


MIRE JÓK A 2022-ES ÉV ELEJÉN 
ELKÉSZÍTETT TERVEK?

Ha kinyomtattuk őket és van kandallónk, maximum gyújtósnak.

A pénzügyi szektor próbál felkészülni valamire, de pontosan 

SENKI nem tudja, hogy mire és hogyan is kellene.

Az előttünk álló nehézségeket mindenki a saját bőrén fogja érezni. 

Egy biztos, az ügyfeleknek segítségre lesz szükségük!



MINDEN AZ ENERGIA
ÁRÁTÓL FÜGG?

NAPJAINKBAN NAGYON ÚGY TŰNIK, 
HOGY AZ ENERGIAÁRAKON 
ÁLL VAGY BUKIK, HOGY 
MI FOG TÖRTÉNNI A VILÁGBAN.

Ha egységes fellépés lesz 
az energiaárak rendezésére, 
akkor könnyedén átvészeljük 
a telet, ha nem, akkor legkésőbb 
novembertől jelentős problémák 
lesznek mindenhol Európában.



A SZEKTOR LEGNAGYOBB 
VÁLSÁGA
• Nem a COVID-19, nem az infláció,

nem az orosz-ukrán háború és 
nem is a nyersanyagárak emelkedése.

• Válságok folyamatosan jöttek, 
de mindig találtunk rá megoldást.

• A legnagyobb válság az, 
hogy nincs utánpótlás, mert 
a fiatalok nem akarnak alkuszok lenni. 

• Elöregedik a szakma.



HONNAN INDULTUNK?

• Sokan az MNB vigyázó tekintetét még mindig nehézségként élik meg.

• Ha beírom a Google-be a bróker szót, a jól optimalizált magyarázó és üzleti 
oldalak után Bróker Marcsi jelenik meg. Még mindig ez van a köztudatban.

• Sokáig szitokszó volt a bróker, az alkuszról meg azt sem tudja a közember, 
hogy azt eszik-e, vagy isszák.

• Tisztult a piac, azok, aki rombolták a szakma imázsát, a szabályozásnak 
köszönhetően eltűntek, a szerencselovagok kora lejárt. Látható, hogy az 
értékesítés egyik legfontosabb lába továbbra is az alkuszi tevékenység. 



PIACI FOLYAMATOK

ÖSSZEOLVADÁSOK
KÖZEL 400 CÉGBŐL MÁR 68 ÖSSZEOLVADT AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN.

EZ A PIACI SZEREPLŐK 17 SZÁZALÉKA.



„NEM ÍGÉRHETEK MÁST, 
CSAK VÉRT, ERŐFESZÍTÉST, 
VERÍTÉKET ÉS KÖNNYEKET”
/WINSTON CHURCHILL/

A JELENLEGI INFORMÁCIÓK 
ALAPJÁN ELMONDHATJUK:

Olyan viharba megyünk most bele, 
ahonnan nem mindenki fog kijönni. 
Erre kell most felkészülni. Ha nem így 
lesz, örülni fogunk a tévedésünknek.

A konszolidáció már megindult, 
a cégek összeolvadnak, egyre 
áramvonalasabb lesz a szektor.



MI LEHET A MEGOLDÁS?
A MILLIÓ DOLLÁROS KÉRDÉS...

Elengedhetetlen az üzemgazdaságos, 
hatékony működés.

Nemzetközi példák vizsgálata 
(mennyi szolgáltatót és alkuszt tart el 
egy magyar piachoz hasonló méretű gazdaság) 
és a best practice adaptálása.

Differenciáltan kell kezelni a szereplőket.



MI LESZ AZ ÜGYFÉLLEL?

Az ügyfelek nagy része borítékolhatóan bajban lesz.

Legfontosabb, hogy a legnehezebb időszakban is szakértői segítséget 
nyújtsunk. A COVID során sikerült az ügyfelek mellett maradni, most a 
turbulens időszakban is mellettük kell lennünk.

A szolgáltatás minőségét a lehető legmagasabb színvonalon kell tartani.

Most lehet olyan ügyfélélményt adni, amely akár évekre, vagy örökké tartó 
elköteleződéshez vezethet.



MIT HOZ A JÖVŐ?
JÓSOLNI NEHÉZ, KÜLÖNÖSEN, AMI A JÖVŐT ILLETI.
/Mark Twain/

 MÉGIS MIT LEHET CSINÁLNI A JÓL ISMERT JELSZAVAK 

MANTRÁZÁSÁN TÚL? (MEG KELL CÉLOZNI A FIATALOKAT, DIGITALIZÁLNI KELL, ÚJRA 
NÉPSZERŰVÉ KELL TENNI A PÉNZÜGYI SZEKTORT)

 CSINÁLJUK AZT, AMIHEZ A LEGJOBBAN ÉRTÜNK, 

FOGLALKOZZUNK AZ ÜGYFÉLLEL

 AZ ALKUSZOK KÉT TŰZ KÖZÖTT LESZNEK, MERT A BIZTOSÍTÓK IS 

MEGSZORÍTÁSOKRA KÉNYSZERÜLNEK, AMELY SOK ESETBEN 

JUTALÉKVESZTÉSSEL JÁR.



MIÉRT VAGYOK ÉN MOST ITT?
EZ EGY FONTOS ÁGAZAT A KORMÁNYZAT SZÁMÁRA.

EDDIG GAZDÁTLAN VOLT A SZEKTOR, AMI JELENTŐS 
HIBÁNAK BIZONYULT.

• Hidat fogok építeni a szektor és az állam között.

• Össze kell fognunk a közös célok elérése érdekében.

• Felértékelődik a hazai tulajdon.

• Csak a prudensen működő, értékteremtő 
cégeknek marad hely a piacon, azoknak, 
akik önerőből is állva tudnak maradni.



MIÉRT JÓ AZ ÁLLAMI JELENLÉT?

Stabilitást ad a szektornak, amely levetkőzheti az eddigi elfeledett 
„mostohagyerek” státuszát.

Kialakul egy gyors és hatékony párbeszéd.

Egységes érdekképviselet.

Edukáció.

Kell a magyar tulajdon, hogy a magyar érdekeket is képviselni lehessen.




