradigmaváltást sok területen. Az informatikai 
és a pénzügyi háttér mellett fontos a jogi és természetes személyek bizalma, hogy elfogadják 
mindennapi életükben az innovációk termékeit. A pénzügyi szektorban jövőben elképzelhető a 
pénzügyi ágazat erőteljes átalakulása, ha az ügyfelek készek gyorsan és nagy intenzitással befo-
gadni a pénzügyi területen előre törő innovációkat.
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