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Csirke helyett patkány a tányéron? - avagy a fogyasztók kö-
zötti interakciókról 

Dulai Sára I 2021.06.18. 

Hogyan kezelnéd, ha egy futótűzként terjedő fogyasztói bejegyzés azt állítaná az éttermedről, 

hogy csirke helyett patkányt szolgálsz fel? A helyzet súlyosságát mutatja, hogy csupán a CNN 

YouTube csatornáján megjelent, a bejegyzésről szóló videó 6.2 millió megtekintést ért el. A be-

jegyzés számos szempontból állította kihívás elé a KFC étteremláncot, ilyen például a videó 

alatti 13 000 komment kezelése. Ez jól példázza a fogyasztók közötti interakciók (a továbbiak-

ban CCI, vagyis Customer-to-customer interaction) fontosságát. 

Akkor beszélünk CCI-ról, amikor egy fogyasztó hatással van egy másik ember fogyasztói élmé-

nyére, vagy annak hiányára. A CCI kezelése alapvető fontosságú a vállalatok számára, mivel ha-

tással lehet többek között a márka imázsára, a vállalat hírnevére, valamint az értékesítésre. Ke-

zelhető pl. az ügyfelekkel szembeni elvárások világos kommunikációjával, illetve probléma ese-

tén azzal, hogy pozitív indoklást adunk arról, mi okozta azt és mit tesz a vállalat a javulás érde-

kében. CCI magában foglalja mind a közvetlen, aktív interakciókat, mind a közvetett, passzív 

interakciókat is. A technológiai fejlődésnek köszönhetően a fogyasztó egyre könnyebben léphet 

kapcsolatba más ügyfelekkel, így a vállalatoknak érdemes jelen lenniük az ügyfélút (ezentúl CJ, 

vagyis customer journey) korai szakaszában online és offline egyaránt.  

A CJ három fő szakasza a vásárlást megelőző, a vásárlás közbeni, és a vásárlást követő szakasz. 

A vásárlást megelőző szakaszban a fogyasztókat legjelentősebben a többi fogyasztó befolyá-

solja a céggel kapcsolatos online vagy személyesen megosztott tapasztalataik révén. Ezek alap-

ján a fogyasztók pozitív vagy negatív elvárásokat alakítanak ki a termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a korábbi ügyfelek pozitív módon befolyásolják az újakat, 

a cégek a vásárlás utáni szakaszban is interakcióba léphetnek ügyfeleikkel, például reagálhatnak 

a hozzászólásaikra, különös tekintettel a negatívakra, hogy szoros kapcsolatot mutassanak ve-

lük. A fogyasztók közösségi körében történő személyes beszélgetéseik során esetlegesen fel-

lépő konfliktusok elkerülése érdekében a vállalatoknak figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy 

kommunikálják versenyelőnyüket és megkülönböztessék magukat a versenytársaktól, így a 

megtapasztalt vegyes vélemények és a kommunikált felsőbbrendű pozíció nem ütközik. A vá-

sárlási fázisban a fogyasztók közvetlen vagy közvetett kapcsolatuk által hatnak egymásra. Ezek 

az interakciók kínos és kellemetlen pillanatokat okozhatnak a vásárlóknak, ami csökkentheti az 
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elégedettségüket. E probléma kezelése érdekében a vezetőknek arra kell összpontosítaniuk, 

hogy a munkavállalókat kiképezzék, hogy hogyan kommunikáljanak a fogyasztókkal még szél-

sőséges helyzetekben is és hogyan kezeljék a többi fogyasztó miatti szolgáltatási hibákat. A vá-

sárlást követő szakaszban a vállalatoknak arra érdemes fókuszálni, hogy a fogyasztók pozitív 

véleményt alakítsanak ki a cég termékéről vagy szolgáltatásáról, és a fogyasztói hűség növelés-

ével rávegyék őket arra, hogy meg is osszák ezeket a véleményeket. 

Az ügyfélút különböző szakaszaiban tehát érdemes máshogy megközelítenünk a fogyasztóinkat 

annak érdekében, hogy maximalizáljuk elégedettségüket. Mindezek mellett azonban elenged-

hetetlen a „helyreállítási” stratégia kialakítása is, hogy a vállalat képes legyen kommunikálni a 

fogyasztókkal azok aggodalmaikról, illetve választ és megoldást adjon nekik a fellépő problé-

mákra. Például egy csalódott fogyasztó boldoggá válhat, ha visszaküldést vagy visszatérítést 

kaphat. Kedvezmény kódokkal pedig arra ösztönözhetőek a fogyasztók, hogy pozitív meglátá-

sokat terjesszenek egy termékkel, szolgáltatással kapcsolatban. 

Források:  

Baker, M.A., & Kim, K. (2018). Other customer service failures: emotions, impacts, and attributions. Journal of 

Hospitality & Tourism Research, Vol. 42 (7), pp. 1067-1085 

Brocato, E. D., Voorhees, C. M., & Baker, J. (2012). Understanding the influence of cues from other customers in 

the service experience: A scale development and validation. Journal of Retailing, 88, pp. 384– 398. 

CNN YouTube Channel. (2015). Youtube. Source: https://www.youtube.com/watch?v=2q9QUwdEL40 Letöltve: 

2021.05.30 

Geter, T. (2019). 8 Ways to Improve Your Post-Purchase Customer Experience. Omnistar Blog - eCommerce 

Marketing. Letöltve: 2021.05.30 https://www.osiaffiliate.com/blog/8-ways-improve-post-purchase-

customer-experience/ 

Hyun, S.S., & Han, H. (2015). Luxury Cruise Travelers: Other Customer Perceptions. Journal of Travel Research, Vol. 

54(1), pp. 107-121 

Kim, S.Y. & Yi, Y. (2017). Embarrassed customers: the dark side of receiving help from others. Journal of Service 

Management, Vol. 28 No. 4, pp. 788-806 

Ranaweera, C. & Jayawardhena, C. (2014). Talk up or criticize? Customer responses to WOM about competitors 

during social interactions. Journal of Business Research, Vol. 67, pp. 2645-2656. 

Sheehan, A. (2017, 23 August). Post-Purchase Communications: Expert Tactics to Stay in Touch With Customers. 

Shopify Blogs. Letöltve: 2021.05.30, https://www.shopify.com/retail/examples-of-great-post-purchase-

communications-you-should-steal 

Wu, C.H.J. (2008), “The influence of customer-to-customer interactions and role typology on customer reaction”, 

The Service Industries Journal, Vol. 28 No. 10, pp. 1501-1513. 

Yoo, J. J., Arnold, T. J., & Frankwick, G. L. (2012). Effects of positive customer-to-customer service interaction. 

Journal of Business Research, Vol. 65, pp. 1313-1320. 
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A kiberbiztonság és az autóipar 
Bocskor Beáta I 2021.06.12. 

Az elmúlt években jelentősen fejlődött a technológia, amely biztonságtechnológiai védelmet is 

igényel, hiszen olyan szektorokat is érnek jelentős mértékű kibertámadások, mint a bankszektor 

vagy a gyáripar. A hálózatba kapcsolt digitális eszközök biztonságos működésének biztosítása 

elengedhetetlen részét képezi a vállalati működésnek. A kiberbiztonság az Ipar 4.0 egyik alap-

technológiája; a kibervédelem pedig magába foglalja az elektronikus adatok illetéktelen felhasz-

nálása ellen való védelmet és az ebben az irányban történő lépéseket és intézkedéseket is.  

Kibervédelmi piac 

A technológia fejlődésével a kockázatok és kihívások is egyre inkább növekednek. Az Internet 

globális penetrációjával és a felhasználók jelentős méretű növekedésének következtében a ki-

berbűnözések száma exponenciálisan növekszik. Az indusztriális kibervédelmi piac 5.81%-os 

éves növekedési ráta mellett 2020-ról 2025-re elérheti a 22.5 milliárd dolláros piacméretet. A 

növekedéshez hozzájárul az is, hogy a COVID-19 következtében a vállalatoknak minél gyorsab-

ban meg kellett változtatniuk az operációjukat, a gyorsaság azonban nehezen biztosította a biz-

tonságos és fenntartható működésre való átállást.  

Kiberbiztonság üzleti alkalmazása 

Az értékteremtés során fontos a megfelelő adatvédelem és informatikai védelem biztosítása, 

így tehát a kibervédelem az egész vállalatot érintő hatékonyságvédelemben is szerepet játszik, 

mely növelheti az üzleti folyamatok eredményességét. A kiber-fizikai rendszerek azoknak a be-

ágyazott szoftvereknek a hálózatát jelenti, melyek egyedi adatokat és információkat gyűjtenek 

össze és továbbítanak. Ezek a rendszerek rendkívül komplexek, magas fokú összetettség jel-

lemzi őket és könnyedén tudnak alkalmazkodni az adott gyártási körülményekhez. A kiberfizikai 

rendszerek működésének célja főként 4 összetevőre bontható: nem várt eseményekre való re-

agálás biztosítása, meghibásodások esetén fennálló működőképesség, a működés alapvető op-

timalizálása és hatékonyabbá tétele, valamint a költséghatékonyság. Tehát a 3C elvének meg-

felelően biztosítják az alábbiakat: communicate, compute, control.  

Az önvezető autók például olyan komplex ökoszisztémával rendelkeznek, mely kiberbiztonsági 

szempontból rengeteg problémát felvethet. A McKinsey 2020-as tanulmánya szerint a globális 

autóipari kibervédelmi piac 2030-ra elérheti a 9.7 milliárd dollárt. A modern autóknak és 
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járműveknek magas biztonsági kockázata van, hiszen az esetlegesen fellépő szoftverhibák miatt 

egyre nagyobb a támadási felület, például a fedélzeti diagnosztikai rendszer biztonsági részein. 

A járművek kibervédelmének biztosítása az alábbiakat foglalhatja magában: 

1. járművek és rendszerek közötti biztonságos kommunikáció és információs rend-

szer kiépítése 

2. működésbiztonság megvalósítása a szándékos megzavarás ellen 

3. gyűjtött, tárolt és továbbított adatok lopásának, törlésének és megváltoztatásá-

nak védelme 

4. fizikai veszélyek elleni védelem – hardver 

5. kritikus infrastruktúra védelme a támadások ellen 

6. autonóm járművek szenzorainak védelme 

Az Ipar 4.0 és a kiberbiztonság transzformáló hatása  

Az Ipar 4.0 várható hatásai közé sorolhatjuk többek között a termelékenység javulását, a mun-

kakörülmények alapvető megváltozását, a versenyképesség javulását és a fenntartható gazda-

sági növekedést is.  A negyedik ipari forradalom hatását és következményeit nem könnyű meg-

jósolni, hiszen becslések szerint 10-szer nagyobb és 300-szor gyorsabb a kiterjedése az első 

ipari forradalomhoz képest. Az Ipar 4.0 nemcsak a vállalati értékláncon nyúlik át, hanem integ-

rálhatja azt az ellátási hálózattal is. Az autóiparban az egész értékláncra hat a kibervédelmi 

transzformáció. Az ipari forradalom átalakíthatja a globális értékláncot és a vállalatok működési 

modelljét.  

Az autóipari szereplőknek biztosítani kell a végpontok közötti kibernetikai kockázatkezelést, va-

lamint azonosítaniuk kell az esetlegesen fellépő biztonsági problémákat. Továbbá fontos hang-

súlyozni, hogy a kibervédelem nem áll meg a járművek gyártásánál, hanem a jármű egész élet-

tartalma során folyamatosan monitorozni kell a lehetséges biztonsági réseket és kockázatokat. 

Az autógyárak mellett a beszállítóknak is folyamatosan szükséges észlelnie a kockázatokat és 

reagálniuk kell arra. Emellett az autóipar fejlődésében egyre nagyobb szerepet játszanak az 

adatalapú szoftveres megoldások, melyeknek a kockázatait mindenképpen minimálisra kell 

csökkenteni, hiszen a közlekedésben emberéletek múlhatnak egy apró biztonsági kockázaton 

is. 

Források 

acs. (2016. November). Cybersecurity - Threats, Challenges, Opportunities Report. 7-8. o. Letöltés dátuma: 2021. 

március 18, forrás: https://www.acs.org.au/insightsandpublications/news/2016/120297.html 

https://www.acs.org.au/insightsandpublications/news/2016/120297.html
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Petropoulos, G. (2017). The growing presence of robots in EU industries. Letöltés dátuma: 2021. március 18, forrás: 

http://bruegel.org/2017/12/the–growing–presence–of–robots–in–eu–industries/ 

Szerb, L., Komlósi, É., & Páger, B. (2019). ÚJ TECHNOLÓGIAI CÉGEK AZ IPAR 4.0 KÜSZÖBÉN . Magyarország. Letöltés 

dátuma: március. 18, forrás: https://journals.lib.uni-

corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/396/197 

Tokody, D., Ady, L., Albini, A., & Temesvári, Z. M. (2018. október). Kiberbiztonság az autóiparban. Letöltés dátuma: 

2021. március 18, forrás: 

https://www.researchgate.net/publication/328432294_Kiberbiztonsag_az_autoiparban_-

_Automotive_Cybersecurity/link/5bce120a92851c1816b944c0/download 

  

http://timreview.ca/article/835
http://konferencia2015.infoter.eu/_eloadasok/2/12-30-dr-kovacshazy-tamas.pdf
http://industry4.hu/en/fogalomtar/kiber-fizikai-rendszerek
http://real.mtak.hu/60073/1/07_KovacsA_u.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/06/the-factory-of-the-future.pdf
https://akjournals.com/view/journals/112/1/1/article-p43.xml
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-cybersecurity-market-37646764.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-cybersecurity-market-37646764.html
http://bruegel.org/2017/12/the%E2%80%93growing%E2%80%93presence%E2%80%93of%E2%80%93robots%E2%80%93in%E2%80%93eu%E2%80%93industries/
https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/396/197
https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/396/197
https://www.researchgate.net/publication/328432294_Kiberbiztonsag_az_autoiparban_-_Automotive_Cybersecurity/link/5bce120a92851c1816b944c0/download
https://www.researchgate.net/publication/328432294_Kiberbiztonsag_az_autoiparban_-_Automotive_Cybersecurity/link/5bce120a92851c1816b944c0/download


 

6 

 

Az árupiaci szuperciklusokról röviden! 

Sebestyén Péter I 2021. 06. 05. 

Egyszerű megfogalmazással az árupiaci szuperciklus több évtized hosszú, várható árfolyam fe-

letti kereskedés a commodity, avagy árupiac számos termékénél. Az elmúlt évszázadban négy 

ilyen ciklust különböztetnek meg, ami rendkívüli, hosszan tartó keresleti növekedés miatt ala-

kult ki és történelmi eseményekhez köthetőek. 

Mitől lesz szuper egy ciklus? 

Az árupiaci árak nagymértékben függenek a hosszú távú keresleti-kínálati trendektől és számos 

ezt befolyásoló különböző tényezőktől, mint túltermelés, háborúk, időjárási viszonyok vagy akár 

országok közötti konfliktusok. A „szuper” jelző az árupiac azon tulajdonságából származik, hogy 

a kialakuló trendek a részvénypiaciaktól eltérően 10 évnél hosszabb időtávon állnak fenn. 

A szuperciklusok történelme 

Az elmúlt 10 évben 4 szuperciklust lehet megkülönböztetni, ami különböző nemzeti határokon 

túlivelő következményekkel jártak. 

 

1. ábra: Szuperciklusok bemutatása különböző mutatókon (Birge Elten-Ocampo, 2012) 

Az első ciklus kialakulása 1890-es években figyelhető meg és az USA hirtelen meginduló és gyors 

ütemű iparosodásához köthető, amit az I. világháború követett. A második árupiaci szuperciklus 

a II. világháború nyersanyagigénye miatt indult el, majd a háború utáni „újjáépítési” hullámban 

folytatódott. A lefutó ág ennél a ciklusnál a korábbiakhoz képest rövidebb volt és a világszerte 
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elinduló fejlődési törekvések nagy energia és nyersanyag igénye következtében már 1970 körül 

elindult a következő. 

A legutolsó hullámot a BRIC mozaikszóval szokták összefoglalni, ami 4 ország kezdőbetűiből te-

vődik össze: Brazília, Oroszország, India és Kína. Ezeknél az országoknál indult egy jelentős ipa-

rosodási folyamat, ami szignifikáns keresleti elvárásokat támasztott az árupiacok irányába. 

 

2. ábra: Szuperciklusok hossza és hosszú távú árfolyamtól való eltérése (Commodity Price Index, 

2019) 

Miért is aktuális most ez a téma? 

Sokan vitatják, hogy az árupiac éppen belépett egy új szuperciklusba.  A neves commodity in-

dexek (pl. BCOM, GSCI) az elmúlt évben jelentősen emelkedtek tavalyi értékükhöz képest 80-

90%-kal magasabban kereskednek és sokan ezt a követkető szuperciklus kezdéseként látják eb-

ben a változásban. Óvatosan kell hosszú távú következtetést levonni a jelenlegi rövid távú 

trendből, hiszen Covid pandémiából való kilábalás magában hordozza az árupiaci árak növeke-

dését, de nem feltétlen vetíti előre a következő évtized árfolyam tendenciáját. 

Források: 

Birge Elten-Ocampo, J. A. (2012). Super-Cycles of Commodity Prices Since the Mid-Nineteenth Century. Initiative 

for Policy Dialogue Working Paper Series. 

Brown, R. (2021.04.13). Are We About To Enter A Commodity Supercycle? Forbes. 

Commodity Price Index. (2019). Forrás: Bank of Canada: https://www.bankofcanada.ca/rates/price-indexes/bcpi/ 

Elemzéközpont. (2019). Mi az az árupiaci szuperciklus? https://elemzeskozpont.hu/mi-az-az-arupiaci-szuperciklus 

. 
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Mezőgazdaság 4.0 – az agrárium jövője 

Judák Jusztina I 2021.05.29. 

A digitalizációs trendekkel kapcsolatban leginkább az iparban elért eredményekről hallhatunk, 

azonban fejlődés egyaránt érinti a mezőgazdaság területeit is. A növekvő élelmiszerigényhez a 

termelésikapacitásnak egyaránt igazodnia kell, amely elengedhetetlenné teszi a folyamatos fej-

lődést. Emellett a klímaváltozás jelentős akadályok elé állítja a gazdaságokat, amelyre szintén 

megoldásokat nyújthat a technológiai fejlődés. 

Mezőgazdaság 4.0 

A mezőgazdaság 4.0 az adatalapú gazdaságra, valamint a digitalizációra épül. Az egyre inkább 

változó, valamint helyenként eltérő természeti adottságokhoz a növénytermesztésnek alkal-

mazkodnia kell. Ehhez nyújt megoldást a technológia. Rengeteg IT terület helyet kap ma már a 

mezőgazdaságban, mint az adatalapú döntéshozatal, térinformatika vagy mesterséges intelli-

gencia. 

Adat alapú gazdaság 

A növénytermesztéssel kapcsolatban rengeteg adat gyűjthető, mint az időjárási körülmények, 

talaj tulajdonságai, ezek az adatok pedig lehetővé teszik az adatalapú döntéshozatalt a mező-

gazdaságban. Az adatok gyűjtéséhez elsősorban szenzorokat használnak, emellett egyre inkább 

elterjedt a drón-használat is. A precíz adatgyűjtésnek köszönhetően a következő felhasználási 

szint a mesterséges intelligencia. A gépi tanulás egyik felhasználási területe például a kártevő 

felismerés. 

A robotizáció térnyerése 

A digitalizáció legjelentősebb területe az agráriumban a robotizáció megjelenése. Részben a 

szektorban felerősödő munkaerőhiányra is megoldást adhat a termelőgépek technológiai fej-

lesztése. Az ismertebb mezőgazdasági gépgyártó cégek, mint a New Holland vagy a John Deere 

már fejlesztettek ki többek között önvezető traktorokat. A robotizációnak köszönhetően a me-

zőgazdaság hatékonysága is növekedni fog a jövőben. 

Az okos gazdálkodás hátránya, hogy nagy beruházást igényel. Emiatt ezek a megoldások még 

széleskörben nem elterjedtek. Fokozatosan azonban hazánkban is kezdenek megjelenni a pre-

cíziós megoldások, valamint az ezt elősegítő állami támogatások. 
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Források: 

Farkas, Gábor; Magyar, Péter; Molnár, András; Zubor-Nemes, Anna (2020) Adatbányászati módszerek alkalmazás 

a mezőgazdaságban – a gépi tanulás felhasználási lehetőségei, Gazdaság, 64. évfolyam, 1. szám, 15-

24.o.  

IoT Zóna (2020) Digitális mezőgazdaság: az azonnali információ a jó üzleti döntés alapja, Letöltve: 

https://iotzona.hu/agrar/digitalis-mezogazdasag-az-azonnali-informacio-a-jo-uzleti-dontes-alapja 

Utoljára letöltve: 2021.05.19. 

Magó László (2019) Robottraktorok alkalmazásának gépesítésre és géphasználatra gyakorolt hatása, 

Mezőgazdasági technika, 60. évfolyam, 9. szám, 2-7 o. 

IoT Zóna (2020) Mezőgazdaság 4.0: úton a digitális forradalom felé, Letöltve: 

https://iotzona.hu/agrar/mezogazdasag-40-uton-a-digitalis-forradalom-fele Utoljára letöltve: 

2021.05.19. 

Pólya Árpád, Varanka Mariann (2020) Mezőgazdaság 4.0 – a jelen, Agrotrend.hu, 

Letöltve:https://www.agrotrend.hu/innovacio/precizios-gazdalkodas/mezogazdasag-40--a-jelen, 

Utoljára letöltve: 2021.05.19. 
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https://iotzona.hu/agrar/mezogazdasag-40-uton-a-digitalis-forradalom-fele
https://www.agrotrend.hu/innovacio/precizios-gazdalkodas/mezogazdasag-40--a-jelen
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A jó ár elad – de mitől jó egy árazás? 

Krátki Alexandra I 2021.05.22. 

Az online értékesítésnek és a különböző ár-összehasonlító platformoknak köszönhetően, nap-

jainkban megnőtt a megfelelő árazás szerepe, hiszen a fogyasztók esetében nincs többé jelen 

az információs asszimmetria. Annak érdekében, hogy eladásokat ösztönző, konzekvens árazást 

végezzünk, szükséges néhány árszabással kapcsolatos elméletet és technikát alaposan megis-

merni. Az árazás során figyelembe kell venni a fogyasztói célcsoport sajátosságait és árérzé-

kenységét, illetve a termék, vagy szolgáltatás minőségét.  

A kereslet és kínálat összehangolása, a piaci egyensúly megvalósítása az árak összekapcsoló 

szerepén keresztül válhat valóra. A vállalatok perspektívájából központi téma az árazás, hiszen 

bevételük a termékek, vagy szolgáltatásaik értékesítése által, az árakon keresztül származik (Re-

kettye, 2016). Neubert (2017) az árazást a vállalati pénzügyi célok és a helyi piaci viszonyok 

közötti közvetítőnek tartja, és úgy vélekedik, hogy a sikeres vállalatoknál strukturált és fegyel-

mezett ármegállapítás zajlik, rendszeres felülvizsgálatokkal.  

Rekettye (2016) kiemeli, hogy a fogyasztási szokások erősen megváltoztak, a magas életszínvo-

nalú fogyasztók és az ún. okos vásárlók a minőségi, magasabb értéket képviselő (prémium) ter-

mékeket, vagy szolgáltatásokat preferálják, ellentétben a korábbi évtizedek mennyiségköz-

pontú szemléletmódjával. A vevők társadalmi tudatosságának köszönhetően központi témákká 

váltak az egészségvédő, környezetbarát, gazdaságos és praktikus termékek és szolgáltatások. A 

piaci verseny globalizálódásának és az információáramlás felgyorsulásának eredményeképpen 

a fogyasztói ártudatosság és árérzékenység megnőtt. 

Árdiszkrimináció 

A különböző fogyasztói célcsoportok számára kínált más-más árszínvonal a vállalat számára az 

értékesítési volumen növelését generálhatja. Amennyiben egy vállalkozás eltérő áron kínálja 

ugyanazt a termékét különböző vevőinek, árdiszkriminációról beszélünk. Így magasabb árakat 

szabhatnak azoknak a vevőknek, akik hajlandóak azt megfizetni, illetve alacsonyabbat azoknak, 

akik nem, így növelve a bevételeiket és a fogyasztói elégedettséget (Nordhaus és Samuelson, 

P. A., 2016). Varian (2016) alapján a három típusát különböztetjük meg. Az elsőfokú-, vagy más-

néven tökéletes árdiszkrimináció esetében a különböző termékeket eltérő árakon kínálják, me-

lyek vevőnként változóak. Másodfokú árdiszkrimináció alkalmazásakor a különféle termékeket 
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eltérő árakon kínálják, úgy, hogy az ár a megvásárolni kívánt mennyiségtől függ. Ide tartozik 

például a mennyiségi kedvezmény. Harmadfokú árdiszkrimináció esetében a különböző vevők-

nek eltérő áron értékesítenek, de ugyanaz a vevő az értékesített mennyiség összes egységét 

ugyanazon az áron kapja. Példa erre az életkortól függő kedvezmények nyújtása (Varian, 2016). 

Árazási stratégiák és modellek 

A nemzetközi szakirodalmak alapján többfajta árazási stratégiát különböztetünk meg, a célja-

inktól, termék vagy szolgáltatás jellegétől, az értékesítési modelltől és technikától függően 

(Auer et al, 2018).  

• Intuitív árazás: piackutatás és számítások nélküli árazás, nem megalapozott tények alapján 

• Versenytársalapú árazás: az értékesítő a konkurens vállalatok termékeinek és szolgáltatása-

inak átlagos piaci árát vizsgálja, és ezek alapján szabja saját árait. A konkurensek árait alul- 

vagy felülárazza, vagy a versenytársi árak átlagán értékesít. 

• Értékalapú árazás: az árszabás a fogyasztók árérzékenységétől függ, melyet különféle kuta-

tásokkal mérnek. 

• Költségalapú árazás: a felmerült kiadásokat, azaz a gyártási-, forgalmazási-, és értékesítési 

költségeket, valamint az elvárt profitot figyelembe véve állapítják meg haszonkulcs segítsé-

gével a végső piaci árat. Vállalkozások körében elterjedt módszer.  

• Várható megtérülésen alapuló árazás: befektetői szemléletű, a felmerülő költségeket és az 

elvárt hasznot figyelembe véve történő árszabás (Danyi et al., 2020; Rekettye, 2016). 

• „Ingyen” és freemium (ingyen+prémium) modellek: jellemzően az olyan ügyleteknél (főként 

szolgáltatások esetében) alkalmazzák, ahol a marginális, azaz változó költségek szinte a nul-

lához közelítenek. Célja lehet fogyasztók motiválása a kínált szolgáltatás kipróbálásához, 

vagy óriási felhasználóbázis kiépítése (Rekettye, 2020). 

• Lépcsőzetes árak modellje: az értékesítő leggyakrabban három, de esetenként ennél több 

csomagot kínál, különböző árakon. Ezt a metódust “jó – jobb – legjobb” árazásnak is hívják 

(Rekettye, 2020). 

• Előfizetéses modell: egyedi és egyszeri helyett periodikusan, vagy automatikusan értékesí-

tünk, felhasználói hűséget teremtve (Barakonyi, 2008).  

Összefoglalás 
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A megfelelő árazáshoz számtalan tényező figyelembevétele, a piaci környezet elemzése és a 

célcsoport ismerete szükséges. Számos vállalat számára a kevert árszabási módszer alkalma-

zása vált be, mely során több technikát alkalmaznak a profitmaximalizálás érdekében. Az ára-

zási modellek és jó vállalati példák tanulmányozása során útmutatást kaphatunk ahhoz, hogy a 

számunkra megfelelő stratégiát alkalmazzuk. 

Források: 

Auer, R. A., Chaney, T., Sauré, P. (2018). Quality pricing-to-market. Journal of International Economics, 110, 87-

102. 

Barakonyi, K. (2008). Üzleti modellek. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 39(5), 2-14. 

Danyi, P., Rekettye, G., Veres, I. (2020). Modern árazás. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Neubert, M. (2017). International pricing strategies for born-global firms. Central European Business Review, 6(3), 

41-50. 

Nordhaus, W. D., Samuelson, P. A. (2016). Közgazdaságtan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Rekettye, G. (2016). Multidimenzionális árazás. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Rekettye, G. (2020). Az ipar 4.0 hatása az árakra és a vállalati árképzés gyakorlatára. Vezetéstudomány/Budapest 

Management Review, 51(4), 15-25. 

Varian, H. R. (2016). Mikroökonómia középfokon. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
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Miért is nézzük mi magyarok a Premier League-et? 

Lovász Barnabás I 2021.05.15. 

Teljesen irracionális viselkedésmintát követnek a csapatok szurkolói. Amikor egy személy vásá-

rol egy terméket, szolgáltatást és az nem hozza meg számára az elvárt minőséget, kipróbál egy 

másikat. A szurkolói fogyasztói magatartásban ez egyáltalán nem tapasztalható. A Manchester 

United szurkolója nem fogja lecserélni kedvenc csapatát a Manchester Cityre, vagy a Chelsea-

re, ha az sorozatosan gyenge eredményeket produkál. Vajon mi határozza meg ezt az erős kö-

tődést, mi, magyarok miért is szeretjük annyira a Premier League-et? 

Globális szinten a labdarúgás a legnépszerűbb sport a maga 3,5 milliárd fős követőtáborával. A 

labdarúgás egyik legnépszerűbb bajnoksága a Premier League, az angol bajnokság első osztálya. 

A bajnokságban lévő húsz csapatnak összesen 287, 86 millió követője van Facebookon és 

165,16 millió az Instagramon. Érdekességképpen a követők negyedét a Manchester United tud-

hatja magáénak.  

 

Forrás: Saját szerkesztés (facebook.com és instagram.com alapján) 

És hogy miért is nézzük mi magyarok a Premier League-et? Ezt a kérdést három fő részre tudom 

bontani. Az első magyarázó ok az identifikáció érzése, vagyis a fogyasztó azonosul a csapattal. 

A második magyarázó ok a különféle motivációs faktorok, amelyek meghatározzák a kötődés 



 

14 

miértjét. A harmadik pedig az attitűdbéli lojalitás, vagyis a hűség kifejezése a csapat felé, ami 

akár konkrét cselekvésekben is megnyilvánulhat. 

Identifikáció 

Az embernek, mint egyénnek mindig is megvolt az a szociális szükséglete, hogy kapcsolódjon 

más emberekhez, érezze, hogy tartozik valahova, akikkel tud azonosulni. Ez a sportban sincsen 

másképp. A csapattal való azonosulást, másnéven identifikációt definiálhatjuk úgy, mint a szur-

kolók szoros érzelmi kötődése a csapathoz.  

A sportcsapattal való azonosulás oka számos különféle tényezőből származhat. Ezekből a té-

nyezők közül három fő kategóriát tudunk megállapítani; pszichológiai, környezeti és a csapattal 

kapcsolatos. Legerősebb identifikációs ok a pszichológiai, amik közül kiemelendő a valahová 

tartozás és kapcsolódás. A környezeti hatás mellett sem szabad szó nélkül elhaladnunk. Egy 

tanulmány alapján a labdarúgást szeretők 37%-a családi hagyományokat követve választ ked-

venc csapatot. A harmadik csapathoz köthető okok között többek között olyanok találhatóak, 

mint a csapat stílusa, teljesítménye és a történelme. Az identifikáció csupán közvetetten van 

hatással a média és merchandising fogyasztásra. 

Szurkolói motiváció 

Különféle motivációs okok szerepelhetnek egy fogyasztó kötődésének kialakulása mögött a 

klubhoz. Vannak olyanok, akik számára a sport élvezetes és egy pozitív stresszt (eustressz) vált 

ki a sport belőlük. Egy másik motivációs ok lehet az önbecsülés, önérzet növelése, vagyis amikor 

kedvenc csapata nyer, ő is nyer. Egy másik további feltételezhető motiváció lehet a szurkolók 

számára a mindennapi életből és annak történéseiből való kiszabadulási vágy. Mások számára 

még fontos lehet továbbá a családjukkal vagy barátaikkal való közös időeltöltés. Motivációs ok 

lehet még az izgalomkeresés, a csapat teljesítménye, vagy éppen az adott sportág esztétikájára 

való igény. Egy általam végzett tanulmány alapján a szurkolói motivációk főleg a médiafogyasz-

tásra vannak hatással. 

Attitűdbéli lojalitás 

A harmadik fő magyarázó ok az attitűdbéli lojalitáshoz köthető. Itt alakul ki teljes hűség a szur-

kolóban szeretett klubja felé. Egy tanulmány szerint érdemes a kluboknak a szurkolókkal való 

kapcsolatba fektetni, mivel az erős pozitív kapcsolat magasabb fogyasztást is eredményez a 
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szurkolótól. A leghűségesebb szurkolók esetében a külső és belső hatások sincsenek erős ha-

tással a csapat felé való érzelmi és pszichológiai kapcsolatra. Az attitűdbéli lojalitásnak három 

része van, affektív, kognitív és konatív. Az affektív kategória foglalja magába az érzelmi alapú 

lojalitást, vagyis a kötődés érzelmi alapon nyugszik. A következő, kognitív részhez tartoznak a 

tudáshoz köthető elemek, vagyis a fogyasztó mennyit tud a csapatról. A harmadik, konatív rész-

hez pedig az attitűd magatartásbeli elemei tartoznak. Ide tartoznak a konkrét cselekvések, mint 

például kommentelés a kedvenc csapat posztja alá, vagy akár szurkolói termék vásárlása. Az 

általam végzett tanulmány alapján az attitűdbéli lojalitás főképp a merchandising fogyasztásra 

van hatással. 

Konklúzió 

Tehát az attitűdbéli lojalitás a merchandising fogyasztásra, a szurkolói motiváció a médiafo-

gyasztásra van nagyobb hatással. Az identifikáció csak közvetetten van hatással a fogyasztói 

magatartásra. A csapatoknak mindenképpen érdemes belefektetni a szatellit szurkolókba, mi-

vel hosszútávú megtérülést tudnak elérni. 

Források: 

Kajos Attila, Prisztóka Gyöngyvér és Paic Róbert (2017): a nézőtéri sportfogyasztás motivációit mérő, magyar 

nyelvű „SPEEDE-H” skála validációja és néhány eredménye. Vezetéstudomány, 48.évf. 10. sz. 19-31. old. 

eu.usatoday.com, English Premier League broadcast rights rise to $12 

billion   https://eu.usatoday.com/story/sports/soccer/2019/05/21/english-premier-league-broadcast-

rights-rise-to-12-billion/39500789/ Letöltés ideje: 2021.04.08 

Kerr, A. K., & Gladden, J. M. (2008). Extending the understanding of professional team brand equity to the global 

marketplace. International Journal of Sport Management and Marketing, 3(1-2), 58-77.  

Meir, R., & Scott, D. (2007). Tribalism: definition, identification and relevance to the marketing of professional 

sports franchises. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 8(4), 43–

59. doi:10.1108/ijsms-08-04-2007-b006  

Lock, D., & Heere, B. (2017). Identity crisis: a theoretical analysis of “team identification” research. European Sport 

Management Quarterly, 17(4), 413–435. doi:10.1080/16184742.2017.1306872  
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Barátai vagy ellenségei a FinTech cégek a bankoknak? 

Forgács Benjámin I 2021.05.18. 

Startup vállalkozások az innovativitásuknak köszönhetően az élet minden szegmensében foko-

zatosan megjelentek, így a pénzügyi szektorban is. A korábban startupként indult, a piacon ma 

is megtalálható FinTech cégek közül többen elég nagy piaci ismertségre tettek szert. A köztu-

datba képesek voltak mélyen beférkőzni és a fiatal generációkban mély hatást kelteni az újító 

banki szolgáltatások és magas szintű felhasználói élmény biztosításával. Többekben kérdésként 

merül fel az a gondolat, hogy ezt az ismertséget felhasználva képesek lesznek akkorára nőni és 

jelentős piaci kapitalizációt szerezni, hogy vetélytársként tekintsenek rájuk a hitelintézetek vagy 

esetleg ezen szolgáltatásokat nyújtó cégek sorsa az, hogy szimbiózisban élnek majd a jövőben 

a bankokkal?  

Ma egy bank szerepe 

A bankok történelme jelentős időkre nyúlik vissza, jelenleg működő pénzügyi intézmények az 

idő folyamatos előrehaladtával igazodtak a változó fogyasztói igényekhez. 

 

1. ábra A kétszintű bankrendszer Forrás: MNB, 2021 

A legtöbb országban kétszintű bankrendszer működik. A kétszintű bankrendszer esetében a 

működés alapja, hogy a nemzeti bankok a rendszer legfelső szintjén működnek, míg a kereske-

delmi bankok a rendszer alsó szintjén.  A lakosság banki szolgáltatásokat kizárólagos módon a 

kereskedelmi hitelintézeteknél vehet igénybe, melynek következménye, hogy átlagos fogyasz-

tók nem rendelkeznek nemzeti bankoknál vezetett számlával. Ezzel kizárólagosan állami sze-

replők és erre szakosodott hitel- vagy pénzintézetek rendelkezhetnek. 
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A szabályozó erősen korlátozza egy bank hatáskörét, kiemelt figyelemmel a hitelezési és finan-

szírozási lehetőségekre. Előfordulnak mégis olyan banki tevékenységek, melyek szabályozása 

hiányos, elsősorban ezek az innovatív szolgáltatások vagy informatikai banki termékek. 

Mit nyújt egy FinTech cég? 

A FinTech cégek elsősorban az ilyen, kevésbé vagy egyáltalán nem szabályozott, jogilag szürke 

területen kínálnak újdonságnak számító banki szolgáltatásokat. A FinTech forradalom kezdetén 

gyakorlatilag minimális volt a szabályozása az ilyen vállalatoknak, így hatékony előretörést vol-

tak képesek elérni a piacon. A FinTech vállalat túlmutat egy hagyományos banki működésen. 

Innovatív pénzügyi megoldásokat kínálnak a fogyasztóknak, melynek következtében jelentős 

népszerűségre és piaci részesedésre tesznek szert. Fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, 

hogy széles körben elterjedt szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóknak, nem rendelkeznek mély 

intézményi háttérrel és működési tapasztalattal, ami a finanszírozói oldalról biztosítja az alap-

vető működést. Ebből számtalan jogi kérdés és következmény származhat, melyeknek teljes 

körű feltérképezése napjainkig se zárult le. 

 

2. ábra Valamilyen FinTech szolgáltatással rendelkező fogyasztók országonkénti megosztásban, 

idősorosan Forrás: MNB, 2020 

Az idő múltával az előrelépést az jelentette, hogy megjelentek a FinTech cégeket is szabályozó 

európai direktívák, melyek egyrészről lehetőséget biztosítottak a FinTecheknek arra, hogy in-

novatív szolgáltatásokkal megtörhessék a bankok hatalmát, ezáltal is segítve az innováció ter-

jedését a pénzügyi szektorban. Másrészről a direktívák egyfajta kötöttséget is biztosítottak az-

által, hogy felsorolták milyen lehetőségeket kell rendelkezésre bocsátaniuk a nagy bankoknak, 
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hogy ezáltal a kisebb pénzügyi szolgáltatók hozzáférjenek a különféle banki adatokhoz és funk-

ciókhoz. 

Az egyik ilyen szabályozási direktíva a PSD2 szabályozás, melynek legfőbb célja az, hogy egy 

kaput nyisson a jelenleg működő banki rendszerekben, valamint elősegítse a biztonságos nyílt 

banki megoldások elterjedését. 

Szinergiák a FinTechek és Bankok között 

A jelenleg működő FinTechek vagy meglévő banki infrastruktúrába ágyazódnak be, vagy ezen 

meglévő rendszerekre alapozva próbálnak minőségi szolgáltatást nyújtani. Mindkét esetben 

megfigyelhetjük azt, hogy a FinTech cégeknek egyfajta dependenciája a stabil banki háttér, így 

jelen körülmények között ellenségekről nem beszélhetünk a szereplők között, hanem kizárólag 

a szereplők közötti szinergiákat kereshetjük. Megfigyelhető az a tendencia, amelynek kereté-

ben számtalan bank segíti a kisebb FinTech szolgáltatók megalapítását és fejlesztését. Termé-

szetesen a saját szolgáltatásuk értékesítésének fokozása mellett további célja egy banknak, 

hogy részesedést szerezzen és később a FinTech által létrehozott innovációt beépíthesse mű-

ködésébe, ezáltal is fejleszthető a nagy bankok által kínált szolgáltatások színvonala. 

Ki lehet az úr? 

Rövid távon nem, viszont hosszú távon determinálható a jelenlegi banki infrastruktúra folya-

matos és gyökeres megváltoztatása, melynek jelentős résztvevői lehetnek a jelenleg már stabil 

piaci szereplőként működő FinTech cégek. Ez a folyamat már elkezdődött és jelenleg is részesei 

vagyunk. A piaci koncentrációs folyamatok hatására, csak úgy mint a tech cégek esetén a Fin-

Techek közül is csak egy maréknyi szolgáltató lesz képes nagy piaci részesedést elérni, a többi 

kisebb FinTech vállalat a határterületek összeköttetését segítő szolgáltatóvá avanzsálhat a jö-

vőben. 
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The modern art dealing – how NFTs are changing the art 
market 

Révész Barnabás I 2021.05.01. 

The widespread usage of blockchain technology has changed many aspects of our lives and the 

world of art has been affected as well. With the appearance of NFTs, digital art has become a 

legitimate way of producing, promoting, and distributing art. The technology has its fair share 

of criticisms, but all parties in the art market started to embrace it, paving the road for a new 

direction in the world of art. 

What are NFTs precisely? 

The abbreviation is standing for Non-Fungible Tokens. By definition, fungibility refers to the 

ability of an asset to be exchanged or substituted to a similar asset of the same value. A great 

example for that can be fiat money in the modern world. If you have five pieces of $1 notes you 

can exchange it to one piece of $5 note, and you have not lost any monetary value. On the 

other hand, non-fungibility means that an item of any kind is unique, and no replica of it holds 

the same intellectual value. 

NFTs are implemented as a method of authentication of digital items using a blockchain system. 

To materialize this process into real life practice, any digital item (paintings, collectibles, music, 

videos, etc.) can be assigned to a unique validation code generated by a blockchain system, and 

rooting from the nature of the technology, that code will forever be stored on the blockchain 

without the opportunity of alteration. Thus, the original digital item will be verifiably authentic, 

as a physical painting is deemed original by curators. 

The modernization of art markets as we know them 

The NFT market in the last years skyrocketed and shaken the art dealing market to its core. In 

2018, it was worth around $41 million globally, while in 2020 the technology reached market 

capitalization of $338 million, a yearly growth of 287%. During the same period, 55% of all sales 

value of NFTs were collectibles or art, making it the biggest category of item commercialized, 

with a steep growing tendency. Due to this, many people saw the opportunity in this market, 

and several online websites began to operate focusing on verifying, promoting, and selling dig-

ital art for crypto currencies, such as OpenSea, Makers Place, Nifty Gateway and SuperRare. In 

these markets, everyone can purchase digital art with Ethereum, while artist can easily publish 
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their art, against smaller fees to the site. However, these are rather niche markets, with limited 

number of visitors, and most importantly, limited number of patrons. But the breakthrough of 

NFTs into mainstream art dealing happened on 2021, February 21st. 

An artist, Mike Winklemann, also known as ‘Beeple’, has started selling crypto art on Nifty Gate-

way at the end of 2020. In October, he sold his digital art ‘Crossroads’ for $66,666 which later 

in 2021, February was resold on the market for $6,660,000. With this previously gained clout, 

he started auctioning his collage, ‘Everydays: the First 5000 Days’, on the platform of Christie’s, 

one of the oldest and most renowned auction house on the planet. By the end of the bids, the 

collection of five thousand digital artwork was sold for $69.3 million, making Beeple the third 

most expensive living artist in the world.  

The consequences of the auction were enormous. The topic became the focus of the art world, 

and many people named it as a key date of digital art. The big price tag of the winning bid, the 

support by the famous auction house and the public interest in the matter had a clear indica-

tion: NFTs are here to stay, and they should be taken seriously. Christie’s, and their greatest 

rival, Sotheby’s have both established departments focusing on the capitalization of crypto art 

markets. Furthermore, the NBA has also started its own NFT market, NBA Top Shots, and al-

ready reached $8.6 million of revenues from selling highlight moments, profiting as much as 

$208,000 per clip. 

Criticism and sceptic views around NFTs 

However, the reception of the new way of art is so positive by everyone. Many people ques-

tioning the value of these artworks, due to the simple fact that they are available in mass, and 

their digital nature making them prone to duplication. Thus, the scarcity of physical art is not 

adding any value to them. This is a heavily opinionated criticism of NFTs, but many technical 

issues have surfaced as well. In the digital markets, fraud is a widespread issue. The identifica-

tion of sellers is unknown; therefore, many sales are revolving around falsely authenticated 

JPEG images. Furthermore, many online marketplaces are not legitimized, and the tokens of 

authenticity are made up. 

Many creators have criticized the method as well. For an individual to publish digital art on a 

website, they have to pay, so called, ‘gas’ fees, with fixed rates regardless of the items price. If 

somehow the item is sold, a percentage of the winning bid is taken by the marketplace. 



 

21 

Following this, to even transfer the final profit from the sell, a conversion and withdraw fee is 

must be payed by the artist. Severing these costs, all price is nominated in some sort of highly 

volatile crypto currency, which can affect the profitability of online selling even further. In short, 

only big artists can sell NFTs with an acceptable rate of profit. 

In conclusion, the spread of non-fungible tokens has projected a new direction for art dealing. 

The authentication process of digital art has raised the level uniqueness, making every piece 

more valuable in the eyes of the buying public. With its quick spread of interest, NFTs have 

reached an appendix with the sky-high sale of Beeple’s Everydays, causing the art world to take 

the technology more seriously. Many people still debate the validity of these certification, and 

the ease of fraud and limited opportunity for small artist to profit are significant issues, the 

trend of NFTs seems to be clear: the art world has reached a point of change. 
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A telekommunikációs vállalatok versenyének igazi nyertesei 

Nagy Luca Sára I 2021.04.24. 

A telekommunikációs iparág nagy vállalatai jelentős változásokon estek át az elmúlt években 

Magyarországon, a változás pedig azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben tudják ki-

elégíteni fogyasztóik igényeit. De vajon mi éri meg inkább az előfizetőknek? Egy szolgáltatótól 

venni minden szolgáltatást, vagy az a jobb, ha mobil, illetve a vezetékes különböző szolgáltató-

tól érkezik? 

Telekommunikációs iparág kihívásai 

A telekommunikációs iparág világszerte néz szembe kihívásokkal, a döntő kérdés pedig, hogy 

képesek-e a szolgáltatók kihasználni a lehetőségeiket, s megújulni az új fogyasztói igények men-

tén. Nem csupán a piaci előny megszerzése érdekében fontos számukra, hogy innovatívak tud-

janak maradni a jövő fogyasztóinak igényei mellett, hanem a túlélesük záloga, hogy a szolgálta-

tásaik és termékeik eleget tudjanak tenni az elvárásoknak. A növekedés lehetősége most abban 

rejlik, hogy ki mennyire képes átalakítani üzleti stratégiáját amellett, hogy az externális negatív 

tényezők ne befolyásolják a piaci pozíciót. (Telecom CEO Outlook 2019) 

A digitális átalakulás révén a telekommunikációs vállalatok ajánlata folyamatosan veszít értéké-

ből. Az olyan OTT (over-the-top; Netflix, HBO GO) szolgáltatók megjelenése nehezíti a helyze-

tüket, valamit a kommunikáció interneten történő lebonyolítása is tovább csökkentette a veze-

tékes hangszolgáltatást nyújtó piaci szereplők erejét. Bizonyos szolgáltatások elavulnak, keres-

letük csökken, viszont a verseny egyre intenzívebb azok között a szolgáltatók között, akik több 

szolgáltatást tudnak egy előfizetői csomagban nyújtani fogyasztóik számára. (Sere et. al., 2018) 

Az integrált szolgáltatók tovább erősödnek Magyarországon 

A magyarországi telekommunikációs piac egy telített, kevésszereplős piac. A domináns szereplő 

sokáig a Magyar Telekom volt. A versenyelőnyük döntően abból származik, hogy egy olyan in-

tegrált szolgáltatási tudnak nyújtani a fogyasztóinak, mely mind a négy telekommunikációs szol-

gáltatást magában hordozza. A versenytársaik ezzel szemben inkább csak egy, vagy két ilyen 

szolgáltatást tudtak nyújtani a fogyasztóik számára jellemzően, vagy csak vezetékes, vagy csak 

mobil terén tudtak olyan széles körben eleget tenni a fogyasztói igényeknek, mint a Telekom. 

(Sere et. al., 2018) 
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A versenytársak erre válaszul felvásárlássokkal igyekezték bővíteni a portfóliójukat s újra pozí-

cionálni magukat a már alapvetően is penetrált piacon. A Vodafone felvásárolta a UPC-t, így volt 

képes felsorakozni a Magyar Telekom mögé, mint integrált szolgáltató, hiszen a Vodafone a 

vezetékes, a UPC pedig eredendően a mobilszolgáltatásában volt erős. A telekommunikációs 

szektorban a fogyasztók szolgáltatóváltási hajlandósága alapvetően alacsony, így a UPC felvá-

sárlása utat nyitott a Vodafone-nak a csomagszolgáltatás bővítéséhez, s a versenytárs, jelen 

esetben a Telekom fogyasztóinak elnyeréséhez. (Sere et. al., 2018)  

A trend alapvetően tehát afelé mozdult el, hogy mindenki igyekszik úgy bővíteni a portfólióját, 

hogy képes legyen integrált szolgáltatást nyújtani a felhasználóiknak. Ez a szolgáltatók részéről 

logikus lépés, hiszen így elérik, hogy a jobb ár-érték arány mellett az előfizetők a mobil-vezeté-

kes szolgáltatásokra együtt fizessenek elő.  

De kikre is kell most igazán odafigyelni? 

Az új fogyasztói igények és szokások negatívan hathatnak a távközlési szektor nyújtotta szolgál-

tatás csomagokra. A növekedés lehetősége az fiatalabb generációk fogyasztóinak elérésében 

rejlik. Azonban ehhez elkerülhetetlen, hogy a csomagszolgáltatások elszakadjanak a standard, 

egységes formától és a szolgáltatók elkezdjenek egyénileg összeállított ajánlatokat nyújtani elő-

fizetőiknek. (Skeldon, 2019)  

Az OTT médiamegosztó szolgáltatók szerepe feltehetően erősödni fog, ehhez pedig az 5G szé-

leskörű elterjedése is hozzá fog járulni. A 5G lehetővé teszi majd a fogyasztóknak, hogy a tech-

nológiát, s a vele járó, általa gyorsabban és könnyebben elérhető szolgáltatásokat magukkal 

vigyék, bárhová is vannak fizikailag. Bár a csomagok és a jó árajánlatokat is értékelik, a fiatalabb 

fogyasztók számára egyre nagyobb értéket képvisel a jó áron kínált jó internetelérés. A szolgál-

tatóknak tehát diverzifikáltabban kell majd a jövőben ajánlatot nyújtani, hogy az egyéni szük-

ségleteket is ki tudják elégíteni. (Westcott et. al. 2019) 

De mi éri meg a leginkább a fogyasztóknak? 

Kétségtelen, hogy a piacon bekövetkezendő változások miatt a telekommunikációs vállalatok 

számára kiemelt fontossággal bír, hogy ne csak megtartani, de megszerezni tudják az új fogyasz-

tókat. Pont az alacsony szolgáltatóváltási hajlandóság miatt fókuszálniuk kell arra, hogy a fiata-

labb generációk igényeinek igyekezzenek megfelelni, hogy azok végül hosszú távon elkötele-

ződjenek mellettük. A fogyasztók válnak majd a fő mozgatórugóivá a versenynek, hiszen az ő 
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viselkedésük, médiafogyasztásuk fogja diktálni azt, hogy milyen ajánlatokkal igyekeznek majd 

megnyerni őket a szolgáltatók. A kérdés az lesz, ki tudja a legjobb szolgáltatást, a legoptimáli-

sabb csomagot adni a legjobb áron.  

Fontos érv amellett, hogy egy szolgáltatótól vegyék meg a termékeket, amellett, hogy egyre 

jobb áron tudják ezt majd megtenni, az a szolgáltatás igénylés komplexitásában rejlik. Könnyebb 

egyetlen szolgáltató felületét átlátni és megismerni, egy számlán befizetni a szolgáltatás ellen-

értékét, mintha több félnek fizetnénk, úgy, hogy egyébiránt lehetőség nyílik arra, hogy ezt egy 

időben és helyen megtehessük. (bytestart.co.uk) 

A hűségprogramok szintén hozzájárulnak a fogyasztói bizalom elmélyüléséhez, illetve ahhoz, 

hogy a fogyasztók egyetlen szolgáltatótól igényeljenek mobil illetve vezetékes szolgáltatásokat. 

Az egyéni ajánlatokat, a személyre szabott kiszolgálást a fiatalabb generáció tagjai értékelik, 

erre pedig a hűségprogramok nyújtanak lehetőséget, illetve az újra vásárlást, a szerződési idő 

meghosszabbítását igyekeznek elősegíteni. Ha egy szolgáltatótól veszi meg a különböző termé-

keket, ez a szolgáltatót is segíti abban, hogy jobban megismerje a vásárlóját, s később olyan 

ajánlatot tudjon neki adni, ami jobban az igényeire van szabva. (Nemes, 2020) 

A szolgáltatók törekvései mind arra mutatnak, hogy a fogyasztók igenis igénylik a csomagszol-

gáltatásokat, hiszen ez egy ár-érték arányt tekintve jobb konstrukció, mintha külön vennék a 

mobil és vezetékes termékeket, illetve egyre nagyobb hangsúly fog helyeződni az egyedi igé-

nyek kielégítésére is, ennek folyamatát pedig épp a fogyasztók fogják diktálni. Az ár mellett 

affektív komponense is van a helyzetnek, hiszen egy szolgáltatótól való vásárlás esetén kényel-

mesebb az ügyintézés, illetve a hűségprogramok révén közelebb hozható a szolgáltatás a fel-

használóhoz, a kiszolgálás pedig személyre szabottá tud válni egy hosszabb partneri kapcsolat 

esetén. 

Források: 

4 Reasons Why a Single Provider for Voice & Data is Better for Businesses – Bytestart 

https://www.bytestart.co.uk/reasons-sinlge-provider-voice-data-better.html Utoljára letöltve: 

2021.01.31.  

KPMG Telecom CEO Outlook 2019  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/redefining-resilience.PDF 
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Ajtót nyitunk az innovációnak: Interjú Fischer Andrással, az 
OTP Bank Innovációs vezetőjével 

Retkes Ádám I 2021.04.17. 

Kiemelt vállalati partnerünk, az OTP Bank már több éve támogatja az EVK Szakkollégium műkö-

dését szakmai előadásokkal, tréningekkel, valamit rendszeres üzleti esetekkel látja el a Business 

Projektjeinket. Az OTP Bank vezető hitelintézetként betekintést adott nekünk a nagyvállalati 

innováció világába. Fischer Andrással, az OTP LAB vezetőjével beszélgettünk. 

Olvashattunk már a Portfolio hasábjain az OTP LABról, de mit jelent pontosan, hogy az OTP 

Innovációs központja vagytok?  

Az OTP LABban az OTP Bank innovációs csapata fejleszti a jövő banki szolgáltatásait szakértő 

munkatársakkal, startupokkal együtt dolgozva. 2017-ben jött létre az OTP LAB, tevékenységünk 

igen sokrétű:  

Létrehoztunk egy Innovációs Bankfiókot, minden fiókhálózati ötletet itt tudunk kipróbálni az 

ügyfelekkel. Ez az első készpénzmentes fiók a Bankban. Az egész fiók a tanácsadói szemléletet 

tükrözi, itt a komoly szakértelmet igénylő szolgáltatásokat nyújtunk.  

Belső innovációs tevékenységünk részeként megalkottuk az Idea Portált. Az Idea Portalon ke-

resztül a kollégák számára hirdetünk ötletversenyeket választott témákra. Az ötletgazdákat dí-

jazzuk és az ötletek mentorálást kapnak.  

Fontos sarokköve a külső innovációs tevékenységünknek az OTP Startup Partner Program, mely 

nemzetközi, így a világ bármely országából jelentkezhetnek rá startupok. Csoportszinten 11 or-

szágba hozunk be technológiai vagy üzleti újdonságokat a Programon keresztül. Segítünk lebo-

nyolítani pilotokat valamint finanszírozzuk is ezeket a teszt projekteket. Akikkel sikeres pilot idő-

szakot zárunk, később hosszú távon is együtt dolgozunk.  

Robotizáció: Ez a legújabb tevékenységünk. Minden manuál-intenzív folyamatot szoftverrobo-

tokkal igyekszünk elvégeztetni.  

Mennyire sikerült eddig implementálni a külső és belső innovációs ötleteket?  

Az Idea Portalon keresztül a kisebb, inkrementális ötletek kifejezetten működnek. Jobbnál jobb 

a hasznosulási arány. A legutóbbi ötletversenyen is közel húsz ötlet került kiválasztásra, amelyek 

megvalósítása folyamatosan zajlik. 
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Startupokkal történő hosszú távú együttműködésre is számos példánk van. Van, hogy lincence-

ket vásárolunk tőlük, közös fejlesztési projektre is volt példa, vagy a PortfoLion Kockázati Tőke-

alap-kezelőn keresztül van lehetőségünk befektetni is egy-egy startupba.  

Az OTP LAB jelenti a Bankon belül az első belépési pontot. Az OTP LAB feladata, hogy megfogja 

a Startupok kezét és ajtót nyisson nekik a Bank felé.  

Ha most fiatal startupper vagyok, honnan tudom, hogy a vállalkozásom beleillik-e az OTP Star-

tup Partner Programba?  

A Startup Partner Program érett, scale-up fázisban lévő cégekre fókuszál elsősorban a pénzügyi 

és/vagy technológiai szektorban. Olyan cégekre, akiknek van több ügyfele, érett terméke, van 

tapasztalata nagyvállalati együttműködési tapasztalata.  

Milyen vállalatokkal segítitek a programban résztvevő Startupok munkáját? 

Vállalati partnereink közé tartozik a MasterCard, Microsoft, Panorama by McKinsey, Fintech 

London, AWS például, akik szakmai tanácsokkal, kedvezményes szolgáltatásokkal és kapcsolati 

tőkével támogatják a startupokat.  

Ha ki akarom próbálni magam az innovatív megoldások bevezetésében és érdekelne a startu-

pokkal közös munka, hogyan tudok hozzátok jelentkezni? Mit vártok egy jelentkezőtől?  

Alapvetően képzési területtől függetlenül várunk kollégákat a gyakornoki programunkba. Nem 

számít, hogy közgazdász, műszaki vagy jogi tanulmányokat folytatsz, a lényeg a téma iránti ér-

deklődés. Előnyt jelent, ha gyorsan tanulsz, mert kutatási, robotizációs fejlesztési és rendezvény-

szervezési feladatok is várnak. Természetesen minden innovációs gyakornokunk munkáját egy 

szenior mentor támogatja, így biztosítjuk, hogy sok releváns tapasztalatot szerezz nálunk. Talán 

ennek köszönhető a gyakornoki programunk népszerűsége. 
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SPAC, avagy egy egyszerűbb út a tőzsdei kibocsátáshoz 

Nagy Sándor Dávid I 2021.04.10. 

A SPAC mozaik szó Special Purpose Acquisition Company-t takar, ezen „üres vállalat” típus visz-

szatért a köztudatba és felforgatta az amerikai tőzsdei kibocsátás folyamatát.  Ezen cégek tulaj-

donképpen egy biankó cégként funkcionálnak, küldetésük az, hogy megrövidítsék és leegysze-

rűsítsék privát vállalatoknak a tőzsdei kibocsátás hosszas és költséges folyamatát.  

Bár korábban is léteztek SPAC-ek, a 2020-as év fordulópontot jelentett, hiszen a 2019-es évhez 

képest közel megnégyszereződött a SPAC-en keresztüli IPO-k száma. Ezen jelenség apropóján 

szeretném bemutatni kicsit részletesebben, hogy mégis mik ezek a biankó vállalatok. 

Hogyan indulnak a SPAC-ek? 

A SPAC-ek elindítói a „szponzorok”, akik általában jól ismert, tapasztalt tőzsdei vagy üzleti mo-

gulok, akik a befektetők bizalmát élvezik. Ők azok, akik megszerzik különböző pénzügyi intéz-

ményeken keresztül az elinduláshoz szükséges tőkét, majd végig viszik a tőzsdei kibocsátáshoz 

szükséges adminisztrációs folyamatot. Amikor az elinduláshoz szükséges tőke rendelkezésre áll 

és az adminisztrációs feladatokat elvégezték, IPO-n keresztül tőzsdére mennek. A SPAC-ek rész-

vényeinek ára a nyilvánossá válás során egységesen 10 Dollár. Ezután elkezdődik a jelenleg pri-

vát, ám magas potenciállal rendelkező vállalatok feltérképezése. AZ IPO idejében már ismert 

az, hogy milyen iparágban tevékenykedő céggel tervezik az összeolvadást. Az összeolvadásra az 

IPO-tól számítva 2 évük van a szponzoroknak, különben kénytelenek likviddé tenni az addigi 

tőkét, és megszüntetni a SPAC-et. 

 

Forrás: PwC 
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Miért éri meg befektetni? 

A SPAC-ek különböző kedvezményes eladási jogokkal csábítják a befektetőket a pénzükért és a 

bizalmukért cserébe. A befektetők a részvényekkel együtt úgynevezett warrantokat is vásárol-

nak. Ez későbbi, rögzített összegen való részvényvásárlási jogot jelent, amelyet a részvényeik 

eladása után is gyakorolhatnak. Emellett az összeolvadás előtt bármikor visszavásároltathatják 

a részvényeiket rögzített áron, amennyiben úgy gondolják, hogy nem lesz sikeres a vállalat. A 

részvényeik eladása után pedig még mindig rendelkezni fognak a warrantjaikkal, így ha mégis 

sikeres lesz a vállalat, gyakorolhatják a vásárlási jogukat, ezzel realizálva jelentős hozamot.  

A Stanford és az NYU közös kutatásában a SPAC-ek sikerességét vizsgálták. A tanulmány szerint 

azon befektetők, akik az összeolvadás előtt visszavásároltatták a részvényeiket, átlagosan 

11,6%-os hozamot realizáltak. A hozam amellett, hogy piaci viszonylatban jelentős, kockázat-

mentes is, hiszen az IPO-t követően bármikor visszaválthatják részvényeiket. 

A biztos hozam mellett a korábbi sikersztorik is növelik a befektetési vágyat, ilyen például a 

Draftkings, a SPAC-ek legsikeresebbike, amely 600%-os hozamot generált a befektetőknek. De 

akár a SPAC királyának is nevezett Chamath Palihapitiya által tőzsdére vezetett Virgin Galactic 

is, amely 172%-os hozamot generált. 

A SPAC problémái 

Csak 2021 első negyedévében 298 SPAC vállalat részvényei váltak nyilvánosan kereskedhetővé, 

amely 362%-kal haladja meg az előző év azonos időszakához képesti számot. Ez felveti a kér-

dést, hogy vajon létezik-e egyáltalán ilyen sok potenciális vállalat, amely tőzsdei kibocsátást 

szeretne. A 2 éves időkorlát pedig megnehezíti a SPAC szponzorok dolgát, hiszen amennyiben 

nem találnak időben megfelelő target vállalatot, csökken a reputációjuk és elveszítik a befekte-

tők bizalmát. Illetve rosszabb esetben pedig időhiányában egy nem megfelelő vállalattal olvad-

nak össze, jelentős anyagi kárt okozva ezzel a befektetőknek. 

A SPAC-ek jövője 

A jelenlegi SPAC struktúra még túl fiatal, ahhoz, hogy lássuk a jövőjét. Az biztos, hogy a jelenlegi 

szabályozással az amerikai piac mellett globálisan is el fog terjedni, Ázsiában például már az első 

negyedévben 11 SPAC IPO történt, ami már a 2018-as amerikai számokat mintázza. A 2023-as 

év pedig mindenképpen sorsfordító lesz a SPAC-ek piacán hiszen 2 év múlva, az idei rekord 
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mennyiségű SPAC vállalat kénytelen lesz összeolvadni egy privát vállalattal. Ekkorra már látni 

lehet majd, hogy van-e egyáltalán ilyen mennyiségű potenciállal rendelkező privát vállalat, 

amely SPAC-en keresztül szeretne tőzsdére menni. 
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Az ujjlenyomatod lesz az új bankkártyád - alternatív kész- 
pénzmentes technológiák 
Madaras-Ősz Botond I 2021.04.03. 

A koronavírus járvány erőteljes növekedést hozott a készpénzmentes fizetési szolgáltatások el-

terjedésében, a bankkártyás és mobiltelefonos fizetési megoldásokat is többen vették igénybe 

az elmúlt időszakban. Milyen alternatív technológiák léteznek ezen a területen? 

Magyarország, a készpénz-nagyhatalom 

Első látásra bizakodásra adhatnak okot a tavalyi év pénzforgalmi adatai: 2020 utolsó negyedév-

ében a kártyával lebonyolított belföldi vásárlási tranzakciók darabszámban 6%-kal, értékben 

pedig 15%-kal bővültek az előző év azonos időszakához képest, emellett nagymértékű vissza-

esés történt a készpénzfelvételek tekintetében, beföldön darabszámban 14%-kal, értékben pe-

dig 7%-kal estek vissza a tranzakciók. Azonban ezek a trendek még nem azt jelentik, hogy kar-

nyújtásnyira vagyunk a készpénzmentes gazdaságtól, hiszen a forgalomban levő készpénzállo-

mány értéke 2020. szeptember 30-án 6925 milliárd forint volt hazánkban, és hiába gyorsult a 

kártyás fizetések térnyerése, a készpénz használatának részaránya még a tavaly áprilisi mély-

ponton is elérte a 76,3%-ot darabszám szerint, illetve értékben az 59,2%-ot. Ráadásul egy re-

cesszió idején általában csökken a pénzügyi intézményekbe vetett bizalom, ami nem kedvez a 

digitális gazdaságnak. Ennek ellenére a magyar cégvezetők egy jelentős része optimista a kér-

dést illetően, egy felmérésben 34% szerint négy, 38% szerint már két éven belül készpénzmen-

tes lehet a hazai gazdaság.  

Ezt a célt támogatja a 2018-ban útjára indult Készpénzkímélő Iskolák kísérleti program, amely 

során elsőkörben 15, majd a sikeres teszt után 500 oktatási intézményben telepítettek POS 

terminálokat a Pénzügyminisztérium támogatásával. A fejlesztés által az iskolai menzákon, bü-

fékben, illetve a gazdasági osztályokon tették elérhetővé a kártyás, valamit az online fizetést, 

ami gyorsabb és rugalmasabb lehetőségeket teremt a pénzügyek menedzselésére, így keve-

sebb sorban állásra és borítékos befizetésre van szükség, emellett pedig csökkenti az adminiszt-

rációs terheket. A praktikus előnyök mellett az edukációs programtól a tanulók pénzügyi tuda-

tosságának erősödését várták. 

Biometrikus fizetés, mint alternatíva 
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A kártyás, illetve mobiltelefonos fizetési megoldások mellett olyan készpénzmentes technoló-

giák is léteznek a piacon, amelyek nem egy fizikai tárgyat vagy elektronikus eszközt használnak 

az autentikációhoz, hanem biometrikus azonosítással bonyolítják le a fizetési tranzakciót. Ide 

tartozhat minden egyedi fizikai tulajdonság, beleértve a hang-, arc- és íriszbeolvasást, ám ezek 

a megoldások jellemzően ujj- vagy vénalenyomatot leolvasó POS terminálokkal operálnak, el-

sősorban zárt környezetben történő, meghatározott résztvevők közötti tranzakciók lebonyolí-

tását teszik lehetővé. Tehát itt nem a kártyás vagy mobilos fizetés ujjlenyomat általi hitelesíté-

sére gondolunk, hanem arra, amikor a biometrikus lenyomat szolgál elsődleges azonosítóként 

a számlánkhoz.  

Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? Képzeljünk el egy általános iskolát, ahol az étkezdében fo-

gyasztás alapú díjszabás működik. A szülők által egy előre feltöltött keretet fogyaszthatnak le az 

intézménybe járó diákok, akik ezáltal minden étkezés alkalmával egy fizetési tranzakciót bonyo-

lítanak le. Véna- vagy ujjlenyomatukat rögzítik a beiratkozás során, így a fogyasztáskor csak egy 

leolvasó eszközre van szükség a fizetéshez, amely egy hagyományos POS terminálhoz hason-

lóan működik. Oktatási intézmények mellett a potenciális felhasználók közé tartozhatnak pél-

dául rendezvényszervezők, hotelek, szabadidős szórakoztató egységek vagy nagyobb központ-

tal rendelkező cégek is. 

Nyílt piaci környezetben is történtek már kísérletezések a biometrikus fizetési rendszer beveze-

tésére, az elmúlt évtizedben többek között Németországban és Angliában is telepítettek leol-

vasó terminálokat élelmiszerboltokban. A tapasztalatok eltérőek, egy dél-koreai kutatásban pél-

dául arra az eredményre jutottak, hogy offline környezetben a felhasználók jobban preferálják 

a kártyával, illetve a mobil eszközzel történő fizetést a biometrikus alternatívával szemben. Az 

elemzés szerint, még ha a mobil és biometrikus fizetési infrastruktúra elterjedtsége meg-

egyezne a bankkártyáéval, akkor is csak rendre 18,1%, illetve 8,6% használati arányt érnének el 

annak ellenére, hogy ügyletenként 20 másodpercet takaríthatnak meg.  

Érvek és ellenérvek 

Milyen előnyei lehetnek a szolgáltatásnak a többi készpénzmentes technológiával szemben? 

Elsőként a biztonságot emelhetjük ki, hiszen az ujj- és vénalenyomat közvetlenül a felhasználó-

hoz tartozik, ez csökkenti a visszaélések lehetőségét a kártyákkal szemben. Természetesen en-

nek alapfeltétele, hogy a biometrikus lenyomatokat biztonságos, titkosított környezetben tá-

rolja a szolgáltató, ahonnan nem állíthatóak vissza az eredeti lenyomatok. Emellett a 
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felhasználó számára kényelmesebb, mivel a fizetéshez nincs szükség fizikai eszközre, ezért min-

den helyzetben használhatja anélkül, hogy PIN kódot vagy egyéb azonosítót kellene megjegyez-

nie.  Ezen kívül a fizetési rendszer fenntartása költséghatékonyabb is lehet, hiszen az előállítás-

nak, pótlásnak vagy cserének nincs költsége, mint az RFID karkötők vagy más tokenek esetében. 

A technológia korlátjai kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb esetben nem telepíthető 

kizárólagos megoldásként egy biometrikus fizetési rendszer, nyílt piaci alkalmazás esetén erre 

az alacsony elfogadottság a legkézenfekvőbb magyarázat. Zárt rendszerben pedig a többi, azo-

nos elven működő készpénzmentes szolgáltatáshoz hasonlóan, itt is ki kell szolgálni egy feszti-

válra vagy sporteseményre érkező alkalmi látogatókat, akik a hagyományos fizetést preferálják 

a külön regisztráció helyett. Továbbá néhány speciális területen, például fürdőkomplexumok-

ban a körülmények miatt az ujjlenyomat leolvasása technikailag akadályozott, így ilyen esetek-

ben is a klasszikus technológiákat érdemes alkalmazni.   

Összességében nehéz lenne megjósolni, hogy milyen jövő áll a technológia előtt, azonban ígé-

retes példák lehetnek az olyan megoldások, mint a PeasyPay, akik Magyarországról indulva már 

több európai országban terjeszkednek, külföldi példaként pedig elég az Amazon One technoló-

giáját említeni, mindkét esetben pilot időszak zajlik jelenleg. Ahogy a biometrikus azonosítás az 

életünk más területein is egyre nagyobb teret nyer, nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy 

a következő években tovább fog terjeszkedni a fizetési infrastruktúrában is.  

Források:  
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Letöltés: https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-tablakeszlet-tajekoztato-20210316.pdf  (Utolsó 

letöltés: 2021.03.29.) 
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Társadalmi felelősségvállalás világjárvány idején: a bankok 
lehetnek mankók? 

Erdős Anna I 2021.04.20 

Az utóbbi egy-két évtizedben jelentősen megnőtt a társadalmi felelősségvállalásra (angolul 

CSR- corporate social responsibility) fektetett hangsúly a business világában. A társadalmi fele-

lősségvállalás, vagy vállalati felelősségvállalás Kotler értelmezésében azt az elkötelezettséget 

jelenti, amelyet a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, és amit erőfor-

rásával is támogat. A Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsa szerint a CSR az üzleti világ 

elkötelezettségét jelenti, hogy hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez, az alkalma-

zottakkal, a családjaikkal, a helyi közösséggel és a társadalom széles rétegeivel együttműködve 

az életminőség javítása érdekében. 

Társadalmi felelősségvállalás a bank szektorban  

A bankok felelősségének különböző rétegeit a CSR-piramis érzékelteti, mely alulról felfelé a kö-

vetkezőképpen alakul: gazdasági felelősség, jogi felelősség, etikai felelősség és végül jótékony-

ság. A CSR kihívásaira a bankszektor viszonylag későn reagált. Előbb környezeti kérdésekkel fog-

lalkoztak, majd ezt követték a társadalmi kérdések. A CSR szerepe a pénzügyi szférában megje-

lenő eszközként arra szolgál, hogy növelje és legitimálja annak gazdasági teljesítményét, más-

részt megjelenik az üzleti etikai alapelvek megtestesítőjeként is. A 2008-as pénzügyi válság rá-

irányította a figyelmet a CSR szükségességére ebben a szférában is, felerősítve a bizalom és az 

ezt elősegítő elszámoltathatóság és transzparencia iránti igényt. A bankok primer érintettjei a 

tulajdonosok, a kölcsönfelvevők, a betétesek, a vezetők a munkavállaló és a szabályozók. 

A bankszektor lényeges sajátossága sok más szektorhoz képest, hogy nagyszámú és sokféle 

érintettel rendelkezik. A bankszektor más gazdasági szektoroktól eltérő jellege eltérő CSR-gya-

korlatot eredményezett. Bár a bankoknak kisebb a közvetlen természeti környezetre való hatá-

suk, a közvetett környezeti és társadalmi felelősségük megnőhet azzal, ha olyan vállalatokat 

hiteleznek, amelyek szennyezik a környezetet, nem biztonságos termékeket gyártanak vagy 

megsértik az emberi jogokat. A bankoknak így egyfajta közvetítői szerepük van, ami jelentős 

károkat okozhat. (Lentner Csaba−Szegedi Krisztina−Tatay Tibor, 2015) 

A banki CSR-térkép jól szemlélteti a bankok CSR tevékenységét a bank aktivitása és a CSR akti-

vitás függvényében. A létrejött 4 terület közül azokat a tevékenységeket lehet érdemes ki-

emelni, amik nagy banki aktivitásnál (mérlegfőösszeg és a fiókok számának függvényében 
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értelmezzük) és nagy CSR tevékenységnél merültek fel, ezek: hátrányos helyzetű ügyfelek segí-

tése a banki szolgáltatások igénybevételére, termékek speciális igényű ügyfeleknek; érintettek 

bevonása, etikus kezelése; szociális (társadalmi) vállalkozások pénzügyi támogatása; környezet-

védelmi beruházások finanszírozása; érzékeny szektorok finanszírozási alapelveinek kidolgo-

zása; pénzmosás, korrupció, terrorizmus elleni küzdelem. Ezen tevékenységek jelentőségét ér-

demes vizsgálni válsághelyzetek idején. (Lentner Csaba−Szegedi Krisztina−Tatay Tibor, 2015) 

Mit tehetnek a bankok a világjárvány által kiváltott válság idején? 

Ahogy a Covid-19 vírus továbbra is befolyásolja a globális gazdaságot, a bankok próbálnak hosz-

szútávú kezelésben gondolkodni. A megabankoktól kezdve a régiós és országos bankok is azzal 

küzdenek, hogy támogatást adjanak a kisvállalkozásoknak a krízis ideje alatt és segítsék későbbi 

felépülésüket. 

Az Egyesült Államok példáját tekintve, a PwC US kisvállalkozások helyzetének felmérése (PwC 

US, 2020) alapján, a vállalkozások működésének majdnem háromnegyedét (72%-át) érinti rész-

ben vagy teljes egészében a krízis. További segítség nélkül jelentős számú kisvállalkozás lesz 

képtelen túlélni ezt az időszakot. Az egyik legfontosabb tennivalója ebben a helyzetben a ban-

koknak, hogy megőrizzék ügyfeleik bizalmát és konzekvens módon kommunikáljanak velük to-

vábbra is.  

Emellett pedig a kisvállalkozások pénzügyi segítségre és gyors, hatékony ügyfélszolgálatra szo-

rulnak. A felmérés alapján a megkérdezett kisvállalkozások 55%-a szeretné, ha a bankok proak-

tívabban segítenék őket, pl. az olyan alapdíjak elengedésével, mint a késedelmi díj. Emellett sok 

vállalkozásnak szüksége lenne alacsony kamatozású üzleti hitelre és hogy szüneteltessék az in-

gatlanárverést, a kilakoltatásokat és az lefoglalásokat. (PwC US, 2020) 

Magyarországi példát is találunk banki társadalmi felelősségvállalásra a koronavírus idején. Egy 

olyan kezdeményezést emelnék ki, amely a bankok általi segítségnyújtás módjának széles lehe-

tőségi skáláját megfelelően szemlélteti. 2020-ban a Magyar Bankszövetség elindította a JÓTETT 

BANK nevű kezdeményezését. Egységesen úgy gondolták, hogy a vírus ideje alatt fontosabbá 

vált a bankok általi jószolgálati tevékenység, amelynek megnyilvánulását nem csak a szolgálta-

tásaik átalakításában, hanem egyéb, nem bankolással kapcsolatos segítségnyújtásban látták. 

Mivel a járvány az egészség- és az oktatásügyet közvetlenül, és jelentősen érinti, a JÓTETT Bank 

erre a két területre fókuszálva dolgozott ki banki adományozást programhetek keretében: 
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Banki Véradók Hete, valamint Digitális Gyorsítóprogram - a tanulók hardveres ellátottságáért, 

digitális fejlesztéséért. Fontos továbbra is kiemelni, hogy ezek a tevékenységek nem a saját szol-

gáltatásaikhoz kapcsolódnak, ellenben nagy segítséget jelentenek a társadalom számára. 

A bankok intenzíven aktív időszakot élnek meg, amellett, hogy nagyban csökkentett fizikai je-

lenlét mellett dolgoznak. Fontos megvilágítani a bankok helyzetét, hiszen ahogy láthatjuk, egyre 

nagyobb elvárásokat állítanak fel feléjük ügyfeleik, amiknek meg kell felelniük. Azoknak a ban-

koknak, amelyek gyorsan adaptálódtak, és hatékonyan tudnak válaszolni a megnövekedett 

számú igényekre, nagy esélyük van a reputációjuk és értékük növelésére az iparágon belül. 

Azonban akármennyire is szeretnék ügyfeleik elvárásait kielégíteni ebben az időszakban, tisztá-

ban vannak azzal, hogy alkalmazottjaik munkahelyi jóllétét és a rájuk nehezedett nyomás elosz-

latását kell priorizálniuk. 
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Beköszöntött az esetverseny új korszaka 

Forgács Benjamin I 2021.03.13. 

A 2020-as év az élet számtalan területén, így a szakmai versenyeken is nagy változásokat hozott. 

A személyes jelenlétet és kitartó csapatmunkát igénylő esetverseny új értelmezést nyert. Az 

ilyen jellegű versenyek menetét a szervezőknek lényegesen át kellett alakítaniuk, hogy az új 

helyzet miatt a kötelezően betartandó óvintézkedéseknek maximálisan megfeleljenek, ezzel 

biztosítva a résztvevők egészségének megőrzését a verseny színvonalának fenntartása mellett. 

A fizikai térből az online térbe való áttelepülés következtében számos informatikai és technikai 

kihívással kell szembenézniük a szervezőknek és a versenyzőknek is, mely jelentősen újradefi-

niálta az esetverseny alapvető értékeit az érintetteknek. 

Az esetversenyre való igény kialakulása 

Az esetoldással a legtöbb hallgató a felsőoktatásban eltöltött pályafutása alatt szemináriumi 

tevékenységként biztosan találkozik. Az esettanulmányok feldolgozásának a szemináriumi ke-

reteken túlmutatóan is nagy jelentősége van, ugyanis a vállalatok előszeretettel keresik ese-

toldó versenyek segítségével a kiváló problémamegoldó és stratégiaalkotó embereket, hogy 

őket később potenciális munkavállalóiknak tudhassák. Az esettanulmányi megmérettetések az 

egyetemisták körében igen népszerű kihívásokként vannak definiálva, így mindig is nagy volt az 

érdeklődés irántuk. Bármilyen rosszul, vagy csak részben strukturált üzleti problémáról is van 

szó, a jó esetoldók hatékony elemzéssel képesek megérteni a problémát és annak okozóját, 

majd egy átgondolt stratégiát alkotva igyekeznek megoldani azt.  

Az OEV jelentősége 

Az Országos Esettanulmány Verseny a régió legmeghatározóbb esetoldó megmérettetése, 

amely több mint 20 éves múltra tekint vissza. A köztudatban OEV-ként emlegetett versenyen 

évről évre 200-300 hallgató vesz részt, hogy bizonyíthassa kiváló problémamegoldó képessé-

gét. A versenyre jelentkező hatalmas mennyiségű hallgató következtében több hazai vállalat is 

kiemelt érdeklődéssel követi az eseményt, akik többek között támogatják a rendezvény megva-

lósulását és szakmai zsűrit delegálnak. A legnagyobb vállalatok adják azt a problémát - az esetet- 

melyet a csapatoknak meg kell oldani a verseny során. 

Koronavírus hatása a versenyre 
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2021-ben 22. alkalommal rendezik meg az eseményt, de már a tavalyi 21. OEV-nek is hibrid 

formában kellett megvalósulnia a koronavírus járvány miatt. A több mint 300 jelentkező koor-

dinálásához kapcsolódó feladatok jelentős része - az első forduló - a vírus hazai megjelenése 

előtt, februárban offline módon lezajlott, viszont a döntő már hibrid formában került megren-

dezésre. A 21. OEV lezárását követően számítani lehetett rá, hogy a következő verseny meg-

rendezésében mind stratégiailag, mind operatív szempontból új eszközökhöz kell folyamodni. 

A XXII. OEV  

A 2020-as évi tapasztalatokat felhasználva a 22. Országos Esettanulmány Verseny szervezése 

már az előző évi lezárását követően rögtön elkezdődött.  Versenyzői és támogatói visszajelzé-

sek következtében a verseny struktúrájában apróbb változások történtek. Az egyik kiemelendő 

feladat volt 2020-hoz képest, hogy felkészült stratégiával rendelkezzen a szervezőcsapat a tel-

jesen online lebonyolításhoz. 

Újfajta szakmai programok épültek be a verseny menetébe, hogy az esemény szakmai színvo-

nala tovább emelkedhessen. Az esetadó cégek szakmai előadást tartanak a versenyzők szá-

mára, valamint a döntőbe bejutó versenyzők exkluzív esetoldó tréningen való részvétellel gaz-

dagodhatnak egy nemzetközileg elismert tanácsadó cég jóvoltából. A helyzetre való tekintettel 

biztosítják mindenki számára az online részvételi lehetőséget, sőt már most kijelenthető, hogy 

az idei verseny elsődleges színtere az online tér lett. 

Korszerű IT megoldások és az online tartalmak biztosítják a magas színvonalat 

A rendezvény megvalósíthatóságának biztosítása érdekében digitális stratégiát alakított ki a 

szervezőcsapat, melynek célja a működés online térben való gördülékeny áthelyezése volt. El-

sőként még ősszel teljesen megújult a verseny weboldala, az oev.hu, melyet az elmúlt hónapok 

alatt több mint 3500 alkalommal látogattak meg, ebből kicsit több mint 2800 alkalommal a re-

gisztrációs időszak alatti két hétben. 

A weboldal mellett megújultak a közösségi média felületei is az OEV-nek, valamint létrejött kü-

lön Instagram oldal is, így már 3 közösségi médiafelületen is képviseli magát az esetverseny. A 

frekventált tartalom gyártásnak következményeként megugrott a verseny követőinek száma 

minden közösségi média felületen. 

https://oev.hu/
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Ráncfelvarrás történt a regisztrációs folyamatban, valamint a versenyzőkkel való interakció so-

rán is új eszközök kerültek alkalmazásra. A csapat innovatív kollaborációs eszközöket és új in-

formatikai megoldásokat vetett be a hatékony működés érdekében.  

Mégis a legnagyobb kihívást és változást a verseny online rendszerben való lebonyolítása je-

lenti. Ezt a szervezőcsapat gondosan előkészítette annak érdekében, hogy a 22. Országos Eset-

tanulmány Verseny a lehető legprofesszionálisabb élményt biztosíthassa. 
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BigTech cégek: Kik ők, és mennyire veszélyesek a 
bankokra? 

Reichenberger Anett I 2021.03.06. 

A BigTechek globálisan ismert és elismert techóriások, akiknek vagy a kezünkben tartott okoste-

lefonokat vagy az azokon lévő applikációkat köszönhetjük. A BigTecheket két betűszóval is 

szoktuk rövidíteni: GAFAM és BATX. A GAFAM az amerikai BigTech cégek összefoglaló neve, ők 

a Google, az Amazon, a Facebook, az Apple és a Microsoft. A BATX a Baidu-Alibaba-Tencent-

Xiaomi négyest rövidíti, ezek a vállalatok Kína legnagyobb technológiai cégei.  

Miért veszélyesek a techóriások a bankokra? 

A legfontosabb előnye a BigTecheknek a bankokkal szemben, hogy míg a pénzintézetek tech-

nológiai fejlődése rendkívül lassú, addig a techóriások a kezdetektől erre építve már kifejlett 

technológiai háttérrel, illetve ügyfél- és adatbázissal rendelkeznek. A bankoknak a 

techcégekhez képest jóval kevesebb ügyfelük van, és a róluk szerzett adatok csakis a pénzügyi 

tevékenységeikre vonatkoznak, ellenben a BigTechekkel, akik az érdeklődési köreinkől is ren-

delkeznek adatokkal a kereséseinknek hála. Ezen cégeknek rendelkezésükre áll a mesterséges 

intelligencia (AI) is, elöljárói annak, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújtsanak. Ezen felül 

még Európai Uniós szabályozás is segítheti a BigTecheket, hiszen a PSD2 irányelv és az „open 

banking” szabályozás értelmében számlainformációs és fizetéskezdeményezési szolgáltatáso-

kat is nyújthatnak.  

Egy 2017-es felmérés alapján (Bain.com, 2019) a megkérdezett amerikaiak nagy része venne 

pénzügyi termékeket technológiai cégektől. A legnagyobb hajlandóság a 18-34 évesek körében 

mutatkozik, hiszen ez a korosztály ismeri és használja leginkább nap, mint nap a techóriások 

valamely termékét, viszont az 55 évesnél idősebbeknek is majdnem fele nyitott lenne ilyen 

ügyletre. Bár sokan vásárolnának pénzügyi terméket, szolgáltatást BigTechektől, mégis a már 

jól ismert kereskedelmi bankokban bíznak a legjobban az emberek.  

Alapíthatnának-e bankokat a BigTech cégek? 

Jelenleg a technológiai vállalatok csak olyan pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak, amelyek nem 

banki engedélykötelesek, ilyenek a pénzforgalmi szolgáltatások (pénzforgalom bonyolítása, 

megbízások, fizetések kezelése). Ezek a cégek tehát a bankok fő tevékenységét, ami a betétek 

gyűjtése és a hitelek nyújtása, nem folytathatják, amíg nem szereznek erre vonatkozó banki 
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működési engedélyt. A banki működési licenszek megszerzési folyamata sokba is kerül és idői-

gényes is. Emellett pedig ott van még a „túlzott” szabályozottság is: a már meglévő pénzügyi 

szolgáltatásokat a technológiai hátterüknek és a hitelintézetekre vonatkozó szabályok hiánya 

miatt gyorsan tudták bevezetni. Ha mindezen pénzügyi szolgáltatásokat bankként folytatnák, 

akkor elveszíthetnék a gyorsaságbeli előnyüket a versenytársaikkal szemben.  

A Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS, 2019) felmérése szerint a BigTechek bevételének 

mindössze 11,3%-át adják a pénzügyi szolgáltatásaikból származó bevételek. Amennyiben ezek 

a cégek bankalapításra szánnák rá magukat, sok pénzt kellene áldozniuk az engedélyek 

megszerzésére, és rendkívül szigorú szabályoknak kellene megfelelniük, nem tudnának olyan 

gyorsan és viszonylag szabadon fejlődni, mint eddig. Azt pedig, hogy ez meg is térülne, nem 

tudhatjuk biztosra. 

Habár bankokká valószínűleg nem válnak majd a techóriásaink, így is vannak lehetőségeik a 

bankszektorban való jelenlétre. Ezt úgy tudják megtenni, hogy partnerkapcsolatot létesítenek 

a már meglévő hagyományos hitelintézetekkel (pl. Apple és Google Pay megjelenése a bankok-

nál). Továbbá a techóriások segíthetnek a pénzintézeteknek fejleszteni, megújítani az elavult és 

lassan fejlődő informatikai rendszereiket (pl. a Deutsche Bank a Google felhőszolgáltatását veszi 

ehhez igénybe). Másik lehetőség számukra a biztosítások piaca. Az Apple és az Amazon biz-

tosításokat már nyújtanak, a FinTech vállalatok pedig már korábban megjelentek ezen a piacon 

(pl. Revolut), így nem lenne meglepő, ha a techóriások is megjelennének ezen a területen, akár 

önmagukban, akár nagyobb biztosítókkal összefogva. 

A jelenlegi helyzetben tehát inkább a techcégek és a kereskedelmi bankok együttműködése 

látható, illetve a kölcsönös ösztönzés. A FinTechek által már korábban kialakult fenyegetettség 

a bankokra azt eredményezte, hogy a bankok nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitális infra-

struktúrájuk fejlesztésére, hogy megtartsák ügyfeleiket és minél jobb szolgáltatást nyújthassa-

nak nekik. A BigTech cégek pont ezen technológiai előnyüket használják ki a bankokkal szem-

ben, hiszen bármekkorát is fejlődött bankszektor a technológia terén, még hátrányban vannak. 

A techóriások célja a pénzügyi szektor területén való megjelenéssel és térhódítással az ügyfeleik 

teljes magukhoz csatolása lenne. 

Megenni tehát nem fogják a techvállalatok a bankokat. A pénzügyi piacon e két szereplő között 

folyik a verseny, ami egyelőre még jót is tesz, hiszen a bankok fenyegetve érzik magukat, ezért 

folyamatosan fejlődnek, amire éppen a BigTech cégek sarkallják őket. A fogyasztóknak ez 
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mindenképpen hasznos, hiszen ezen fejlesztések azt célozzák, hogy a vállalatok, bankok minél 

jobban meg tudjanak felelni már meglévő ügyfeleiknek, és még többet szerezzenek. A döntő 

faktor a bizalom lesz, hogy a fogyasztók végül a bankokban bíznak meg jobban a pénzügyeik és 

adataik kezelését illetően, vagy a világot irányító technológiai vállalatokban. 

Források: 

Fintechzone (2020): Mennyire veszélyes a Google, Facebook, Apple a bankokra? Ki, mit nyer az adaton? 
https://fintechzone.hu/mennyire-veszelyes-a-google-facebook-apple-a-bankokra-ki-mit-nyer-az-
adaton/  (Letöltés ideje: 2021.01.29) 

Fintechzone (2019): Az IMF szerint a BigTech veszélyes a pénzügyi szektorra https://fintechzone.hu/az-imf-szerint-
a-bigtech-veszelyes-a-penzugyi-szektorra/ (Letöltés ideje: 2021.01.29) 

Portfolio.hu (2021): Két technológiai szuperhatalom támadt a bankokra a koronavírus leple alatt 
https://www.portfolio.hu/bank/20210103/ket-technologiai-szuperhatalom-tamadt-a-bankokra-a-
koronavirus-leple-alatt-463542 (Letöltés ideje: 2021.01.29) 

Portfolio.hu (2019): Nagyon sokan nyitottak arra, hogy techcégnél bankoljanak 
https://www.portfolio.hu/bank/20210103/ket-technologiai-szuperhatalom-tamadt-a-bankokra-a-
koronavirus-leple-alatt-463542 (Letöltés ideje: 2021.01.29) 

Portfolio.hu (2020): Telkóból és Ázsia Uberéből lesz digitális bank 
https://www.portfolio.hu/bank/20201207/telkobol-es-azsia-uberebol-lesz-digitalis-bank-460584 
(Letöltés ideje: 2021.01.29) 

W.up (2018): Big techs will not „eat the banks alive” https://wup.digital/blog/techs-wont-eat-banks-alive/ (Letöltés 
ideje: 2021.01.30) 

The Asian Banker: Are central banks issuing digital banking license to counter the threat of fintechs and big techs? 
https://www.fisglobal.com/-/media/fisglobal/files/pdf/report/asian-banker-rise-of-digital-bank-
licenses.pdf (Letöltés ideje: 2021.01.30) 

BIS – Bank for International Settlements (2019): III. Big tech in finance: opportunities and risks 
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf (Letöltés ideje: 2021.01.30) 

Bain.com (2018): How Banks Can Defend Against the Threat from Big Tech https://www.bain.com/insights/bank-
loyalty-2017-infographic/ (Letöltés ideje: 2021.01.30) 
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https://fintechzone.hu/mennyire-veszelyes-a-google-facebook-apple-a-bankokra-ki-mit-nyer-az-adaton/
https://fintechzone.hu/az-imf-szerint-a-bigtech-veszelyes-a-penzugyi-szektorra/
https://fintechzone.hu/az-imf-szerint-a-bigtech-veszelyes-a-penzugyi-szektorra/
https://www.portfolio.hu/bank/20210103/ket-technologiai-szuperhatalom-tamadt-a-bankokra-a-koronavirus-leple-alatt-463542
https://www.portfolio.hu/bank/20210103/ket-technologiai-szuperhatalom-tamadt-a-bankokra-a-koronavirus-leple-alatt-463542
https://www.portfolio.hu/bank/20210103/ket-technologiai-szuperhatalom-tamadt-a-bankokra-a-koronavirus-leple-alatt-463542
https://www.portfolio.hu/bank/20210103/ket-technologiai-szuperhatalom-tamadt-a-bankokra-a-koronavirus-leple-alatt-463542
https://www.portfolio.hu/bank/20201207/telkobol-es-azsia-uberebol-lesz-digitalis-bank-460584
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Az azonnali fizetési rendszer beilleszkedése az elszámolási 
ökoszisztémába 

Forgács Benjámin I 2021. 02. 20. 

2020. március 2-án indult útjára Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, mely gyökeres 

változást jelentett a fizetési tranzakciók feldolgozásának sebességében és több új lehetőséget 

is nyitott a fizetési megoldásokban.  

A felülről jövő kezdeményezés 

Az azonnali fizetési rendszer érdekessége, hogy például Lengyelországgal vagy Svájccal ellen-

tétben, ahol az előbbinél az azonnali fizetési rendszer bevezetésének kezdeményezése 2 külön-

böző piaci szereplő által történt, vagy az utóbbi országban, ahol pedig egy több bankból álló 

konzorcium alapította meg saját elszámolási rendszerét, Magyarországon nem a hazai pénzin-

tézetek akaratának következtében, hanem a Magyar Nemzeti Bank rendelet formájában köte-

lezte a magyarországi bankokat az azonnali fizetési rendszer bevezetésére. A 35/2017. (XII. 14.) 

MNB rendelet nem a rendszer bevezetését, mint opcionális lehetőséget kínál fizetési csatorna-

ként, hanem a rendelkezés kötelező érvényű, azaz a rendeletben meghatározott tranzakciók-

nak kötelező jelleggel az azonnali fizetési csatornákon keresztül kell megtörténnie. 

Miképp utalhattunk az azonnali fizetési rendszer bevezetése előtt? 

Magyarországon a kisösszegű bankközi átutalások elszámolását végző Bankközi Klíring Rend-

szert (BKR) a GIRO Zrt. üzemelteti, melynek tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank. Feladata, hogy 

a kis összegű, nagy tételszámú tranzakciókat, így 2020. március 2-től követően az azonnali át-

utalásokat is elszámolja a klíringtagok, azaz a hazai pénzintézetek között. Az azonnali átutalás 

előtt, melynek folyamatát lebonyolító és a különböző pénzintézeteket összekötő rendszert GI-

ROInstant-nak nevezzük, már létezett két elszámolási mód is, amely lehetővé tette az átlag fel-

használóknak az átutalási tranzakciók bankok közötti (VIBER rendszernél kedvezőbb költségű) 

feldolgozását: 

• Éjszakai elszámolási mód (IG1) során az elszámolás 2 szakaszból áll, első szakasza mindig 

az éjszaka során történik meg, második szakasza a késve vagy fedezetlenül benyújtott 

megbízások MNB által adott fedezetigazolás után a délelőtt folyamán történik meg, vi-

szont utóbbi szakaszra nem minden esetben kerül sor. Tehát egy IG1-es típusú utalás 

átfutási ideje várhatóan 1 munkanapot vehet igénybe. 
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• Napközbeni többszöri elszámolási mód (IG2) esetében a napközben beérkezett, fede-

zettel rendelkező átutalási megbízásokat 10 alkalommal számolja el a rendszer. Az el-

számolás a VIBER-ben (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) létrehozott technikai 

számlák segítségével történik meg a klíringtagok között. 

 

Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy egy ideje VIBER átutalásra is van lehetősége egy 

fogyasztónak, viszont ennek használata egyáltalán nem jelentős a lakosság körében egyrészt a 

magas utalási, elszámolási költségek miatt, másrészt a rendszer naponta kizárólag 7:00-18:00 

óra között üzemel, így ténylegesen nem képes a nap 24 órájában tranzakciók befogadására. 

Miben más az azonnali fizetés az eddigi átutalási lehetőségekhez képest? 

Az azonnali fizetés lehetőséget biztosít arra, hogy a korábban említett MNB rendeletben meg-

határozott tranzakciók a fizetési megbízás beérkezését követően legfeljebb 5 másodpercen be-

lül teljesüljenek, a kedvezményezett fél számláján megjelenjen az átutalt összeg időszaktól füg-

getlenül. Az elszámolás fedezetét a folyamat közvetlen résztvevői, azaz a bankok VIBER-ben 

vezetett gyűjtőszámlán biztosítják. Az azonnali elszámolási rendszer használata nem opcionális, 

hanem kötelező érvényű, így azon egyedi, forintösszegre vonatkozó megbízások azonnali átuta-

lási megbízásnak minősülnek, amelyek: 

• a fizető fél forintban vezetett számlája terhére kívánja kielégíteni, 

• összege legfeljebb 10 millió forint, 

• a terhelési nap megegyezik a megbízási nappal és 

• a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozás nélkül dolgozza fel. 

Az ezen feltételeket nem teljesítő tranzakciók a korábban is tárgyalt elszámolási módok vala-

melyikén történnek meg. 

Így változtak az egyes elszámolási módokat biztosító rendszerek forgalma 

A 2019-es és 2020-as decemberi forgalmi adatokat összevetve megállapíthatjuk, hogy a tranz-

akció számában emelkedést tapasztalhatunk a két év azonos időszaka között. IG1-es tranzak-

ciók száma közel azonos maradt. Az azonnali fizetés megjelenésének következtében jelentősen 

lecsökkent az IG2 elszámolási mód forgalma. Több mint 10 millió tranzakció valósult meg az 

azonnali fizetés keretében. 
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December havi tranzakciók alakulása 2019-2020, saját szerkesztésű ábra, adatok forrása: 

penzforgalom.hu 

Az azonnali fizetési rendszer 2020 márciusi elindulásának következtében a Bankközi Klíring 

Rendszerben egy új elszámolási mód lépett érvénybe az eddig működő IG1 és IG2 elszámolá-

sokon kívül. Az MNB által kötelezve bevezetett azonnali fizetés lehetővé teszi, hogy öt másod-

percen belül megtörténjen a tranzakció két fogyasztó között abban az esetben, ha a tranzakció 

paraméterei ezt lehetővé teszik. A bevezetés hatására az eddigi elszámolási módok mindegyike 

megmaradt, viszont az IG2-es csatorna jelentős tranzakciószám vesztést szenvedett a GIROIns-

tant előnyére. A jövőben folyamatosan teret nyerhet az azonnali fizetés az erre épülő szolgál-

tatások következtében. 

Források: 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, hozzáférés dátuma: 2021.01.22. 

Monika Hartmann, Lola Hernandez-van Gijsel, Mirjam Plooij, Quentin Vandeweyer (2019). Occasional Paper Series 
Are instant payments becoming the new normal? A comparative study. Letöltés helye: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op229~4c5ec8f02a.en.pdf, ideje: 2021.01.23. 

SIX-group (2020). SIX Is the Backbone of the Swiss Financial Center. Letöltés helye: https://www.six-
group.com/en/company.html , ideje: 2021.01.24. 

Magyar Nemzeti Bank (2020). Fizetési Rendszer jelentés 2020. Letöltés helye: 
https://www3.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-rendszer-jelentes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020, 
ideje: 2021.01.22. 

GIRO Zrt. (2020) - Elszámolási módok. Letöltés helye: https://www.giro.hu/szolgaltatasok/bankkozi-kliring-
rendszer/elszamolasi-modok, ideje: 2021.01.24. 
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https://www.six-group.com/en/company.html
https://www3.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-rendszer-jelentes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020
https://www.giro.hu/szolgaltatasok/bankkozi-kliring-rendszer/elszamolasi-modok
https://www.giro.hu/szolgaltatasok/bankkozi-kliring-rendszer/elszamolasi-modok
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Kinyitotta a kaput a PSD2 irányelv és a nyílt bankolás? 

Bocskor Beáta I 2021. 02. 13. 

Az új pénzügyi szolgáltatók és megoldások szabályozásában mérföldkövet jelentett a PSD2 

irányelv megszületése az Európai Unióban, mely a nyílt bankolás által lehetőséget teremt arra, 

hogy az ügyfelek engedélyt adjanak az új pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknek. 

Ezek a harmadik fél szolgáltatók a bankokon keresztül hozzáférhetnek az ügyfelek fizetési-

számla adataihoz, ezzel lehetővé téve a hatékony és innovatív szolgáltatások nyújtását. Mindez 

a korábban zárt banki modellt transzformálja, ezért is nevezzük nyílt bankolásnak. Kérdés azon-

ban, hogy ténylegesen kinyílt-e már a kapu az új típusú szolgáltatók előtt. 

PSD2 irányelv 

A 2007-ben megszületett PSD1 direktíva a fizetési forgalom európai integrációját tűzte ki célul, 

a 2015-ben megszületett PSD2 módosított irányelv pedig egyrészt kiszélesíti a hatálya alá eső 

műveleteket, másrészt szigorítja a fogyasztóvédelmi, valamint az ügyfelek azonosításáról és a 

fizetési megbízások hitelesítéséről szóló szabályokat.  

 

Forrás: Deloitte 

Fizetés-kezdeményezési és számlainformációs szolgáltatók 

Az ügyfelek számára jobb és kényelmesebb pénzügyi szolgáltatások válhatnak elérhetővé a har-

madik fél szolgáltatók által, akik működhetnek fizetés-kezdeményezési (’PISP’) vagy számlain-

formációs (’AISP’) szolgáltatóként. Számlainformációs szolgáltatás alatt azt az online 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-open-banking-how-to-flourish-in-an-uncertain-future.pdf
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szolgáltatást értjük, amely az ügyfél egy vagy több fizetési számlájáról összegyűjtött aggregált 

információkat és adatokat használja fel. Fizetés-kezdeményezési szolgáltatásnak pedig az a 

szolgáltatás minősül a hazai jogszabály szerint, amelynek segítségével fizetési megbízás indít-

ható egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláról. A harmadik fél szolgál-

tatók a PSD2 irányelv szerint a bankok által biztosított nyílt API-n keresztül tudnak hozzáférni az 

ügyfelek fizetési számla-adataihoz. A fizetési számlák biztonságos és technikai elérésének mód-

ját pedig az RTS rendelet tartalmazza. 

Nyílt bankolás hazai helyzete 

A nyílt bankolás hivatalosan 2019. szeptember 14-én indult el Magyarországon, ám a robba-

násszerű változás még várat magára. A gyakorlatban jelenleg a várakozásokhoz képest nagyon 

kevés nyílt banki szolgáltatás indult el, és eddig mindösszesen öt Magyar Nemzeti Bank által 

engedélyezett számlainformációs (AISP) szolgáltató van, fizetés-kezdeményezési (PISP) regiszt-

rálás pedig egy esetben történt. Alapvetően a kapu résnyire már kinyílt az új szolgáltatók előtt, 

de tárt kapukkal még nem várják őket.  

Az aktívabb nyílt bankolás sikerkritériumait tekintve a szabályozói oldal szigorú hozzáállása 

lenne az egyetlen olyan sarokpont rövidtávon, ami előre tudná mozdítani a megfelelő infra-

struktúra kiépítését banki oldalról. Az aktívabb nyílt bankolásra feltehetőleg még pár évet vár-

nunk kell, nem robbanásszerű jelenségként indul el a folyamat. Közép- és hosszútávon fontos 

sarokpont lehet a bankok hozzáállása, hiszen, ha transzformálják gondolkodásmódjukat és át-

állnak arra, hogy az ügyfeleket, az adathasználatot, a megosztott hozzáférést és a FinTech-part-

nerségi viszonyt helyezik a fókuszba, akkor az innovatív szolgáltatások sokkal nagyobb lendüle-

tet kaphatnak.  

Források: 

Becsei, A., Bógyi, A., Csányi, P., & Kovács, L. (2019). A jövő bankja, a bankok jövője - A magyar bankszövetség 
digitalizációs javaslatai. Magyar Bankszövetség. 

Deloitte. (2017). How to flourish in an uncertain future - Open banking and PSD2. London: Deloitte.  

European Banking Authority. (2020). PSD2 - Search Institutions. Letöltés dátuma: 2021. január 30, forrás: 
https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/search 

Kerényi, Á., & Molnár, J. (2017. szeptember). A FinTech-jelenség hatása − Radikális változás zajlik a pénzügyi 
szektorban? Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 3. szám, 32–50. o. 
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165854.377317 
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Blockchain a felsőoktatásban - kódokban rejlik az egyete-
mek jövője? 

Révész Viktor Barnabás I 2021. 02. 06. 

Az egyetemeket elsősorban tanulmányi működésük alapján ítéljük meg, azonban e mögött egy 

robusztus kapcsolati háló hasonló fontossággal bír egy felsőoktatási intézmény életében. Ezen 

hálózat modernizálására több szempontból is alkalmasak a blockchain technológiára építő 

megoldások, melyekkel könnyebben és gyorsabban láthatják el bürokratikus funkciójukat és 

szolgálhatják ki a növekvő felsőoktatási igényeket. 

Az egyetemeket felépítő különböző egyének és csoportok egy igazán komplex hálózatot alkot-

nak. Az intézményi struktúra tudományterületek szerinti karokra oszlik, melyeken belül tanszé-

kekre és egyéb öntevékeny csoportokra tagolódnak szakterületek alapján. A tanárok több tan-

tárgy megfelelő megvalósulásáért felelhetnek, akár a tanterv kidolgozásában, az elméleti vagy 

gyakorlati órák megtartásában, valamint a vizsgák véleményezésében és elbírálásában. A tanu-

lók is kusza kapcsolatok kialakítói, a különböző felvett tantárgyakkal, és azokon belül az eltérő 

gyakorlatra regisztrálással. Ezeken felül egy egyetem megannyi adatot tárol mindkét fél részé-

ről, legyenek azok személyes adatok, publikációk vagy érdemjegyek. Egy ekkora és ilyen mély-

ségű szervezeti hálót központilag nagyon nehéz hiba nélkül irányítani, amit a növekvő felsőok-

tatásba jelentkezők száma csak nehezíteni fog a következő években, így megannyi egyetem az 

utóbbi évtized derekától elkezdett blockchain alapú technikákat alkalmazni, hogy egyszerűbbé 

tegyék mindennapi működésüket. 

 

Ábra 1: Az összes felsőoktatásba beiratkozott személy százalékos aránya a középiskola elvégzése 

utáni 5 évben, 1970-2014. Forrás: World Bank 
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Adattárolás és okos szerződések 

A technológia eredeti célját, a decentralizált információtárolást felhasználva, ezeket a rendsze-

reket használhatják személyes adatok kollektivizálására (Chen, G., Xu, B., Lu, M., 2018). Egy 

egyetem minden diákjának megannyi információt kell szolgáltatnia, hogy be tudjon iratkozni 

egy felsőoktatási intézménybe. A kezdeti adatok után minden egyes félév alatt a diákok tanul-

mányi és pénzügyi kapcsolatot is létesítenek, így egy tanulóhoz köthető információ az évek so-

rán egyre növekszik. A tanulmányok végén, a különböző alap-és mesterszakok elvégzése után 

a megszerzett diplomákat is valamilyen módon ezekhez a személyekhez kell kötni. Ezen adatok 

igen személyesek, ezért pontosságuk és biztonságuk a legmagasabb prioritást kell, hogy élvez-

zék. Ezen okok miatt a blockchain rendszerek kiváló megoldást jelentenek, mert pontosságukat 

a szétosztott validáció garantálja, míg biztonságukat az a tény, hogy egy ilyen rendszer fölött 

csak akkor lehet elnyeri az irányítást, ha a hálózat 51%-a egy felhasználó kezében van, ami a 

rendszer méretétől függően akár több száz vagy több ezer számítógép használatba vételét is 

jelentheti. 

Másik fontos aspektus, amelyben ezek a hálózatok segíteni tudják egy egyetem működését, az 

a tanárok vagy az intézmény, és a diákok közötti különböző kapcsolat jogi formába öntése egy 

okos szerződés keretein belül (Chen, G., Xu, B., Lu, M., 2018). Az okos szerződés (vagy eredeti 

nevén smart contract) egy olyan kontraktus, amely két fél között valamilyen egyezséget a 

blockchain rendszerre visz fel, ezáltal egyik fél sem tudja manipulálni annak szövegét, értelem-

zését és végrehajtását. Egy ilyen egyezség megmásíthatatlanul tartalmazza a felek személyazo-

nosságát, így végrehajtása biztosan a megfelelő embereket érinti. Ebből kifolyólag, többféle 

tranzakció is önthető ilyen formába. Egy lehetséges megoldás a tanulmányi vagy szociális ösz-

töndíjak kiosztása. Erre a blockchain rendszerek különösen alkalmasak tudnak lenni, mivel fize-

tőeszközként is alkalmazhatóak, így az ilyen módon folyósított összegeket a hálózaton belül, 

vagy nemzeti valutára váltva, azokon kívül is tudják hasznosítani a diákok. Másik felhasználása 

lehet a tanár-diák viszony kiértékelése. Ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy az okos szerződés 

a közvetítő a kapcsolat két fél között, és maga a kontraktus értékeli és összegzi az eredménye-

ket. Ezáltal mindkét fél véleménye tárolásra és beszámításba kerül a másik oldal behatása nél-

kül. 

A technológia hátulütői 
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Azonban a technológia kifejletlen mivolta és a módszertan sajátos tulajdonságai miatt több ve-

szélyt is rejthetnek ezek a megoldások. Az egyik ilyen a hálózaton tárolt adatok módosítása le-

gyen annak oka emberi hiba javítása vagy felülvizsgálat eredménye. Minden információ, amit a 

blockchain tárol egyszerre van biztosítva az előtte és utána hozzácsatolt láncolatnyi adat által. 

Mivel az adatok egymáshoz vannak kötve, egy retrospektív javítás nem végrehajtható, mert 

azzal az egész láncot meg kellene megszakítani vagy a hibáig újravalidálni, és ez a megoldás 

biztonsági vonzerejét törölné el. 

Probléma merülhet fel akkor is, ha ezeket a rendszereket valamilyen ellenőrzés végrehajtóként 

alkalmazzuk. Egy igaz-hamis vagy több-opciós tesztet könnyen kiértékelhetnek, azonban egy 

esszét vagy tudományos munkát már kevésbé, így jelenlegi állapotunkban ezek a megoldások 

csak korlátozottan kerülhetnek használatba. 

Összegezve, a blockchain megoldás mai világunk alapjait próbálja megváltoztatni a központi 

adattárolás lebontásával és annak demokratikus szétosztásával, ezáltal az emberek bizalmát 

egy individuális jogi entitásból egy hálózat kooperációjába áttéve. A megannyi monetáris és 

fiskális megoldás után a módszertant megannyi területen próbálják alkalmazni, így az oktatás 

területén is. Ezen megoldások az egyetemek adattárolását biztonságosabb és hitelesebb mó-

don tudnák végezni, illetve az egyetem polgárai között létrejövő pénzügyi és szakmai tranzak-

ciókat okos szerződések tudnák felügyelni a gyorsabb, pontosabb és objektívebb elbírálás és 

végrehajtás érdekében. A fent említett technológiák kifejletlenségük és magukban hordozott 

kvalitásaik miatt egyes esetekben fokozottan, más esetekben egyáltalán nem alkalmazhatók, 

de jelen állapotukban is megannyi módon tudnák segíteni az egyetemek fejlődését, így kijelölve 

a szektor jövőbeli fejlődésének irányát. 

Források:  

Chen, G., Xu, B., Lu, M. (2018): Exploring blockchain technology and its potential applications for education. Smart 
Learn. Environ. 5, 1  

Roser, M., Ortiz-Ospina, E.,(2013): "Tertiary Education". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 
'https://ourworldindata.org/tertiary-education' [Online Resource] 
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Egy sikeres projekt titka, avagy a Stakeholder Management 

Molnár Ábel I 2021.01.23 

Napjaink vállalati projektjei egyre komplexebbé és gigantikusabbá válnak. Ahhoz, hogy egy pro-

jekt sikeresen, mindenki számára kedvező kimenettel érhessen véget, a vállalatvezetőknek új-

fajta kihívásokkal és erre adott megoldásokkal kell szembe nézni. A Stakeholder Management 

egy ilyen újfajta szemléletmód, ami segítheti megtalálni a vállalat vezetőinek egészen a sikeres 

projekt befejezéséig való utat. Ennek célja, hogy a vállalat minden érintettjével fenntartsa a jó 

viszonyt, és ezáltal a lehető legtöbbet kihozza a közös munkából. 

Ahhoz, hogy a vezető minden felet „játékban tudjon tartani”, elengedhetetlen a folyamatos 

kommunikáció fenntartása. De mindenekelőtt meg kell vizsgálni és kielemezni, hogy melyik ér-

dekviselő milyen fontosságú, mekkora ereje és érdekeltsége van a mi cégünkkel szemben. A 

következőkben arról olvashatunk, hogy hogyan is értékelhetjük egy-egy érdekképviselőnket és 

mit nyerhetünk azzal, ha tudatosan alakítjuk a vele való kapcsolatunkat. 

Első lépésként körül kell határolni, kik az érdekképviselők. Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen 

egy megfelelő stratégia kialakításához elengedhetetlen, hogy pontosan tudjuk, kikkel is állunk 

szemben. Ebben a lépésben bármiféle értékelés nélkül csak állítsunk össze egy listát mindenki-

ről, akik hatással lehetnek a munkánkra, befolyásolhatják azt, vagy érdekeltek a sikerességé-

ben/sikertelenségében. (pl.: részvényesek, kormányzat, beszállítók, média, stb.) 

Következő lépés, hogy az összes érdekviselőt értékeljük és állítsunk fel egy prioritási sorrendet, 

ezzel megkapva a kulcs érdekhordozókat. Ezen lépésben fontos megvizsgálni, hogy melyik fél 

miben érdekelt és mekkora befolyásoló ereje van. Lehetséges, hogy van, aki csak abban érde-

kelt, hogy mit csinálsz munkavégzés közben, és van, akit ez egyáltalán nem érdekel, csak év 

végén a megfelelő számokat akarja látni. Ezen tényezők figyelembevételével állítsuk fel a prio-

ritási sorrendünket (amelyben a lenti mátrix is segítségünkre lehet), amivel utána kidolgozhat-

juk minden egyes érdekhordozóval szemben a stratégiánkat. 
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1.ábra: Erő/Érdekeltség mátrix az érdekhordozók priorizálásához 

A mátrix segítségével meghatározhatjuk, hogy mi a feladatunk az egyes tartományokba eső 
érdekhordozókkal szemben (pl.: nagy befolyásoló erő és alacsony érdeklődés esetén az a 

célravezető, ha nem raboljuk túl sok idejüket a kommunikációval és egyebekkel, de a munkánkkal 
fenntartjuk elégedettségüket. 

forrás: Erő/Érdekeltség mátrix az érdekhordozók priorizálásához, mindtools.com (2016.11.14). 
Stakeholder Analysis 

Végül, ha megtaláltuk a kulcs érdekhordozókat, értsük meg, hogy nekik mi a céljuk és érdekük 

a közös munka során, majd az ezt kihasználva felépített stratégiát fordítsuk a mi érdekeink még 

jobb érvényesülésére. Fontos, hogy a kulcs érdekhordozóinkat részletesen megvizsgáljuk és 

pontosan megértsük a hajtóerejüket és motivációikat. Ezáltal előre meg tudjuk becsülni, hogy 

az egyes lépéseink milyen reakciót fognak kiváltani partnereinknél és felkészülhetünk azok ke-

zelésére. A pontos megértéshez a következő kérdések lehetnek a segítségünkre: 

• Milyen gazdasági és érzelmi érdek fűzi őt a mi teljesítményünkhöz? Ez negatív vagy po-
zitív? 

• Mi motiválja leginkább őt? 
• Milyen információk állnak rendelkezésére és mi a legjobb útja a kommunikációnak? 
• Éppen pozitív vagy negatív a véleményük a munkádról? 
• Stb. 

A tudatos Stakeholder Management-tel növelhető a projekt kimenetelében a sikeresség való-

színűsége. Tehát ha egy vezető tudatosan alakítja ki minden lényeges érdekelt féllel szemben a 

kommunikációt, saját magának is rengeteg előnyt biztosíthat. Amennyiben egy projekt kezdeti 

fázisában már egyeztet a különböző érdekelt felekkel, elérheti, hogy azok sokkal támogatóbb 

magatartást tanúsítanak, illetve az esetleges erőforrásszügségletet is rendelkezésre 
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bocsájthatják (mint a pénz, idő vagy munkaerő). Fontos fenntartani a folyamatos és minőségi 

kommunkációt, amellyel bizalmat építhetünk ki a partner felé, ezáltal növelhető a valószínű-

sége, hogy a projekt kimenetele mindenki számára sikeres lesz. 

Források: 

Mok, K. Y., Shen, G. Q., & Yang, J. (2015). Stakeholder management studies in mega construction projects: A review 
and future directions. International Journal of Project Management, 33(2), 446-457. letöltés helye és 
ideje: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786314001355, 2020.11.26 

mindtools.com (2016.11.14). Stakeholder Analysis, letöltés helye és ideje: 
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm,  2020.11.26 

mindtool.com (2016.11.22). What Is Stakeholder Management, letöltés helye és ideje: https://www.mind-
tools.com/pages/article/newPPM_08.htm, 2020.11.26 

1.ábra: Erő/Érdekeltség mátrix az érdekhordozók priorizálásához, mindtools.com (2016.11.14). Stakeholder 
Analysis, letöltés helye és ideje: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm, 2020.11.26 
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Rentable luxury- the consumer psychology behind sharing 
luxury goods 

Pap Lili I 2021.01.16.  

From environmental concerns to constant desire for new items, wealthy consumers are shifting 

towards the economy of sharing instead of owning luxury goods. This article examines the psy-

chological reasons why consumers value renting luxury fashion items and describes the nega-

tive influence rentable luxury might have on a brand’s image.  

Values supporting rentable luxury 

The fashion industry is experiencing a fundamental shift in customer behavior, that is influenc-

ing the business model and retail distribution of many luxury brands. Customers are keen on 

renting items and using them only for a short period of time. In the following paragraphs, we 

will examine the main values and trends that make sharing luxury goods an undeniably needed 

service from a conscious consumer’s perspective.  

Being part of a community 

One of the most significant consumer trends of the past decade has been the rise of sharing 

economy. It expands into new sectors every day. Apart from materialistic and environmental 

reasons, customers are driven by the need for social interactions and community building when 

choosing collaborative consumption. Sharing platforms provide a possibility to create shared 

stories, engagement with others and feeling part of a community. All of these components play 

an important role when evaluating the user experience.  

Mindful consumption 

It’s been an emerging trend among customers to make conscious decisions, even if they are 

investing in something that is less valuable and used to be an insignificant purchase. Such as 

buying clothes. Eco-conscious customers are now fighting against consumerism, waste and 

global warming by making conscious purchases. They are boycotting specific fast fashion 

brands and choosing alternative options instead of buying new. As for the companies of the 

fashion industry, the role of sustainability has become a very important part of a brand’s value. 

By renting, sharing, or buying used, customers are able to act on their values and rotate their 

wardrobe without guilt.  
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Hunger for newness 

Another change in customer behavior is the growing need for new experiences. The young 

generation, especially young Millennials aren’t focused on the ownership of products anymore. 

They have a hunger for newness, and they want access to the things that excite them. They 

crave interactions with new brands, which constantly provide new stimuli. Social media is also 

playing a big part in this change, as it is strengthening the “buy once, wear once” mentality by 

influencers showing their never-the-same outfits on these platforms.  

The Cinderella moment 

The possibility of renting luxury goods makes these brands more affordable and accessible, 

which is why they are able to cater a broader sector than before. Less wealthy customers ex-

perience their “Cinderella moment” by renting these formerly unattainable luxury products for 

a short period of time. By sharing, companies are able to reach lower-income or younger groups 

as well. Brands can benefit from this opportunity by winning over customers who might turn 

into owners in the future.  

The negative effects of sharing luxury goods 

Reviewing the tendencies above, many people turn to premium or luxury brands when thinking 

about buying or renting used products. They are known for their high-quality, durable items. 

Although other than quality, the perception of exclusivity is also a basic component of luxury. 

A luxury good is a desirable item that is expensive and difficult to obtain. People collect their 

money for years, to purchase a Birkin bag or a pair of Louboutins. Rentals make luxury accessi-

ble, which might ruin the exclusivity of these brands. Wearing luxury comes with psychological 

effects and emotions such as heightened self-image and feeling unique. The process of renting 

makes these emotions available at a lower price, which affects the brand’s equity- the cus-

tomer’s perception of the brand’s financial worth- negatively.  Brands have to decide whether 

they are shifting towards renting and catering a broader sector or they are not pursuing the 

sharing process to keep their exclusivity. 

As mentioned before, collaborative luxury consumption has many psychological advantages 
concerning the evaluation of the user experience. Feeling eco-conscious, being able to experi-
ment with new products and benefitting from the interactions and connections that come 
along with the renting process. Although if we analyse the essence of luxury brands, promoting 
these sharing possibilities might have a negative effect on a brand’s image. Companies must 
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come up with new distribution strategies to keep up with the changing customer needs, but 
still retain their position as an exclusive luxury brand.  
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Cherrisk by UNIQA, a magyar insurtech 

Judák Jusztina I 2021.01.09 

A Fintech cégek az utóbbi 10 évben jelentek meg és a pénzügyi szektor legtöbb szegmensében 

jelen vannak már, így a biztosítási piacon is. A hagyományos biztosítók mellett sorra jelennek 

meg az insurtech startupok, amelyek rengeteg innovációt hoznak a szektorba. 

Insurtech megoldások Magyarországon 

A magyar biztosítási piacon sok nagy múltú cég van jelen. A legtöbbjük lépést tart a biztosítási 

piac fejlődésével, applikációkat hoznak létre és insurtech cégekkel közösen fejlesztenek ki ter-

mékeket. Többek között az Aegon az Insurwiz-el karöltve értékesít block-chain alapú sípálya-

biztosítást, a Generali pedig a Cristo alkalmazásán keresztül nyújt casco-t ügyfeleinek. 

Szintén insurtech megoldásokat nyújt a Cherrisk online biztosítási platform, amely Magyaror-

szágon indult el elsőként 2018 szeptemberében, az Uniqa biztosító leányvállalataként. Kurtisz 

Krisztián, az Uniqa vezérigazgatója ötlete mentén, egy belső projektből nőtte ki magát önálló 

biztosító platformmá. Lényege, hogy a felhasználók az első lépéstől az utolsóig, online el tudják 

intézni biztosítási ügyeiket. Emellett célja a közösségépítés és ezzel együtt jótékony célok tá-

mogatása. 

Gyorsaság, kötetlenség és játékosság 

A Cherrisk 3 alappillére a gyorsaság, a kötetlenség és a játékosság. A gyorsaság az online ügyin-

tézésből és az automatizált folyamatokból adódik, ezzel növelve az értékesítés hatékonyságát. 

Tanácsadók helyett Emma, a chatbot segíti az ügyfeleket, neki feltehetik kérdéseiket, ő pedig 

11 kérdés után akár 3 termékre kiterjedő ajánlatot is tesz számukra. Természetesen a bonyo-

lultabb folyamatokhoz az ügyfélszolgálat munkatársai is elérhetőek. A kárbejelentést is online 

tehetjük meg, írásban, képekkel dokumentálva. 

A kötetlenség olyan működési jellemzőket takar, amelyek sokaknak újdonságként szolgálhatnak 

a szektorban. A Cherrisk a hagyományos biztosítási modellekkel ellentétben nem éves szerző-

déseket köt. A lakás- és balesetbiztosítás díját az ügyfelek havonta tudják befizetni. Amennyiben 

befizetik az adott havidíjat, van biztosítás, ha viszont valamilyen okból nincs rá szükségük, meg-

szüntetik a szolgáltatást, hasonlóan, mint egy streaming szolgáltatónál. Tehát nem kötelező 

hosszú távon elköteleződniük a biztosító mellett.  
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Az üzleti modell harmadik fontos része az ügyfélélmény, ugyanis Kurtisz Krisztián szerint ez a 

sikeresség kulcsa a jövő szolgáltatásszektorában. A biztosítási folyamatokat cseresznyékkel 

gamifikálták. A Cherrisk Go alkalmazáson keresztül az ügyfelek testmozgással, biztonságos ve-

zetéssel gyűjthetnek cseresznyéket, de az olyan tevékenységekért is jutalom jár, amelyek csök-

kentik az esetleges balesetek kockázatát. A cseresznyék beválthatók „goodie” nevezetű nyere-

ményekre, illetve támogathatunk velük olyan alapítványokat, amelyek kapcsolatban állnak a 

biztosítóval. A jótékonysági programokkal a közösség és a biztosító egyben társadalmi értéket 

is tud teremteni.  

A Cherrisk sikere 

A Cherrisk mindössze a második születésnapját ünnepelte szeptemberben, mégis nem várt si-

kereket ért el. Egy év alatt több mint 21000 regisztrált ügyféllel rendelkezett és a szerződéskö-

tések száma 24000 felett volt, emellett 3,07 millió jótékonysági támogatást nyújtottak a kivá-

lasztott szervezeteknek. 2 év alatt pedig a Cherrisk Go alkalmazást közel 200 ezren töltötték le 

és összesen több mint 12 millió forintnyi támogatást osztottak ki.  

A 2019-ben a felhasználók száma meghaladta a 100 ezret, ár bevételük pedig 180,4 millió forint 

volt (nem auditált).  

A Cherrisk sikerét erősíti, hogy 2020 tavaszán Magyarország után Németországban is megkezd-

ték a terjeszkedést. Ez azért is lényeges, mivel a Uniqa eddig nem volt jelen az országban, így 

tulajdonképpen a Cherrisk önállóan tör be a német piacra. Jelenleg már több mint 35 ezer fel-

használóval rendelkeznek. Így nevezhetjük a Cherrisket a legsikeresebb magyar insurtech-nek. 
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Technology is forming the audit profession 

Balázs Luca I 2020.12.19 

Technological developments have transformed how we conduct business. Companies are con-

tinuously innovating, trying to engage suitable technologies to make their business more effi-

cient. For audit firms investing in technology has a dual purpose: 1.) to be able to continue 

validating the clients’ financial statements, 2.) to make their audit service more efficient. To 

validate the clients’ IT systems and the information extracted from them, it is essential to keep 

up with the clients’ technologies. Moreover, audit firms utilize the technology in their daily 

practises, which can potentially provide a competitive advantage. Recognising this, big audit 

firms are allocating more and more money on technological developments.  

Now let’s see how technology is forming the audit and what the future holds for the profession. 

Workforce, education 

New skillset is required from employees in this field. Besides basic IT knowledge, which is ex-

pected from auditors, good communication skills, critical thinking, problem solving, analytical 

skills are also appreciated. Monotony tolerance, however, is less necessary, as repetitive tasks 

can be automated easily. Hence, these tasks can be performed without or with less human 

resources. Although most skills can be obtained/improved at the workplace, universities should 

also keep an eye on the profession and change their practices accordingly.   

Audit Practises 

Sampling vs. Testing the full population 

Auditors must obtain reasonable assurance to make sure that the clients’ financial statements 

are free from material misstatement due to fraud or error. Currently, it is done by sampling and 

risk assessment. However, in the future technology could enable auditors to test the whole 

population. At the earlier stages of the audit profession all transactions were tested, but as the 

size of the companies increased drastically, the profession couldn’t keep up with it. Therefore, 

they started to use materiality, risk assessment and sampling. But now, continuous advance-

ments in technology may enable auditors to go back to testing the entire population.  

Historic testing vs. Real-time testing  
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Given access to real-time data, auditors will be able to perform their tests on a real-time basis. 

Real-time testing could make the audit more efficient, as errors could be found and corrected 

immediately, preventing it from occurring again during the year. Instead of interim and final 

audits, the audit team could monitor the client’s business during the whole financial year. 

Billing based on employee hours vs. Billing based on the utilized digital assets 

As audit firms will shift more to the technology, they must consider reflecting it in the audit 

fees as well. They won’t only sell the time of the human resources anymore. They will utilize 

technology as well to complete an audit and the relating costs should be covered by the clients. 

Technology is currently changing the profession, making it possible for machines to perform 

tasks with more reliance and speed than humans could. They will even perform tasks that hu-

mans wouldn’t be able to do. The collaboration between people and machines can improve 

the profession: technology can take over the monotonous jobs while people can put more em-

phasis on assessing the results and making decisions. 
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Mi az a retargeting és a remarketing - miért is van rá szük-
séged? 

Lovász Barnabás I 2020. 12. 12. 

A kutatások alapján a weboldalad új látogatóinak 97%-a nem vásárol, nem iratkozik fel a hírle-

vélre, nem lép veled kapcsolatba, tehát semmi lépést nem tesz a céged felé. Nem a webolda-

laddal van a probléma, mivel egy weboldal átlagos konverziós rátája 2,3% és 11,4% közé tehető. 

Ahelyett, hogy csukott szemmel lövöldöznénk mindenfelé és feleslegesen pénzt égetnénk, osz-

szuk el a költségeinket okosan. Innentől játszik fontos szerepet a „retargeting”, majd később a 

remarketing. De hogy mi is ez és miért olyan fontos a számodra is? 

Három fő szegmensbe soroljuk a közönséget: 

 Iparágtól függetlenül egy vállalkozás, cég számára a célközönséget 3 szegmensbe tudjuk so-

rolni: hideg, meleg és forró közönség. Hideg közönségbe azok tartoznak, akiknek kialakult már 

egy problémájuk, kifejezték a vágyukat a termék, vagy a szolgáltatás iránt, de még nem ismerik 

a brandedet. Meleg közönségbe azokat soroljuk, akik már találkoztak a cégeddel, jártak a web-

oldaladon, valamilyen féle aktivitást mutattak, de még nem vásároltak tőled. A legutolsó kate-

gória a forró közönség, a legjobb közönséged. Ők azok, akik már vásároltak, így ők a leginkább 

elkötelezettek feléd. 

Már biztosan neked is feltűnt, hogy miután meglátogattál egy weboldalt, az oldal reklámja kö-

vetett téged, vagyis az adott cég kihasználta az egyik legnagyobb aranybányát, a remarketing 

adta lehetőségeket. A retargeting és remarketing kampányok során a meleg és forró közönsé-

gedre irányul a célzás. 

De hogy pontosan mi is az a retargeting és remarketing? 

 

Forrás: readycloud.com 
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A retargeting használatával olyan emberek előtt jelennek meg a Facebook és Google hirdeté-

seid, blogbejegyzéseid, egyéb tartalmaid (pl. egy esemény), akik már jártak a weboldaladon, 

rákattintottak a hirdetésedre, blogbejegyzésedre, használják az applikációd, vagy éppen vissza-

jeleztek korábban az eseményedre.  

A remarketing során klasszikus értelemben olyan e-mail kampányokat értünk, ahol a „forró” 

közönségedre irányul a célzás, vagyis olyanokra, akik korábban már vásároltak, a kosárhoz hoz-

záadtak egy terméket, majd végül nem vették meg, vagy például egy csali dokumentumért cse-

rébe feliratkoztak a listádra. 

Egy pár adat, hogy miért is olyan fontos: 

Átlagosan több, mint a látogatók 77%-a ott hagyja a kosárban a terméket vásárlás nélkül és 

csupán a 8%-uk tér vissza befejezni a vásárlást. 

A retargeting segítségével 6,5%-al csökken átlagosan a kosárelhagyók száma. 

Amíg egy display hirdetés átkattintási aránya átlagosan 0,07%, addig a retargeting hirdetésnek 

0,7%, ami tízszer nagyobb hatékonyságot jelent. 

Minden 3. hirdető használja csak a retargeting hirdetéseket, hogy új vásárlókat találjon. 

A retargeting Facebook hirdetések 76%-al magasabb átkattintási arányt produkálnak, mint hi-

deg közönségre célzott hirdetések.  

A remarketing kampányok 147%-al megnövelik a konverziós arányt. 

A remarketing e-mail kampányok akár majdnem 30%-ban eredményeznek később vásárlást. 

Hogyan tudod beállítani? 

A Facebookon, Google-n, Youtube-on vagy akár LindkedInen a remarketing kampányokat egy-

aránt egyszerűen be lehet állítani. Ehhez egy követőkódot kell csupán elhelyezned a webolda-

lon, amit meg lehet oldani bővítménnyel, de akár a hirdetéskezelő felületen belül is. Ezen kódok 

alapján az algoritmus követni fogja a weboldalad látogatóit, és újra meg újra megmutatja szá-

mukra a promóciódat.  

Összegzés: 
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Ugyanakkora hirdetési keretből, okosabban elosztva, jobb eredményeket tudsz elérni. Ahogy a 

fentebb említett adatokból is kiderül, a remarketing kampányok futtatásával sokkal hatéko-

nyabb és eredményesebb hirdetéseket lehet készíteni.  

Források: 

Michael-Jon Lazar (2020): Use These Awesome Remarketing Facts To Power Your Reach In 2020,Ready Cloud Suite 
,elérhető: https://www.readycloud.com/info/use-these-awesome-remarketing-facts-to-power-your-
reach-in-2020, letöltés dátuma: 2020.11.30 

Hristina Nikolovksa (2020): 27 Retargeting Statistics Every Marketer Must Know, Truelist, elérhető: 
https://truelist.co/blog/retargeting-statistics/, letöltés dátuma: 2020.11.30 

Mark Walker-Ford (2020): 100 Remarketing Stats to Guide Your Paid Advertising Strategy in 2020, Social Media 
Today, elérhető: https://www.socialmediatoday.com/news/100-remarketing-stats-to-guide-your-paid-
advertising-strategy-in-2020-info/569899/, letöltés dátuma: 2020.11.30 

The Pitch (2020): Remarketing gyorstalpaló: mi az, és hogy működik?, The Pitch, elérhető: 
https://thepitch.hu/remarketing-jelentese-es-a-retargeting/#Remarketing-jelentese, letöltés dátuma: 
2020.11.30 
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How do I know if the bond is green? - EU Green Bond Stan-
dard 

Sebestyén Péter I 2020. 12. 05. 

Green Bonds have a rapidly growing market; in 2019, $258,9 billion was being issued compared 

to $171,2 billion in 2018 by a wide range of countries and industries. As there are numerous 

issuers: the process, verification, and reporting system of the green bonds vary, and not all the 

information might be available for the investors that is a crucial factor in decision making. The 

European Committee published an Action Plan on Financing Sustainable Growth, including an 

EU Green Bond Standard (EU GBS), which will set best practices for reporting and verification. 

Are there other standards besides EU GBS? 

It is important to provide guidelines to increase issuance in the market. Therefore, some count-

ries like Japan or China and institutions collected and published them. However, the basics of 

these guidelines originate from the Green Bond Principles (GBP) by the International Capital 

Market Association. The GBP helps to launch credible Green Bonds, which assists investors in 

accessing necessary information in their evaluation process of the environmental impact. Also, 

the Climate Bonds Standard released by the Climate Bonds Initiative is frequently used in the 

market. Currently, the third version is out of it, which is in line with the EU GBS. 

What the EU Green Bond Standard does? 

It is a voluntary standard that can be used by any market participant to assist investors by ensu-

ring the availability of information. 

The standard has four key components: 

• The alignment of the use-of-proceeds with the EU Taxonomy 

• The content of a Green Bond Framework is to be produced by the issuer 

• The required Allocation and Impact Reporting 

• The requirements for external verification by an approved verifier 

The Green Bond Framework summarizes all the components: where the issuer describe how 

the green bond will contribute to their environmental strategy, their commitment, how the 

project is aligned with EU Taxonomy, the financed or re-financed project itself, the proceeds 

allocation, how and what has to be reported and the verification approach. 
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What is the purpose of the EU Green Bond Standard? 

Although the amount of Green Bonds is growing, they occupy a small share of the whole bond 

market. One of the desired achievements of the EU GBS is to allocate more capital into this 

sector by making the green bonds transparent and evaluable for investors. 

Also, on the opposite side, it would allow companies to issue green bonds, not considering their 

main activity but meeting the requirements of the EU Taxonomy. 

A Usability Guide was released in March 2020 but has not been put into practice yet. After 

further consultation on the establishment of EU GBS and on the renewed sustainable finance 

strategy the final decision will be released by the European Committee in Q4 2020. 

Sources: 

‘190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf’. Available at: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/19
0618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf (Accessed: 15 November 2020). 

EU Green Bond Standard European Commission - European Commission. Available at: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-green-
bond-standard_en (Accessed: 15 November 2020). 

‘EU green bond standard usability guide’ p. 52. 

‘EU green bond standard usability guide.pdf’. Available at: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/20
0309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf (Accessed: 15 November 
2020). 

‘Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf’. Available at: 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-
2018-270520.pdf (Accessed: 15 November 2020). 

’Climate Bonds Standard V3.0 (2019) Climate Bonds Initiative. Available at: 
https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3 (Accessed: 22 November 2020). 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf
https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3
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A Robinhood jelenség 

Nagy Sándor Dávid I 2020. 11. 13. 

A történelemben eddig példátlan gyorsaságú esést produkáltak a tőzsdepiacok 2020 márciusá-

ban. Fél évvel a piaci megrázkódtatás után, – amelyhez hasonlót 1929 óta nem látott a világ, – 

a tőzsdeindexek történelmi rekordokat döntenek. Ennek a V alakú felívelésnek egy különös 

komponense a kisbefektetői réteg, amely idén még soha nem látott mértékben vesz részt a 

tőzsdei kereskedésben. A kisbefektetők legnépszerűbb platformja a Robinhood.com. A rész-

vényvásárlás szilícium-völgyi úttörője már 7 éve tevékenykedik a piacon, és a márciusi időszakot 

követően kerültek igazán reflektorfénybe. De kik is ők valójában? 

Robinhood traderek 

A Robinhood online brókercég ingyenes számlanyitással, részvénytöredékekkel és jutalékmen-

tes kereskedéssel nyerte meg a kistőkével rendelkező befektetőket. A 11,2 Milliárd USD értékű 

vállalat mára már több, mint 13 millió felhasználóval rendelkezik, amely csak 2020 első négy 

hónapjában 3 millióval emelkedett. 

A felületnek szentelt hatalmas érdeklődést többek között a már említett kistőkéseket célzó ked-

vezmények, a koronavírus okozta kijárási tilalom és a tőzsdei kereskedés izgalmai növelték. A 

korlátozások miatt az Egyesült Államokban is megállt a sportfogadás, az emberek más szenve-

délyt kerestek. Így fordult a figyelmük a tőzsde felé, ahol a kieső dopamint és adrenalint pró-

bálták pótolni. 

A Robinhood felhasználók influxához hozzájárult a cég platformjának játékszerű interfésze is, 

amelyet a vásárlásokat követő konfettiágyú és emojikkal tűzdelt értesítések tesznek teljessé. A 

tőzsde szerencsejátékként való kezelését támasztja alá Ivo Welch, a kaliforniai egyetem pro-

fesszorának tanulmánya, aki a robintrack.net adatait felhasználva arra a következtetésre jutott, 

hogy a kisbefektetők szenzációkat hajszolva kereskedtek. 

Így nem meglepő, hogy rendkívül népszerűek voltak a felhasználók körében azon részvények, 

amelyek nagy árfolyammozgást produkáltak. Ami külön érdekes, hogy a Robinhooderek 88-szor 

több kockázatos opciókba fektetettek be, mint egy rivális brókercég ügyfelei. Ezzel a már így is 

volatilis piac kilengéseire erősítettek rá, ami természetesen nem tetszett a többi résztvevőnek. 

Jelenleg a kereskedés forgalmának 20-25%-át kitevő kisbefektetőkről kijelenthető, hogy önálló 

entitássá váltak, akik egymást követve, csordaszellemet idézve képesek a piacot mozgatni. Ez a 

https://robinhood.com/us/en/
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fajta kiszámíthatatlanság pedig nem tetszik a szakembereknek. Rengetegen kritizálták, “dumb 

money”-nak titulálták a kisbefektetőket és szkeptikusan fogadták eredményeiket. 

Mibe fektettek a Robinhood traderek? 

A Robinhood traderek a tőzsde veteránjait megbotránkoztatva vásároltak részvényeket és ügy-

leteket. A piaccal homlok egyenest menve öntötték a pénzt csődeljárás alatt álló autó kölcsönző 

cég papírjaiba, repülőtársaságokba és mindenbe, aminek egy kicsit is köze volt a kannabiszhoz. 

Ezek után nehéz elképzelni, hogy a Robinhood traderek képesek lennének profitszerzésre. Erre 

azonban rácáfolt Ivo Welch. A professzor létrehozott egy olyan portfóliót, amelybe a Robinhood 

legnépszerűbb részvényeit választotta és megvizsgálta, hogyan teljesítettek. Ez a stratégia 

azonban, nem csak, hogy profitot generált, de a piacot is felülteljesítette. 

A Robinhood víziója 

Bár a Robinhood rengeteg botrányba ütközött az elmúlt évek során, (SEC nyomozás, fiókfeltö-

rések és alkalmazás működési problémák), a cég töretlenül növekszik, csak idén a többszöri 

tőkebevonás hatására a névérték 30%-kal növekedett. A cég küldetése, hogy mindenki számára 

elérhetővé tegye a pénzügyeket, így a mostani kereskedés mellett a jövőben növelni kívánja a 

portfólióját. Mára már elérhetőek videós oktató anyagok és hírlevelek, amelyek a felhasználók 

hozzáértését kívánják növelni. A jövőben megtakarítás számlát, hiteleket és biztosításokat is 

kívánnak nyújtani a Robinhoodereknek. Ezáltal egy olyan platformot hozhatnak létre, amelyben 

a felhasználók együtt nőhetnek a céggel, és amely az első részvényvásárlástól kezdve a nyugdí-

jig kíséri az ügyfeleket. 

Források: 

Popper, N. (2020): Robinhood Has Lured Young Traders, Sometimes With Devastating Results, The New York Times, 
elérhető: https://www.nytimes.com/2020/07/08/technology/robinhood-risky-trading.html, letöltés 
dátuma: 2020.11.10. 

Portfolio.hu (2020): Kannabisz, autók és repülők – Csordaszellem a tőzsdéken, Portfolio.hu, 
elérhető: https://www.portfolio.hu/uzlet/20201019/kannabisz-autok-es-repulok-csordaszellem-a-
tozsdeken-452266, letöltés dátuma: 2020.11.10. 

Massa, A. and Ponczek, S. (2020): The rise and stall of Robinhood’s addictive app, Financial Review, 
elérhető: https://www.afr.com/wealth/investing/generation-robinhood-free-trading-fractional-shares-
and-confetti-20201026-p568pz, letöltés dátuma: 2020.11.10.  

https://www.nytimes.com/2020/07/08/technology/robinhood-risky-trading.html
https://www.portfolio.hu/uzlet/20201019/kannabisz-autok-es-repulok-csordaszellem-a-tozsdeken-452266
https://www.portfolio.hu/uzlet/20201019/kannabisz-autok-es-repulok-csordaszellem-a-tozsdeken-452266
https://www.afr.com/wealth/investing/generation-robinhood-free-trading-fractional-shares-and-confetti-20201026-p568pz
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Mi az a 3 fő tényező, amitől sikeres lesz a Vállalati Társa-
dalmi Felelősségvállalási Kommunikáció? 

Dulai Sára I 2020. 11. 07. 

A folyamatosan javuló életminőségnek és a növekvő béreknek köszönhetően egyre többet fo-

gyasztunk, utazunk és a várható életkor is egyre magasabb. Mindezzel együtt azonban a kör-

nyezetre gyakorolt negatív hatásunk is fokozódik. A felelős fogyasztás és a felelős szervezeti 

működés többek között ennek tükrében napjaink egyik legégetőbb kérdésévé vált. A fogyasztók 

egyre informálttabbá és éberebbé válnak a különböző fogyasztási termékek környezeti hatása-

ival kapcsolatban. A véleményüknek pedig növekvő motivációval adnak hangot az általuk meg-

vásárolt termékeken keresztül, a személyes szokásaikban és választott életstílusukban egy-

aránt. Erre válaszul a vállalatok felelősségvállalási akciókkal, és azok kommunikációjával reagál-

nak. Az azonban, hogy ez a válasz milyen tényezők mentén lesz sikeres, számos szempontból 

vizsgálható. Ebben az áttekintésben Ihlen, Bartlett, és May szemüvegével tanulmányozzuk a 

témát. 

A sikeres CSR (Corporate Social Responibility- Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) kommuni-

kációnak, elsősorban 3 tényezőt azonosítunk: a párbeszéd jelleget, az átláthatóságot és az ösz-

szehangoltságot. 

Amennyiben párbeszéd alakul ki az érinttettek és a szervezet között a témában, és nem csak 

egyoldalú kommunikációt folytat a vállalat, az ideális esetben hatékony döntéshozatalban és 

érintetti részvételben nyilvánul meg. Ehhez nyitott, őszinte, és kölcsönös dialógusra van szük-

ség, melyben a vállalat választ ad az érintettek elvárásaira, ezáltal megérti mi a fontos számukra, 

és ez hogyan nyer értelmet gazdasági és etikai szempontokból. A párbeszéd jelleg egyéni és 

szervezeti szinten is elősegíti az elszámolhatóságot, mely megteremti a második faktor, a 

transzparencia alapjait. 

Az átláthatóság minden jó kommunikáció alapja, mivel bizalmat, tiszteletet és igazságosságot 

eredményez. A külső kommunikációban meg kell jelennie a vállalat termékének vagy szolgálta-

tásának minősége és előnyei mellett a kockázatainak is. Egy transzparensen kommunikáló vál-

lalat nem csak a pénzügyi kimutatásait teszi elérhetővé, hanem a környezeti és társadalmi tel-

jesítményét is. 
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A harmadik faktor, amelyet az összes külső érintett elvár egy sikeres vállalattól, hogy a szervezet 

CSR tevékenységei és kommunikációja összehangolt, és valódi legyen. Az identitás és az imázs 

közti összhang megteremtésével, valamint jótevői kép tiszta érdekekkel való alátámasztásával 

sikeres CSR kommunikációt folytathat a vállalat. 

A szervezetek a fogyasztói nyomáson kívül a jogi szervek, az aktivisták és a média hatására is 

kénytelenek minél felelősebben és tudatosabban működni. Erre erősít rá a folyamatosan nö-

vekvő verseny a fogyasztók hűségéért, így a CSR megfelelő használata versenyelőnnyé is válhat. 

A CSR tehát a versenyképesség, a fenntarthatóság és globalizációról szóló viták metszőpontja-

ként szolgálhat, mely jól mutatja az erről szóló sikeres kommunikáció fontosságát. 

Források: 

(2006). Implementing The Partnership For Growth And Jobs: Making Europe A Pole Of Excellence On Corporate 
Social Responsibility. Commission of the EuropeanCommunities. Brussels. 

Ihlen, D., Bartlett, J. L., & May, S. (2011). The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility. 
Wiley- Blackwell. 

(2018. 11 09). Nielsen. Forrás: https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2018/global-consumers-seek-
companies-that-care-about-environmental-issues/ 

Selbes, A., & Samira, M. (2010). Consumer Behaviour Analysis in Relation to CSR Activities of Cosmetics Brands. 
Århus School of Business. 

Stone, G., Barned, J. H., & Montgomery, C. (1995). ECOSCALE: A Scale for the Measurment of Environmentally 
Responsible Consumers. Pschychology and Marketing, 595-612. 
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The possible future of safe agreements: smart contracts as 
one application of blockchain 

Révész Viktor Barnabás I 2020. 10. 31. 

The aftermath of the 2008 financial depression had many consequences, one of which was the 

distrust regarding the banking system and its respected parties, thus many people sought a 

way out of this heavily centralized network. To this problem a group of people, under the name 

of Satoshi Nakamoto, realized the first blockchain system: Bitcoin. The basis of this methodol-

ogy is that instead of one central authority, a network of computers( so called miners) are val-

idating every transaction within the system, therefore no one has a definite power over the 

others in the network: this means that the system is decentralized and democratic. The success 

of Bitcoin introduced the idea of blockchain to the world, however many people still associate 

the technology with cryptocurrencies, and cryptocurrencies only, while many other applica-

tions are possible and already available using blockchain as their foundations. One of which are 

smart contracts. 

In 1997, Nick Szabo introduced the idea of smart contract as a safe instrument of agreement. 

He explained his idea in a simplified form using vending machines as a metaphor. As he stated: 

“…the machine takes in coins, and via a simple mechanism, (…), dispense change and product 

according to the displayed price. The vending machine is a contract with bearer: anybody with 

coins can participate in an exchange with the vendor.” To put it in an actualized context, smart 

contracts are digital applications that store, verify and execute rules without a trusted author-

ity. The first platform, who realised smart contracts in practice and provided a platform for the 

technology to grow was Ethereum, and ever since this is the biggest platform for individuals to 

use blockchain system in such ways. 

It is easy to understand why the construct of blockchain and smart contracts are a perfect 

match, but other then enforcing contractual deals, how can we further exploit the possibilities 

of this methodology? In 2017, Massimo Bartoletti and Livio Pompianu tried to answer the same 

question and came up with several solutions in their article, An empirical analysis of smart con-

tracts: platforms, applications, and design patterns. They approached the problem from two 

perspective: by purpose and by design. 

By purpose, Bartoletti and Pompianu distinguished the following applications: 
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• Financial: their main goal is to allocate financial resources as the implicated rules suggests. It 

can be the realms of asset trading, crowdfunding services, investment programs, insurances 

and advertisements. 

• Notary: the aim of such smart contracts is to store some sort of data on the blockchain, whether 

is it a certification of ownership, IP or ID, or just a public message in the blockchain for everyone 

to see. 

• Game: the most self-explanatory category of purpose, which is used to store rules of games. 

• Wallet: these contracts automize transactions, manage keys and accounts, or overseer the op-

erations connected to contracts. Wallet type of smart contracts can be managed by several 

individuals; thus, the authorization is decentralized. 

• Library: this category includes general-purpose operations to be used by other category con-

tracts. 

By design, the authors differentiated these categories: 

• Token: in these smart contracts the system distributes tokens representing either assets 

(money, shares, tickets, etc.) or certifications (identity, ownership, voting right, etc.). 

• Authorization: connects the execution of the contract to address or any other ID certification. 

• Oracle: a contract that ensures connection between the blockchain and the rest of the global 

network. It is usually queried, and it returns the information required for the smart contract. 

• Randomness: a special use of an oracle, when it is asked to generate a random number. It is a 

dedicated function, since the blockchain is a deterministic system, thus it cannot generate a 

random number internally. 

• Poll: a support feature of a more complex system, which provides a voting scenario for author-

ized users. 

• Time constraint: a simple design feature, to add a timetable for the executions or authorizations 

permitted into the contracts. 

• Termination: because of the forever-continuous nature of blockchain systems, contracts can-

not be deleted from the network, but they can be disabled with such design methods. 
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• Math: a code which guards some crucial operations to be executed without any premise to be 

met. 

• Fork check: a problem solver of some sort. When a difference happens on a blockchain system 

it is called a These contracts are analysing the chain and searching for these disturbances. 

As the article mentions it, Bartoletti and Pompianu came to this conclusion after analysing 834 

contracts on only Bitcoin and Ethereum, suggesting there can be further applications of smart 

contracts. However, even from this sample we can infer that smart contracts are versatile in-

struments to solve issues involving data and decentralized authorization, while containing the 

safety solutions of blockchain systems. 
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Miért van Magyarországon néhány vállalat 20 évvel lema-
radva? 

Török Ferenc József I 2020. 10. 24. 

Mára már a business világ minden szereplője tisztában van vele, hogy mi az az ERP (Enterprise 

Resource Planning) és a legtöbb vállalat aktívan használja. A vállalat működéséhez szükséges 

eszköznek vesszük, de Magyarországon még mindig vannak olyan cégek, amelyek egyáltalán 

nem, vagy nem jól használják. Fontos kiemelni, hogy az ERP nem egy szoftver. A szoftvert ebben 

a cikkben ES (Enterprise System) rövidítéssel fogom jelölni, mivel attól, hogy egy vállalat beve-

zet egy adott szoftvert, nem fogja használni az ERP-t. Az ES használja és tartalmazza a legtöbb 

ERP-funkciót, de az ERP több mint egy szoftver. Az ERP egy integrált vállalatirányítási rendszer, 

amely túlmutat egy szoftveren. 

A következő nehézségek nem specifikusak Magyarországra csupán más országban nincs sem-

milyen tapasztalatom, így nem tudok általánosítani. 

Thomas F. Wallace és Michael H. Kremzar: ERP- Vállalatirányítási rendszerek könyvében olvas-

ható: „Tapasztalt felhasználók azt állítják, hogy az ERP bevezetése nehezebb, mint egy új üzem 

felépítése, egy új termék bevezetése vagy egy vadonatúj piacra történő behatolás.” Szerintem 

ez egyszerűen magyarázható: minden cég épített már fel gyárat, vezetett be terméket és tört 

be piacra, mivel ezek nélkül szinte lehetetlen egy cég működése. Viszont az ERP-t még sosem 

vezették be, vagy ha igen rosszul. Ahogy korábban említettem az ERP nem csak egy szoftver, és 

itt az első nagy probléma, mivel sok vállalat csak egy szoftver lát, amit meg kell venni, megta-

nulni minél gyorsabban, használni és kész. Nyilvánvaló, hogy ez nem így van és akik ilyen gon-

dolkodással vágnak bele, biztos hogy meg fognak bukni. Lehet, hogy bevezetnek egy ES-t, de 

nem fogják, olyan hatékonyan használni, mint lehetne.  

Mivel az ERP bevezetéshez a vállalat folyamatait is át kell alakítani, a kezdeményezésnek min-

denképpen a vezetésből kell jönnie. Alulról szinte lehetetlen meggyőzni a főnököt, hogy szükség 

van egy ekkora beruházásra. Itt fel is merült rögtön 2 nehézség: 1. Egy hatalmas befektetés az 

ERP bevezetése. 2. Felülről kell kezdeményezni a bevezetést és a vállalatvezetésnek aktívan 

részt kell benne vennie. 

 Ez egy hosszú időt felölelő folyamat, mivel (jelen helyzetben ERP és ES bevezetéséről beszé-

lünk) ki kell választani a megfelelő szoftvert, át kell vizsgálni a vállalat folyamatait és ha 
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szükséges változtatni ezeken, bevezetni a szoftvert, oktatásokat szervezni és sorolhatnánk még. 

Az időn kívül fontos tényező még a pénz, egy világhírű ES szoftver több száz millió forint (persze 

vannak jól működő, olcsóbb szoftverek is.) Ahhoz, hogy sikeresen bevezessük mindenképpen 

második számú prioritásnak kell lennie a cégen belül. Hogy mi az első? Egyértelműen a vállalat 

működése, mivel az nem állhat le, de közben a dolgozóknak meg kell tanulniuk és be kell vezet-

niük a rendszert. Így többletmunka alakul ki, ennek a megtérüléséről pedig minden helyzetben 

nehéz meggyőzni a munkavállalókat. Ezzel el is érkeztünk a 3. nehézséghez. 

A vállalatvezetésnek kell kezdeményeznie a bevezetést. Persze minden tulajdonos megfontolt, 

így először nekik kell meggyőződniük arról, hogy ez a hatalmas emberi és pénzügyi erőforrás 

befektetés meg fog térülni. Amikor ők teljesen biztosak ebben, motiválniuk kell a saját munka-

vállalóikat, hogy megéri ez a plusz munka. Akkor még nehezebb dolga lehet az adott vezetés-

nek, ha már van bevezetve egy ES-rendszer, de rosszul. Hogyan győzhetjük meg az alkalmazot-

takat, hogy most más lesz? A válasz erre az ERP oktatásban rejlik, ahol minden kételkedő lát-

hatja, hogy milyen előnyei származhatnak a vállalatnak a bevezetésből. 

Chris Gray szerint: „Az ES-rendszer úgy alakítható, mint a friss beton, amikor kiöntik. Azonban, 

ha egyszer megköt, már csak kalapáccsal lehet formálni.” Hogy mit is jelent ez pontosan? Az ES-

rendszerek bevezetésénél meg kell adnunk nagyon sok paramétert pl.: számlatükör. Ha elkezd-

jük ezeket használni, tegyük fel, hogy teszt nélkül mivel minél hamarabb be akarjuk fejezni a 

bevezetést, később már szinte lehetetlen ezeken változtatni. Maradjunk a számlatükörnél: ha 

egy fél éven keresztül egy adott számlára könyvelünk és csak ezek után vesszük észre a hibát, 

hogyan fogjuk megváltoztatni a fél évvel korábbi könyvelésünket? Nyilvánvalóan sehogy. Fon-

tos tehát, hogy körültekintően járjunk el a fontos paraméterek meghatározásánál. 

Persze így sem lehetetlen feladat egy ERP-rendszer bevezetése, nagyon sok vállalat sikeresen 

használja a mai napig, de tapasztalatom szerint akadnak kivételek. Egy nagyon jó példa a könyv-

ből, hogy az ERP-rendszer, olyan, mint egy golfütő készlet. Ha én, aki nem tud golfozni, meg-

próbálja használni, egyértelműen kudarc lesz az eredmény. Ugyanakkor, ha egy profi játékos 

csak egy ütőt visz magával egy meccsre, fog tudni játszani, de nem lesz hatékony mivel az egész 

készletre szüksége lenne. Tehát a sikerhez szükség van az ERP-rendszerre, ES-szoftverre és az 

emberek tudására is. 

Források: 

Thomas F. Wallace és Michael H. Kremzar: ERP- Vállalatirányítási rendszerek 
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A possible way of strategic philanthropy: The Creating 
Shared Value model 

Harnberger Bianka I 2020. 10. 10. 

For decades, there has been a prominent wall between resolving societal issues and achieving 

business goals. Mainly due to the fact that economists legitimized the idea that providing soci-

etal benefits leads to decreased amounts of profit, thus tempering a company’s economic suc-

cess. Since the early 2000’s Porter and Kramer have been researching a concept with which 

this invisible wall can be finally torn down. In the following article, we will take a closer look at 

Porter and Kramer’s shared value creation concept, which was first introduced in the Harvard 

Business Review in 2006. 

According to the neoclassical way of thinking, the resolving of societal issues imposes con-

straints on a corporation, which leads to decreasing profit margins. For a long time, philan-

thropy was looked down on, and corporate responsibility was only a mere reaction to external 

pressure. Corporate social responsibility programmes were created in order to improve firms’ 

reputation and were treated as necessary expenses - anything more was seen as irresponsible 

use of shareholders’ money. 

In contrast, the shared value concept realized that besides conventional economic needs, soci-

etal needs also can define markets - and can create internal costs for firms if not treated right. 

Porter and Kramer (2011) have pointed out that resolving societal issues doesn’t necessarily 

mean raising costs and hindering development - quite the opposite, firms can innovate through 

using new technologies, management approaches and operating methods, thus increasing 

their productivity and efficiency, while also expanding their market. Shared value doesn’t mean 

that firms and societies would “share” the value that has already been created, but rather ex-

panding the total pool of social and economic value. 

To understand the shared value concept more, let’s take a look at the fair trade system and 

compare it to a company helping local farmers to improve their growing technology. Fair trade 

only means that a company pays a higher amount of money to their suppliers, who therefore 

will have slightly more money to operate - this simply is redistribution. On the other hand, if 

the company helps local farmers with education or with broadening their growing capacities 

through investments, the farmers can achieve a much higher increase in their incomes. Studies 

conducted on cocoa farmers in the Côte d’Ivoire shown, that fair trade can increase their 
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incomes by 10% to 20%, while shared value investments can raise their incomes by more than 

300%. In this example, fair trade resourcing is part of the conventional CSR concept, while ed-

ucating farmers and investing in their growing capacities is part of the more elevated shared 

value concept. 

According to the study, there are three key ways that companies can create shared value op-

portunities:  

• By reconceiving products and markets - in advanced economies, the demand for prod-

ucts and services which meet certain societal needs is rapidly growing. Food companies 

are focusing on better nutrition rather than taste and quantity and tech companies are 

trying to harness digital intelligence in order to economize on power usage. When look-

ing at opportunities from a different perspective, whole new avenues can open up for 

innovation. 

• By redefining productivity in the value chain - a company’s value chain affects numerous 

societal issues, such as natural resource and water use, health and safety, working con-

ditions and equal treatment in the workplace. Not only the value chain affects these 

issues, but it is also being affected by them. Solving issues revolving around energy-, 

water- and resource use, logistics, procurement, distribution or employee productivity 

can dramatically change a firm’s efficiency, thus creating shared value for the company 

and for its stakeholders. 

• By enabling local cluster development - The success of every company is affected by the 

supporting companies and infrastructure around it. Innovation and productivity are 

heavily influenced by clusters, or geographic concentrations of firms. A key aspect of 

cluster building is the formation of transparent markets - In inefficient or monopolized 

markets where workers are exploited, where suppliers do not receive fair prices, and 

where price transparency is lacking, productivity suffers. The most successful cluster 

development programs are ones that involve collaboration within the private sector, as 

well as trade associations, government agencies, and NGOs. 

Porter and Kramer have managed to propose a new way of strategic philanthropy, through 

which companies can create value not only for society, but for themselves as well. With their 
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new approach to corporate social responsibility, they have torn down the wall which stood 

between neoclassical economics and corporate philanthropy.  

Sources: 

Porter, M.E. and Kramer, M.R., (2011), Creating shared value (CSV). Journal of Direct, Data and Digital Marketing 
Practice, 12(4), p.380. 


