
Pénztári Digitalizáció
Hogy lesz a kényszerből lehetőség? 
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Tevékenységünk

▪ 25 év pénztári tapasztalat 

▪ Integrálható, automatizált pénztári rendszerek 

▪ Digitális transzformáció projektek

▪ Webes, online technológiák

▪ Ügyfélportálok

▪ Magas biztonsági szintű WEB site-ok 

▪ Egyedi fejlesztések, tanácsadás

▪ MI alapú IoT K+F projektek
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Kivonat



Kivonat
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▪ Generációs igény van a pénztári online jelenlét 

minőségi átalakítására, ami egy kényszer.

▪ A modern IT alapú folyamat automatizálás 

alkalmazásával a szervezeti működés terén 

megtakarítások érhetők el.

▪ A pénztárak számára a digitális transzformáció egy 

lehetőség arra, hogy növekedjenek, működésüket 

hatékonyabbá tegyék, stabilizálják.



Mi is az a digitális transzformáció?



WEB 2.0 a digitális transzformáció platformja
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WEB 2.0 olyan, mobil eszközökön is működő ökoszisztémát, platformot biztosít, amely lehetővé teszi

a vállalati informatikai rendszerek funkcionalitásának publikálását. Így tudunk szállást foglalni,

repülőgép jegyet venni és online banki ügyintézést bonyolítani az internetes hálózaton keresztül.

▪ Internet, Word Wide Web | web server – web browser 

▪ WEB 1.0 1991- 2004; olvasható tartalmak

▪ WEB 2.0 2004 – napjainkig; interaktivitás, social media



A digitális transzformáció fogalma
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A digitális transzformáció alapvető célja az adott vállalat/intézmény termékeinek, szolgáltatásainak

ügyfelei részére történő publikálása digitális technológiák felhasználásával, egyúttal akár teljesen új

folyamatok „élményszerű” kialakítása.

▪ Helyezzük át a termékeket, szolgáltatásokat az online térbe

▪ Szervezzük újra a folyamatokat (papír-mentesítsünk, automatizáljunk, amit csak lehet)

▪ Biztosítsunk rugalmas IT platformot a megvalósításhoz



Egy példa arra, ami transzformációra került…
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… és ami a transzformáció eredménye lett
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▪ Digitális transzformáció: rendelés, elszámolás

▪ A digitális platform kiváltott minden kelléket

▪ Applikáció 

▪ Egységes szolgáltatás van

▪ Város, országfüggetlen



Milyen előnyöket 
hozott a transzformáció?

▪ Egyszerű

▪ Azonnali

▪ Valós

▪ Standard minőséget biztosít

▪ Új hozzáadott érték: 

▪ követhető az autó 

▪ nehéz becsapni az utast
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Milyen előnyöket biztosít egy pénzügyi 
tevékenység digitális transzformációja?
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▪ Ugyanazon, sőt online többlet szolgáltatások

▪ Pénztár és ügyfél közötti interakció új lehetőségek

▪ Költséghatékonyság ügyfél és pénztári oldalon is

▪ További automatizálás

▪ IT-eszközökkel bővíthető a kiszolgálási kapacitás

▪ Folyamatosan garantálható biztonsági szint

▪ Alapvető ügyféligény



A pénztártagság generációk szerinti összetétele



A digitális technológiák megjelenése ‚szingularitás’
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„A mai diákok nem fokozatosan változtak a 

múltbéliekhez képest, nem csupán nyelvük, ruházatuk, 

ékszereik vagy stílusuk változott, ahogyan korábban ez 

megtörtént a generációk között. Egy igazán nagy 

áttörésnek lehetünk tanúi. Hívhatjuk ‚szingularitásnak’ 

is – olyan eseménynek, amely annyira megváltoztatja a 

dolgokat, hogy nincs visszaút.”

*Marc Prensky: Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, 2001



Generációs marketing

▪ Digitális bevándorlók*

o Veteránok: 1945 előtt születtek, 77 évnél idősebbek

o Baby-Boom generáció: 1946-1964 között születtek, 58-76 év között

o X-generáció: 1965-1980 között születtek, 42-57 év között

▪ Digitális bennszülöttek *

o Y-generáció (millenials): 1981-1996 között születtek, 26-41 év között

o Z-generáció (zoomers): 1997-2012 után születtek, 10-25 év közöttiek
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*Marc Prensky: Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, 2001



A nyugdíjpénztár tagság generációs eloszlása, 2002
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▪ Y - elenyésző

▪ X - magas

▪ Baby boom - magas

▪ Veterán - alacsony

Baby boom VeteránXY

Forrás: Szeniczey Gergő |ügyvezető igazgató, MNB: PÉNZTÁRI HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉGEK, 2021.09.16



A nyugdíjpénztár tagság generációs eloszlása, 2020
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X Baby boom VeteránYZ

▪ Z – elenyésző

▪ Y - alacsony

▪ X - magas

▪ Baby boom - alacsony

▪ Veterán - elenyésző

Forrás: Szeniczey Gergő |ügyvezető igazgató, MNB: PÉNZTÁRI HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉGEK, 2021.09.16



A tagság generációs eloszlása, 2002 és 2020
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X Baby boom VeteránYZ

▪ Veterán generáció létszáma 

tovább csökken

▪ Baby boom generáció helyére 

lépett az X generáció

▪ Az X generáció helyére NEM 

lépett be az Y (Z) generáció

Forrás: Szeniczey Gergő |ügyvezető igazgató, MNB: PÉNZTÁRI HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉGEK, 2021.09.16



A hiányzó fiatal tagság generációs eloszlása
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▪ Veterán generáció létszáma 

tovább csökken

▪ Baby boom generáció helyére 

lépett az X generáció

▪ Az X generáció helyére NEM lépett 

be az Y (Z) generáció

▪ Jelenleg Y a hiányzó generáció,

később minden bizonnyal a Z lesz

X Baby boom VeteránYZ

Forrás: Szeniczey Gergő |ügyvezető igazgató, MNB: PÉNZTÁRI HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉGEK, 2021.09.16



Ügyfelek, érdeklődők 
megszólításának modern eszköze



Forma 1 - 2014, a kihasználatlan online aktivitás

„Engem nem érdekel a twitterezés, a Facebook és bármi ilyen nonszensz. 

Próbáltam, de túl régimódi vagyok. Nem látok benne semmi értéket.”

Bernie Ecclestone, 2014
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„Büszke vagyok a cégre, amelyet 40 éven át építgettem, és mindenre, amit 

elértem a Forma-1-ben. Szeretnék köszönetet mondani minden 

promóternek, csapatnak, szponzornak és televíziós vállalatnak, amellyel ez 

idő alatt együtt dolgoztam. Örömmel tölt el engem, hogy a Liberty Media az, 

amely átvette ezt a bizniszt, és befektetni szándékozik a Forma-1 jövőjébe…”

Bernie Ecclestone, 2017



A Forma 1 felvásárlása

„Izgatott vagyok az új, vezérigazgatói feladatom miatt. A Forma-1 óriási 

potenciállal rendelkezik, ahogyan számos, kihasználatlan lehetőséggel 

is. Örömmel hallgattam végig a rajongók, a csapatok, az FIA, a 

promóterek és a szponzorok felől érkező ötleteket és reményeket a 

sportág kapcsán. Ezen partnerekkel pedig azon leszünk, hogy új 

dimenziókat adjunk ennek a sportnak, és javítsunk a 

versenyélményen.” 

Chase Carey, Liberty Media, 2017
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Az online aktivitás értékteremtő ereje
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▪ Megreformálták a felületeket

▪ Új mobil applikáció

▪ Social media aktivitás megújítása

▪ Drive to survive sorozat



Az online aktivitás értékteremtő ereje
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▪ Megreformálták a felületeket

▪ Új mobil applikáció

▪ Social media aktivitás megújítása

▪ Drive to survive sorozat

▪ Folyamatosan növekvő követő tábor

Forrás: formula1.com



Az online aktivitás értékteremtő ereje
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▪ Megreformálták a felületeket

▪ Új mobil applikáció

▪ Social media aktivitás megújítása

▪ Drive to survive sorozat

▪ Folyamatosan növekvő követő tábor

▪ Leggyorsabban növekvő sport liga

▪ Jelentős tőzsdei árfolyam erősödés

Forrás: https://www.libertymedia.com/tracking-stocks/formula-one-group



Mi is az az online marketing?
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Online marketing eszközei

▪ Weboldal

▪ Tartalommarketing

▪ Email marketing

▪ Keresőoptimalizálás (Search Engine Optimization)

▪ Fizetett hirdetések (Pay-Per-Click: Google Ads stb.)

▪ Influencer marketing

Elsők között történt meg a marketing digitális transzformációja, sőt mondhatjuk azt is, hogy ez hívta

életre a nagy keresőmotorokat és kapcsolódó szolgáltatásokat.

Online targetálás, szegmentálás

▪ B2B - munkáltató

▪ Iparág

▪ Méret

▪ B2C – pénztártag

▪ Korcsoport

▪ Lakhely



Online kapcsolatfelvétel tevékenység-láncolata
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Az online marketing eszköztárának minden elemének látogatottsága, hatékonysága mérhető az

analitikák segítségével. Az online marketing hatékony működtetésére tervet, folyamatos

optimalizálást és a hirdetésekre - nem utolsó sorban - pénzügyi keretet is kell fordítani.

Figyelem-
felkeltés

Hitelesítés Kapcsolatfelvétel
Érdeklődő 

kezelés



A digitális felhasználói élmény
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▪ Megtalálhatóság

▪ Hozzáférhetőség

▪ Használhatóság

▪ Érdekes

▪ Hiteles

▪ Hasznos

A felhasználói élmény tervezésnek célja, hogy a

felhasználók számára kellemes folyamatokat és

könnyű, egyértelmű lépéseket biztosítson.



WEB site-tal szembeni követelmények
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▪ Reszponzivitás és egyszerű menü

▪ Moduláris oldalfelépítés (dobozok)

▪ Képek és infografikák

▪ Bejelentkezés kerüljön konvencionális helyre

▪ Egyszerű űrlapok használata

▪ Ikonokkal kiegészített fejlécek, menüpontok

▪ Grafikai elemekkel ellátott táblázatok használata

▪ Lehető legkevesebb lépésből álló folyamatok

▪ Adatok vizualizálása grafikonokkal

▪ Chatbot 

▪ Biztonsági és teljesítménybeli megfelelés

A digitális kommunikáció lényege: csak egyszerűen. Gyorsan kell megérteni, legtöbbször csak

„szörfözünk”, olvasgatunk a weben, kevesebb a koncentrált figyelem.



Desktop / mobil böngészés aránya
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▪ Magyországon a mobil használat 

aránya magasabb, mint a desktop

▪ Jelenleg éves szinten +10,5% nő

▪ A világ átlag 54%

https://datareportal.com/reports/digital-2022-hungary?rq=hungary



Önkiszolgáló online rendszerek



Online ügyfélszolkiszolgálás elmei
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▪ Önkiszolgáló portálrendszer munkáltatóknak 

▪ Nem pénztártagok részére

▪ Mobileszközön is működő egyszerű online belépési nyilatkozat-felület

▪ Kifizetés igénylése örökösök részére

▪ Önkiszolgáló portálrendszer a pénztártagoknak 

▪ Dashboard

▪ Ügyintézés 

▪ Dokumentumtár

▪ Kapcsolattartás

▪ Videochat az ügyfélazonosítás személyes megjelenés nélküli lebonyolításához

A Pannónia Nyugdíjpénztár a fenti rendszerek mindegyikét 2020-ban rendszerbe állította.



Munkáltatói portál
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▪ Vállalati felhasználásra 

optimalizált felület

▪ A munkáltató minden adatszolgáltatási 

funkciót  elvégezhet

▪ Online adatkapcsolat

▪ A pénztári adminisztráció csak helyes 

adatszolgáltatásokat kap

IRF Solutions Kft.

1134 Budapest Angyalföldi út 25. 1134 Budapest Angyalföldi út 25.

info@irf.hu +36 1 408 6262

10953363-2-41

IRF Budapest

Látványterv



Tagi portál - desktop
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▪ Magas ügyfélélményt biztosít

▪ Dashboard

▪ E-aláírt ügyfélértesítők kezelése

▪ Teljeskörű önkiszolgáló ügyintézés, 

minden tagi ügyintézési folyamat 

elvégezhető

▪ Kapcsolattartás eszköze

Látványterv



Tagi portál - mobil
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Látványterv

▪ Teljes funkcionalitás mobilon is

▪ Reszponzív

▪ Átlátható struktúra 

▪ Felhasználóbarát

▪ Modern megjelenés

▪ Könnyű kezelhetőség



Online önkiszolgáló rendszerek előnyei
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▪ Működése folyamatos 0-24 / 7 nap

▪ A minőséget standardizálja

▪ Mennyiséget lehet kezelni

▪ Javul az adatminőség

▪ További automatizálásra ad lehetőséget

▪ A modern megjelenés a pénztár felkészültségét

sugározza az ügyfelek irányába



Online rendszerek használatának létjogosultsága
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Forrás: DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév

▪ Evidens, hogy alapja az internethasználat 

▪ 6.400.000 hazai internet felhasználó

▪ X generáció 86%

▪ Baby-boomer 62%



Online rendszerek használatának létjogosultsága
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Forrás: DKT-Gemius 15+ belföld – 2021. IV. negyedév

▪ Evidens, hogy alapja az internethasználat 

▪ 6.400.000 hazai internet felhasználó

▪ X generáció 86%

▪ Baby-boomer 62%

▪ 15 évnél idősebbek több mint ¾-e online



Ügyfélkiszolgáló folyamatok 
újraszervezése, automatizálása



Ügyfélkiszolgáló folyamatok automatizálása
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▪ Az online ügyfélkiszolgálás nem egyenlő a digitális transzformációval

▪ Az újraszervezett folyamatokat automatizálhatók

▪ Az automatizálás alapja az online ügyfélkiszolgálás

▪ Az ellenőrzések (online, feldolgozáskor)

▪ Automatikus értesítés generálás



Dokumentum alapú ügyfélkiszolgálás folyamat lépései
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Adatrögzítés 

Ellenőrzés,
elbírálás,

hiánypótlás

Ügyintézői
jóváhagyás

Tömeges
szkennelés

Irattári
bevételezés

MI alapú adatfelismerés

Iktatás Iktatás



Online ügyfélkiszolgálás folyamat lépései
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Adatrögzítés 

Ellenőrzés,
elbírálás,

hiánypótlás

Ügyintézői
jóváhagyás

Tömeges
szkennelés

Irattári
bevételezés

MI alapú adatfelismerés

Iktatás Iktatás

Online, 
önkiszolgáló 
ügyintézés



Folyamat automatizálás előnyei
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▪ Csökkenhet, ideális esetben meg is szűnhet a munkatársaktól való függősége a szervezetnek

▪ Egyszerűsödik a szervezet, a repetitív munkát végző kollégák száma csökken

▪ Jobb adatminőség és gyorsabb folyamat lefutás, magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás

A nyugdíj és egészségpénztárak minden partnerkapcsolattal, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos

adminisztrációs folyamata digitalizálható és automatizálható, tényleges humán tevékenység

csak jóváhagyáshoz, ellenőrzéshez szükséges.



Rugalmas IT platform biztosítása
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▪ Új modulok, új funkciók illeszthetősége

▪ Szolgáltatások integrálhatósága (akár felhő alapúak is)

▪ Részrendszereket, funkciókat lehessen cserélni, migrálni

▪ Folyamatosan teljesüljenek az informatika-biztonsági előírások

Az online ügyfélkiszolgálás és a folyamat automatizálás bevezetése szükségessé tesz olyan platform-

fejlesztéseket a pénztári nyilvántartó rendszerekben, azok IT infrastruktúráján, amely könnyen

módosíthatóvá, rugalmassá teszi azokat.



Összefoglaló
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Növekvő ügyfél 
elégedettség, 
bővülő tagság 

Költségcsökkenés

Digitális
transzformáció

Minőségi online 
jelenlét igénye

Digitális transzformáció, mint értékteremtő projekt

Automatizálás

Online 
rendszerek

Kényszer Lehetőség



Kezdő lépések
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▪ Reszponzív weboldal, tartalom modernizálás

▪ Számlaegyenleg lekérdező felület modernizálása

▪ Rendszerek bevezetése, szolgáltatások integrálása

▪ Munkáltatói portál

▪ Dokumentum menedzsment

▪ Munkafolyamat integrációs megoldások

▪ Vezetői információs rendszer

Első lépés stratégia készítés amelyben a célokat

és az azokat megvalósító terveket rögzíteni lehet.



Magyarország, Budapest
IRF Solutions Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 25.
+36 1 408 6262
info@irf.hu

Magyarország, Veszprém 
IRF Solutions Kft.
Alliance Innovációs Centrum 
8200 Veszprém, Csererdei út 23.
info@irf.hu

Ausztria, Bécs
IRF Solutions GmbH 
Wien 1010, Fleischmarkt 1
office@irfsolutions.at

Antalóczy István
Partner, CEO
antaloczy.istvan@irf.hu

Köszönöm a figyelmet
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