Magyar Fintech Szövetség
(MAFISZ)

Hungarian Fintech
Association (HFA)

A Magyar Fintech Szövetség (MAFISz) célja, hogy non-profit
alapon, hatékonyan és érdemben elősegítse a hazai fintech
ökoszisztéma tagjainak, a startupok, érett vállalkozások,
inkubátorok és akcelerátorok együttműködésének,
érdekképviseletének és érdekérvényesítő képességeinek
erősítését, a fintech, regtech, insurtech, wealthtech
(együttesen: fintech) piac szegmens fejlődését a pénzügyi
innováció és a hazai valamint a nemzetközi
versenyképesség elősegítése révén, a végfelhasználók
javára.

As a non-profit organisation, The Hungarian Fintech
Association (HFA) aims to become the platform of
startups, incubent companies, incubators,
accelerators within the fintech, regtech, insurtech,
wealthtech (commonly referred to as fintech) space
to facilitate collaboration between all market
participants and stakeholders who aim to enhance
market efficiency and the competitivness of the
Hungarian financial markets through financial
innovation for the ultimate benefit of the end
customers.

Alapértékeink

Core Values

A szakmaiság, az elhivatottság, a párbeszéd, a bizalom, a
tagok érdekeinek egyenlő arányban történő képviselete.

Professionalism, devotion, trust, dialogue, and the
equitable representation of all member’s interests.

Víziónk, missziónk

Vision, mission

Víziónk a hazánkban és nemzetközileg is elismert, hatékony
és professzionális fintech platform: a kölcsönös bizalmon, az
információ-megosztáson, tudásmenedzsmenten és a
kölcsönös érdekképviseleten, valamint az oktatási
feladatmegosztáson a Magyarországot akár fintechközponttá fejlesztő együttműködés érdekében, aminek
eredményeképpen a fintech startupok hatékonyan tudnak
terméket tervezni, tőkét bevonni és üzletet fejleszteni.
Missziónk a pénzügyi technológiák prudens, etikus,
hatékony terjesztése, és a használásuk irányába ható
edukáció és felvilágosító munka; a pénzügyi és a befektetési
kultúra fejlesztése.

Our vision is a nationally and internationally
acknowledged, efficient and professional fintech
platform built on mutual trust, efficient and
sustainable sharing of informationknowledge
management, and on advocacy and education.
Hungary shall then become a fintech marketplace
where startups can efficiently raise funds and
develop their businesses.
Our mission is the dissemination, communication and
education of the development and use of prudent
and ethical financial innovation, thus the
development of a better financial culture.

Céljaink

Purpose







Szeretnénk, ha a fintech ökoszisztémát alaposan
felmérve, a lehető legtöbb tagot bevonva egy thinktankká alakulnánk.
Felhívni a figyelmet a pénzügyi innovációk fontosságára,
tudást megosztva a fintech közösségen belül .
Eredményesen vonnánk be pénz-és tőkepiaci
intézményeket, és az állami szerveket az aktív, agilis
párbeszéd kialakításába a pénzügyi innováció és –
kultúra fejlődése érdekében.
Szeretnénk a jogi környezet, a szabályozás és az adózás
témáiban a jogalkotók és a felügyelő szervek irányába
hatékony, rendszeres, eredményes, élvezetes, szakmai
eszmecserét biztosítani, a legjobb gyakorlatokat
bemutatni, és javaslattételi platformmá válni, amely az
egyik első számú partnere lehet bármely hazai és
globális piaci szereplőnek a tőkepiaci unió irányába
ható, fejlődő szabályozás nyújtotta lehetőségek
kiaknázásában és az iparági jó gyakorlatok
kialakításában, bemutatásában.

● Connect and include most of the stakeholders of
the Hungarian fintech ecosystem in order to
become a think tank.
● Raise awareness and share knowledge and
experiences about innovation within the fintech
space and with the wider public.
● Provide inputs to the local regulators so that
regulation is shaped in a way that facilitates the
spreading of financial and technological
innovation and culture efficiently and in a secure
way.
 Become a platform for initiating regular
professional enjoyable communication towards
policy makers to become the main partner of
domestic and international market participants to
explore the opportunities of the Capital Markets
Union as well as for developing, analysing and
showcasing best practices.

Működésünk
A Szövetséget az öttagú elnökség irányítja, amelyet az
Elnök vezet, négy elnökhelyettes részvételével. Az
Elnökséget a tagok választják a közgyűlésen, biztosítva a
személyek szakmai hozzáértését és a fintech
ökoszisztémához való élénk és naprakész kapcsolódását.
Tisztségviselés feltétele a tagság, és a fintech
szakértelem, tapasztalat bemutatása.
A tagok szakmai bizottságokat alapíthatnak egy-egy
szakterület figyelemmel kísérésére a regtech, insurtech,
számvitel, KKV, B2C megoldások fejlődésének
elősegítése érdekében.

Governance
The Association shall be governed by an Executive
Committee (ExCo). The ExCo shall be headed by a
President, and there will be four as Vice Presidens.
The leadership of the Association shall be elected by
the General Meeting and will be required to
demonstrate fintech experience to ensure that the
work of the Association truly reflects the current
state of the fintech ecosystem.
Moreover, members may launch professional subcommittees, focusing on certain issues or areas, such
as regtech, insurtech, accounting, SMEs, B2C
solutions.

Tevékenységeink


Rendszeres tudásmegosztási célú összejövetelek
szervezése
 Tagi találkozók szervezése
 Hatósági és intézményi egyeztetések
megszervezése
 Elemzések és háttéranyagok készítése a
szabályozók, a hatóságok és a média részére
 Oktatási anyagok készítése és publikálása
 A jó gyakorlatok összegyűjtése és publikálása.
 Képviselet és együttműködés a Bankszövetséggel és
a Mabisszal
 A Fintech etikai kódex kidolgozása
 A panaszkezelés kialakítása
 A Compliance bizottság felállítása
 A szakmai díj megalapítása
 Aktív szakmai együttműködés kezdeményezése és
fejlesztése
 hazai szövetségekkel, mint a Bankszövetség
 a külföldi szövetségekkel, szakmai platformokkal
 az MNB Regulatory sandboxszával és az és
Innovation hubbal.

Activities
●

Organise knowledge sharing sessions and
meetups,
● Hold regular general meetings with the
Associations’ members, and
● Coordinate with the relevant authorities and
regulators to give feedback on proposed
regulations, as well as feedforward based on
the members’ experiences and market trends.
● Provide analyis and background materials for
fintech regulation purposes and for the media
● Set up the Compliance commitee
● Establish the Hungarian Fintech Award
● Publish educational materials
● Elaborate the Fintech Ethics codex
● Elaborate complaint handling
● Initiate, establish and develop an active
professional relationship with
● other professional associations such as
the Bank Association and the
Insurers’Association
● foreign vocational platforms and
associations.
● The National Bank’s Sandbox and
Innovation hub.

Kontakt

Contact

Sándorfi Balázs, elnök
www.mafisz.hu
tagsag@mafisz.hu

Balazs Sandorfi, President
www.mafisz.hu
tagsag@mafisz.hu

