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Pénteken kezdődik az MKB Bank és Magyarország első fintech hackathonja
Budapest, 2018. november 27. - Az MKB Bank által júniusban végrehajtott sikeres digitális rendszercsere
Magyarországon egyedülálló, világszínvonalú fejlesztési lehetőségeket nyitott meg a pénzintézet előtt.
Ennek egyik eredményeként november 30. és december 2. között európai szinten is egyedülálló,
nemzetközi fintech hackathon-t rendez Budapesten az MKB Fintechlab. A hat országból érkező résztvevők
az MKB Bank új digitális rendszerének segítségével fejleszthetnek és mutathatnak be nyílt bankolási
(openbanking) megoldásokat.
Az MKB Bank fontosnak tartja, hogy fintech partnereivel együttműködve fejlessze a digitális jövőt. Ennek kitűnő példája a
hackathon, amelyet az MKB Bank a digitális pénzügyek és a fintech világ több meghatározó, nemzetközi szereplőjével
együttműködve valósít meg. A versenyzők számára elérhető lesz az Oracle technológiája, valamint a GIRO, a W.UP, a
KPMG, a Microsoft és a lengyel BOS Bank szakmai mentorálása.
A hackathonon sikeres startupok a legjobb nemzetközi fintech cégek közé kerülhetnek az Oracle globális fintech
piacterén, valamint az MKB Bank és partnerei támogatásával fejleszthetik tovább megoldásaikat.
A legjobb startupok fődíja az MKB Fintechlab 2019-es inkubációs programjába való bekerülés.
Juan Cartagena, vezérigazgató, Traity - Madrid
"Azért jövünk Madridból Budapestre, hogy valós, működő prototípust építsünk egy olyan rendszerről, amelyen keresztül
az emberek úgy tudják saját adataik egy részét megosztani külső szereplőkkel, hogy közben az egyéb privát adataik
biztonsága és védelme sértetlen. Erre egy példa: adott helyzetben elég kellene, hogy legyen azt bizonyítanom egy
hitelintézetnek, hogy 200.000 forintnál többet keresek, nem lenne szükség megmutatnom a teljes fizetésem. Ma mégis a
teljes a fizetésemet megismerik külső felek – a rendszer segítségével elég lesz megosztanom a számukra szükséges
értékeket. Az adatvédelemmel és a személyes adatok tiszteletben tartásával kapcsolatos hitünk megegyezik az MKB
Bankéval és abban hiszünk, hogy idővel a bankok üzleti sikeressége is összefüggésbe kerül azzal, hogy mennyire tisztelik
ügyfeleik adatait.”
(A Traity blockchain alapú, biztonságos adattárolással és felhasználással foglalkozó vállalat.)
Victor Donov, vezérigazgató, Qalize - New York
„Bár az amerikai piacra koncentrálunk, nagyon izgalmas számunkra az európai piac. Már integráltuk is megoldásunkat az
európai SEPA-val és elindítottuk fizetés-feldolgozási szolgáltatásunkat partnereinken keresztül, valamint dolgozunk az
Oracle globális banki API piacterére való bekerülésen. Alig várjuk, hogy az MKB Bankkal is feltérképezzük az
együttműködési lehetőségeket és bemutassuk a Qalize platformot a budapesti MKB-Oracle hackathonon.”
(A Qalize: a mindennapi életbe erősebben integrált fizetési megoldás fejlesztésével foglalkozó vállalat)
Pereczes János, MKB Fintechlab ügyvezető igazgató:
„Az MKB Fintechlab célja, hogy biztonságos, magas ügyfélélményt biztosító megoldások fejlesztését inspiráljuk és
támogassuk, amelyek - napi problémáink megoldásán keresztül - beépülnek az életünkbe. Nem tagadom, hogy pozitív
izgalommal vagyunk azzal kapcsolatosan, hogy milyen új megoldásokat láthatunk működni az MKB Bank világszínvonalú
rendszerein.”
Hetényi Márk, az MKB Bank stratégiai, digitális és retail vezérigazgató-helyettese:
„A digitalizáció nem csak bankokhoz köthető jelenség, hanem egy olyan alkotóeleme a minket körülvevő világnak,
amely hamarosan felülír minden korábbi megszokást és gyakorlatot. Ez a technológiai forradalom az élet minden
területén, egyszerre zajlik. Az MKB Pénzügyi Csoport a digitalizáció elkötelezett híveként hisz abban, hogy az MKB
Bank új digitális rendszerére épülő open banking rövid időn belül, soha eddig nem tapasztalt hasznosságú
szolgáltatásokat tud biztosítani ügyfelei részére.”

Az MKB Fintechlabról:
Az MKB Bank által 2016-ban létrehozott MKB Fintechlab innovációs labor és nemzetközi startup inkubátor Magyarország
első ilyen jellegű szakmai szervezete. Működésének eredményeként a legsikeresebb fintech innovációk – mint például az
MKB Private Banking Blueopes befektetési robottanácsadója - épülnek be az MKB Pénzügyi Csoport mindennapi
működésébe. Az MKB Fintechlab startup inkubációs programja a már tesztelhető fejlesztéssel rendelkező fintech
startupok számára biztosít induló befektetést, személyre szabott képzési programot, sőt a legjobbak számára, az MKB
Bankkal való szakmai együttműködés lehetőségét is lehetővé teszi. Az MKB Fintechlab által inkubált startupok
folyamatosan a legmagasabb szintű nemzetközi elismeréseket érik el: 2017-ben Sara Koslinská-t választották az év
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vállalkozójának a közép-kelet-európai régióban, 2018-ban Románia legjobb startupja lett a Pago, Európa 10
legígéretesebb fintech megoldása között tartják nyilván a FintechBlocks és Limitless fejlesztéseit. A Fintechlab szakértői
rendszeres előadói a legszínvonalasabb hazai és nemzetközi szakmai fórumoknak.
Bővebb információ: hello@fintechlab.hu
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