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fókuszban
 Hol tartanak a fejlesztések  
 és milyen lehetőségek  
 nyílnak meg a PSD2  
 és az azonnali fizetési  
 rendszer által?
 Digitális megoldások  
 az erős ügyfél-autentikációra
 Hogyan hat a PSD2 és  
 az azonnali átutalás a kártyapiacra? 
 Számlanyitás a fotelből:  
 a banki videó-azonosítás technológiája
 Erste George & RBI Elavator Lab
 Innovációk és trendek a digitális fizetések  
 területén, innovatív payment megoldások
 Mobilfizetés: áttörés lesz-e 2018 a használat tekintetében? 
 Mi várható az elfogadói oldalon, hogyan hat rá az azonnali fizetési  
 rendszer bevezetése?
 Blockchain a banki világban
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Korábbi résztvevőinK véleményeiből
„ a Kártyapiac Magyarország rangos rendezvénye a Kártya téMában.  

Jó látni a trendeket és Jó találKozni a régi és úJ kollégákKal. ”
„ átfogó képet adott a Jelenlegi Kártyapiac helyzetéről,  

illetve beteKintést nyúJtott a jövőbeli lehetőségekről. ”
„ szélesKörű átteKintést KaphattunK  

a Kártya piacot befolyásoló tényezőkről. ”
„ szakmailag hiteles, az előadóK felkészültek, szélesKörű  

KiteKintést nyúJtott. ”
„ szaKMai isMeret bővítése, piaci változásoK, feJlődés Követése.  

ez az eddigi legjobb kártyapiac konferencia volt. KöszönöM! ”
„ Két nap alatt annyi szereplővel lehetett találkozni a szakmából,  

aMennyivel Két hónapig tartana egyesével találKozni. ”
„ a legfontosabb esemény, aMi lehetőséget ad  

szakmabeli beszélgetésre. ”
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előadóinK Között
baKonyi andrás 
Card Acquiring Group Product Manager,  
Raiffeisen Bank International AG

braun csaba 
Senior Card Manager,  
Bank of China (Hungary) Close Ltd.

csáKay Mátyás 
informatikai vezető, MagNet Bank Zrt.

Maurizio poletto 
MD, Head of Design, BeeOne GmbH, Erste Group

deáK andrás 
SmartCommerce Divízió Igazgató,  
Next Wave Europe Kft.

fáyKiss péter 
igazgató, Makroprudenciális Igazgatóság,  
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fóti gábor 
főosztályvezető, Napi Pénzügyek /  
Termékmenedzsment, K&H Group

gáborJáni szabó áKos 
ügyvezető igazgató – informatikai, projektmenedzs-
ment és e-csatornák, GRÁNIT Bank Zrt.

giret gergely 
vezérigazgató, Magyar Kártya Zrt.

hoMa péter 
szerkesztő, Bankkártya.hu és Fizessgyorsan.hu

lévai taMás 
termékfejlesztési senior manager, OTP Bank Nyrt.

Kiss ede 
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luKácsi zoltán 
ügyfél- és termékmarketing üzletág vezető,  
Magyar Cetelem Bank Zrt.

országh örs 
helyettes ügyvezető, Blockchain Competence Center

pávlicz györgy 
információbiztonsági vezető, K&H Bank Zrt.

sia central europe zrt. 
képviselője

taKács Kristóf 
vezető közgazdasági elemző, Magyar Nemzeti Bank
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910  30 éves a magyar  
bankkártya
	A magyar bankkártya megszületése és korszakai
 Mely különlegességek jellemezték a magyar fej-

lődést?
 Hová értünk el 30 év alatt?

ELőADó: Homa péter, szerkesztő, 
Bankkártya.hu és Fizessgyorsan.hu

940  változások  
a Hazai fizetési piacon
	Főbb kártyapiaci folyamatok 2017-ben 
	A PSD2 hatása a kártyapiacra 
	Az azonnali fizetési szolgáltatás hatása a hazai 

fizetési piacra

ELőADó: takács kristóf, vezető közgazdasági 
elemző, Magyar Nemzeti Bank

1010  instant payment
PRESENTER: sia central europe zrt. 

1040  kávészünet

1110 Hogyan Hat a psD2 a meglé- 
vő kártyainfrastruktúrára? 
	PSD2 európai és hazai szabályozási fejleményei 

– Hol tart az ország?
	Mekkora különbségek várhatók a bankok által 

nyújtott API szolgáltatások körében?
	A PSD2 szabványosítás előnyei és hátrányai
	Mennyiben nehezíti meg a GDPR a PSD2-nek 

megfelelést?

1140  erős ügyfél Hitelesítés 
	Elvek, követelmények, megfelelés
	Kockázatarányos védelem

ELőADó: pávlicz györgy, információbiztonsági 
vezető, K&H Bank Zrt.

1210  Digitális megolDások az 
erős ügyfél-autentikációra
	Ügyfél-azonosítás módjai, eszközei, megoldások

 Milyen hatást gyakorol az erős ügyfélhitelesítés a 
mobilos fizetésekre és internetes kereskedelemre?

 Hogyan használja fel a pénzügyi szektor az erős 
azonosításban rejlő lehetőségeket?

1240  milyen leHetőségeket 
rejt a psD2?
	Üzleti lehetőségek, stratégiai opciók a szereplők 

számára
 Milyen új üzleti modellek kaphatnak teret, hova 

fejlődhetnek a bankok és szolgáltatók a PSD2 
segítségével?

 PSD2 és az azonnali fizetés kiegészítő szolgáltatásai

1300  ebéDszünet

1400 fintecH cégek megjele-
nése a pénzügyi szférában 
— (még minDig) félünk tőlük 
vagy (már) szeretjük őket?
	Fintech körkép – Trendek, innovációk
 Mennyire jelentek meg harmadik fél szolgáltatók, 

és mennyien, kik várhatóak még?
 Mit hoztak eddig a fintechek?
 Mely területeken fokozódik a verseny?
 Várható-e, hogy tömegével jelennek még meg 

fintech cégek?
 Hogyan fér meg egymás mellett a kis startup és 

a nagy bank?
 Hogyan reagálnak az ügyfelek az új lehetőségekre, 

mennyi bizalmat szavaznak a fintech cégeknek? 
Hogyan igazodnak ki az új megoldások között és 
mi alapján választanak szolgáltatást?

1420  innováció és pénzügyi 
stabilitás — szabályozói  
kiHívások és leHetőségek a 
fintecH megolDások kapcsán 
	A digitalizáció jelentősen növelheti a pénzügyi szol-

gáltatók versenyképességét 
 A szabályozó hatóságok egy Innovation Hub, illetve 

Regulatory Sandbox felállításával ösztönözhetik a 
pénzügyi innovációkat

 Az MNB 2017-es FinTech felmérését követően meg-
kezdte a pénzügyi innovációkat támogató platformok 
előkészítését

ELőADó: fáykiss péter, igazgató, Makro-
prudenciális Igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank

Kártyapiac 2018
BŐ

VE
BB

 IN
FO

RM
ÁC

IÓ
  

dr
. N

ag
y D

iá
na

, S
en

io
r P

ro
je

ct
 M

an
ag

er


 
+ 3

6 7
0 6

19
 09

88
 


 +

36
 1 

45
9 7

30
1

dia
na

.n
ag

y@
iir

-h
un

ga
ry.

hu

Hogyan változott a kártyák  
világa és milyen kihívások előtt áll?

PSD2 – A felkészülés véghajrájában

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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1450  Hol tartanak a fejlesz-
tések és milyen leHetőségek 
nyílnak meg az azonnali  
fizetési renDszer által?
	Helyzetjelentés – szabályozási környezet, technikai 

megvalósítás aktuális helyzete, további feladatok 
 Hol tartanak a bankok a felkészülésben?
 Milyen szolgáltatások építhetők a rendszerre? 

Milyen szerepe lehet a bankoknak és a nem banki 
szereplőknek? A kiegészítő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos lehetőségek

 Milyen tényezők, feltételek mellett lehet sikeres 
az azonnali fizetési rendszer?

 Biztonsági kérdések

1510  kávészünet

1540  azonnali átutalás  
bevezetésének várHató  
Hatásai a kártyapiacra
	Hogyan hathat az azonnali fizetés bevezetése a 

bankkártya piacra?
 Várható-e, hogy a kártyabirtokosok tömegesen 

válasszák az átutalással történő fizetést a kártyás 
vásárlásokkal szemben?

 Mi szükséges ahhoz, hogy az átutalások verseny-
képesek legyenek a bankkártyás fizetéssel?

ELőADó: giret gergely, vezérigazgató, 
Magyar Kártya Zrt.

1610 mi várHató az elfogaDói 
olDalon, Hogyan Hat rá  
az azonnali fizetési renDszer 
bevezetése? kerekasztal-beszélgetés
	Hogyan hat az elfogadói piacra az azonnali fizetés?
 Merrefelé mozdul a piac? Egyre több bank esik ki…

Kinek éri meg, hogy az elfogadói oldalon maradjon?
 Érdeklődnek-e a kereskedők az azonnali fizetési 

rendszer iránt és milyen lehetőséget látnak benne? 
 Kereskedői oldalon hogyan tud párhuzamosan 

működni az azonnali fizetés a jelenlegi kártyás 
fizetések mellett? Lesz-e olyan POS terminál, 
ami egyszerre tudja kezelni mindegyiket?

 POS-t kiváltja a mobiltelefon!?
 Alternatív fizetési megoldások, eszközök megje-

lenése

BESZéLGETőPARTNEREK KöZöTT: 
bakonyi anDrás, Card Acquiring Group Product 
Manager, Raiffeisen Bank International AG 

Deák anDrás, SmartCommerce Divízió Igazgató, 
Next Wave Europe Kft. 

lévai tamás, termékfejlesztési senior manager, 
OTP Bank Nyrt. 

1700  a konferencia  
első napjának zárása

2018. április 24. kedd

Azonnali fizetési rendszer –  
„A lehetőségek végtelenek” Az elfogadói piac jövője

pénzintézeti Fraud
fóKuszban a psd2 és a gdpr fraud vonatKozásai 

2018. április 25., budapest

a harmadik Feles szolgáltatók belépése oKozta KocKázatoK, lehetséges KontrolloK
  

proFilozás úJ irányai
  

Ügyfél-banK-szolgáltató jogvita 
  

adatvédelMi + psd2 + azonnali fizetési rendszer szakértői egyeztetés 
  

incidens riportolás gdpr KoMpatibilisen
  

cégek visszaéléseinek KÜlső és belső KocKázata 
  

a digitalizáció és az ezzel Kapcsolatos csalási trendeK

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300



a rendezvény szólni Kíván
bankok és pénzintézetek, szoftver- és kártyaszolgáltatók, fintechek,  

teleKoMMuniKációs cégeK, KeresKedelMi cégeK, KözleKedési  
vállalatoK, egészségpénztáraK, cafeteria KártyásoK, KorMányzati  

szerveK, valaMint tanácsadó cégeK: 

 pénzforgalmi területek vezetőihez, szakértőihez pénzügyi szolgáltatások, fizetési szolgáltatási 

osztályok vezetőihez, szakértőihezoperációs igazgatóihoz bankkártya termékfejlesztési  

vezetőihez és termékmenedzsereihez it vezetőihez, it biztonsági szakértőihez  

 stratégiai és üzletfejlesztési vezetőihez értékesítési- és marketing vezetőihez, ügyfél- 

kapcsolati menedzsereihez, kereskedelmi igazgatóihoz kártya-elfogadóhely vezetőihez,  

terminálok üzemeltetőihez

Kártyapiac 2018
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910  innovációk és trenDek a 
Digitális fizetések területén
	Mobilfizetés: áttörés lesz-e 2018 a használat te-

kintetében? 
 Hazai innovatív payment megoldások

1010  fizetési innovációk
ELőADó: kiss eDe, Country Manager Hungary, 
VISA Europe 

1040  kávészünet

1110  banking Has a name.  
tHe story beHinD george  
anD its parents
	How to initiate digital transformation in a large 

organisation. The Erste Hub approach
	Drive innovation throughout design and creativity
	Look for a product experience

PRESENTER: maurizio poletto, MD, Head of 
Design, BeeOne GmbH, Erste Group 

1140  számlanyitás  
a fotelből: a banki viDeó- 
azonosítás tecHnológiája
	Milyen jogi változások tették lehetővé a videós 

számlanyitás elindítását?
 A videós azonosítás bevezetésének banki tech-

nológiai és szervezeti feltételei 
 Kapcsolatfelvétel az ügyféllel és a tájékoztatás 

folyamata

 Ügyfélazonosítás és okmányvizsgálat
 Háttérellenőrzések és kiértékelés
 Szerződéskötés elektronikus aláírással 15 perc 

alatt
 Biztonság mindenekelőtt – technológiai és admi-

nisztratív teendők

ELőADó: gáborjáni szabó ákos, 
informatikai projekt-menedzsment és e-csatornák 
ügyvezető igazgatója, GRÁNIT Bank Zrt. 

1210  k&H mobiltárca
	„Talán ha elmondanánk az embereknek, hogy 

agyunk egy app, elkezdenék használni”
 Előkészítési fázis: döntések és fókusz
 Mobilbank és mobiltárca kapcsolat
 Onboarding 
 Fizetés
 Marketing kampány
 Demo

ELőADó: fóti gábor, főosztályvezető, 
Napi Pénzügyek / Termékmenedzsment, K&H Group

1240  otp simple tapasztalatai
ELőADó: otp mobil kft.  
képviselője egyeztetés alatt

1310  ebéDszünet

1410  a raiffeisen bank  
international a Digitális  
világban
 Elavator Lab – az RBI Fintech támogató programja
 A program menete és a célja
 Az eredmények bemutatása
 Bankkártyák szerepe a digitális programban
 Kártyás fizetés kihívásai Közép-Kelet Európában

ELőADó: bakonyi anDrás, Card Acquiring Group
Product Manager, Raiffeisen Bank International AG
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Innovatív payment  
és digitális megoldások

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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1440 b2b megolDások – 
blockcHain-to-banks
	Mire tudja használni egy bank a blockchain-t?
 Use case-k

ELőADó: országH örs, helyettes ügyvezető, 
Blockchain Competence Center 

1500 innováció, Digitalizáció, 
ügyfélélmény — merre  
HalaD a fejlett világ banki 
Digitalizációja? 3 in 1 kerekasztal
	Hol tart a digitalizáció és hogyan hat a bankkár-

tyák világára?
 Hogyan lehet követni az egyre gyorsuló fejlődést? 
 Banki digitális stratégiák, multichannel megoldá-

sok – Mire helyeződik a fókusz az egyes bankoknál 
és miért pont azt választották?

 Elért eredmények, eddigi tapasztalatok – Meg-
érte-e milliókat fektetni bizonyos fejlesztésekbe, 
megtérültek-e az erőfeszítések?

 Hogyan alakulnak át a pénzügyi szolgáltatások 
az elektronikus megoldások térnyerése követ-
keztében?

 Hogyan alakulhat a jövőben a bankkártya, a mo-
bilfizetés és a kriptovaluták kapcsolata?

 Egyre fontosabbá váló ügyfélélmény – Innovatív, 
biztonságos megoldások, az ügyfélélmény sérü-
lése nélkül! Versenyre kelhet még a bankkártya 
az egyre innovatívabb payment megoldásokkal 
szemben az ügyfélélményt tekintve?

 Mit akarnak az ügyfelek? Hogyan reagálnak az új 
lehetőségekre, mennyi bizalmat szavaznak a fintech 
cégeknek? Hogyan igazodnak ki az új megoldások 
között és mi alapján választanak szolgáltatást?

BESZéLGETőPARTNEREK KöZöTT: 
csákay mátyás,  informatikai vezető, 
MagNet Bank Zrt. 

gáborjáni szabó ákos, informatikai, 
projekt-menedzsment és e-csatornák ügyvezető 
igazgatója, GRÁNIT Bank Zrt. 

erste bank Hungary zrt. képviselője 

1540  kávészünet

1600 részletfizetés  
Hitelkártyával, avagy egy új 
fizetési móD bevezetése
	Mi a különbség az áruhitel és a hitelkártya rész-

letfizetés között?
 Milyen ügyféligényeket elégít ki az új szolgáltatás?
 Nemzetközi tapasztalatok
 A hazai piaci bevezetés lépései és kezdeti tapasz-

talatok

ELőADó: lukácsi zoltán, ügyfél- és termék-
marketing üzletág vezető, Magyar Cetelem Bank Zrt.

1630  egy új kártyatípus  
Debütálása európában: 
a bank of cHina Hungary 
unionpay Debit kártyája
	Bank of China Hungary
 UnionPay kártyakibocsátás Kínában és azon kívül
 A Bank of China UnionPay betéti kártyája: azo-

nosságok és eltérések az egyéb kártyatípusokhoz 
képest
 Termékjellemzők
 Folyamati jellemzők

 Jövőbeni tervek

ELőADó: braun csaba, Senior Card 
Manager, Banking Department, Bank of China CEE 
Headquarter, Bank of China (Hungary) Close Ltd.

1700  a konferencia vége

Ha már kártyázunk…

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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1. Résztvevő
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A Részvételt engedélyező/elRendelő személy
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

AdminisztRAtív kApcsolAttARtó
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Helyettesítő személy3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. Résztvevő
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. Résztvevő
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

számlázási cím
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

jelentkezés elküldése

RészvételI díj 2018. MáRcIus 9-Ig kedvezMény 2018. MáRcIus 10-től

kártyapiac 2018 219 000,- 40 000,- 259 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

csopoRtos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap. 

Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

Kártyapiac 2018 
Budapest, április 24-25.

cF8002

Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció dr. Nagy Diána +36 70 619 0988
Marketing Tóth Barbara +36 1 459 7334
Szponzoráció Kádi-Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300
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