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Írta: Fekete Emese Fotók: Orbital Strangers

PÉNZ      FINTECH

Tizenöt éve figyelik egymást. 
MOST ÖSSZEBÚTOROZTAK 

Akkora mérföldkőhöz érkeztek, mint még soha. Túl vannak egy fúzión, mögéjük állt egy tőkeerős 
partner, benne vannak egy nagy átalakulásban, és már Európát is kicsinek érzik. Nyíri József szereti 

a kockázatot, most (újra) vállalja is.
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 Fél óra Józsival. Kötelező napiren-
di pont ez minden új belépőnek, amikor beáll 
a céghez dolgozni. A főnök ilyenkor elviszi az új 
kollégát kávézni, borítékolhatóan gyors beszéd-
del és angol–magyar szavak alapos keverésével 
ledarálja, honnan indultak, mik a legfonto-
sabb egyéni értékek, amiket elvárnak (első két 
helyen a feedback culture és a growth mindset, 
vagyis, hogy legyél nyitott a visszajelzésekre, és 
próbálj mindenből tanulni, építkezni), illetve, 
hogy hova tartanak, mit szeretnének elérni. 
Az elmúlt hónapokban tízesével felvett újoncok 
is megkapták a cégkultúra mára tradicionális 
nyitó elemét, amit Nyíri József így foglal össze: 
„Ez egy kis orientációs agymosás, de én inkább 
úgy mondanám, hogy welcome to Finshape!”

Ha a cégnév nem cseng ismerősen, még 
nem meglepő. Gyökerei ugyan régre (a 90-es 
évek legvégére) és az ország legtermékenyebb 
fintech bölcsőjéig (Miskolc) nyúlnak vissza, 
de senki ne érezze magát rosszul, ha az IND–
Misys–Finastra–W.UP–BSC–Finshape-vonalon 
valahol lemaradt – az utóbbi hónapokban is 
olyan gyorsan pörögtek az események, hogy 
a most zajló név- és arculatváltást sem követte 
még minden felület. A budai irodaház recepció-
ján például még W.UP-cégér fogad, az emeleten 
viszont már én is kapok ízelítőt a welcome to 
Finshape hangulatból, és persze kávét a har-
sány dizájn, a lazulásra és grillpartikra csábító 
terasz és a menő konyha által strukturált 
térben. A fél óra Józsival ezúttal többször fél 
órásra nyúlik, és miközben Amerikától Ázsiáig 
a globális térnyerés perspektíváit latolgatjuk, 

gyorsan vissza is ugrunk sok évet időben és 
térben. Naná, hogy Miskolcra. 

MINDEN IGAZ, CSAK A TÁV NEM
2018 novemberében ugyanebben az irodában 
még két másik társtulajdonossal és -vezetővel 
beszélgettünk arról, hogy mi is történt az or-
szág első és talán legnagyobb fintech sikerszto-
rija után. A miskolci bázisú és banki szoftver-
fejlesztéssel naggyá nőtt IND-t Vinnai Balázs, 
Pecsenye Roland és Nyíri József alapították, 
vagy ahogy annak idején (Forbes, 2014/12) cím-
kéztük őket, „a komoly ember”, „az úttörő” és 
„a divatguru”. Cégüket 2014 tavaszán, becslé-
sünk szerint úgy 63,5 millió euróért felvásárol-
ta egy globális 
iparági óriás, 
ez volt 
a Misys, ami 
aztán egy ké-
sőbbi tranzak-
ciót követően 
Finastra névre 
váltott. 

Az IND-s 
gárda egy 
része ezután 
szivárogni kezdett a természet rendjének meg-
felelően multisodó közegből, és tíz–tizenöten 

néhány hónap eltelté-
vel már egy új cég kez-
dőcsapatában találták 
magukat. Ez volt a  
W.UP, a főnöki székben 
és tulajdonosi pozí-
cióban akkor Bodnár 
Bélával és Kolozsvári 
Eszterrel.

A W.UP koncepciója 
kifejezetten izgalmas-
nak tűnt, eredményei 
néhány év múltán már 

százfős stábban és évi két–hárommilliárd forin-
tos forgalomban mutatkoztak meg, ma mégis 
kicsit más irányba tart a közben cseh BSC-vel 
egyesült és immár Finshape néven világméretű 
babérokra törő cég. Két szóba sűrítve az adat-
vezérelt bankolásban látták a jövőt, vagyis azon 
dolgoztak, hogy például a banki mobilappok 
minél okosabban, személyre szabottabban mű-
ködjenek, vagy hogy a banki call centerekben 
ülők ne a mindig mindenkinek terhes eszetlen 
hideghívásokkal, hanem adatokkal alátámasz-
tott életképes ajánlatokkal keressék jókor, jó 
helyen a megfelelő ügyfeleket. 
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PAPUCS, LÁBUJJ, 
ÜGYFÉLÉLMÉNY

Három miskolci srác. Egy német 
kapcsolat. Szeptember 11., internetlufi, 

válság. Az internetes banki megoldásokat 
szállító IND nagyra nő, és tündérmesét ír.

BANK

PÉNZ

ÍRTA: ÁCS GÁBOR
Sok-sok zrikálás, 

összekacsintás, vidám 
pillanat volt az interjú alatt, 

mégis komoly arcok.

A kilencvenes évek végén az 
IND névre keresztelt kis helyi 
vállalkozás első komolyabb 
irodája az egykori miskolci 
pártház legfelső emeletén 

volt. A tárgyalásra érkező német partnerek 
különösen nagyot néztek, amikor beléptek 
Grósz Károly pártfőtitkár egykori tárgyaló-
jába, a huszonegynéhány éves fejlesztőkre 
ugyanis maga Lenin vigyázott, a szovjet 
államférfit annak idején teljes falméretben 
vésték a szoba végébe. 

Az IND története természetesen jóval koráb-
ban indult, egészen pontosan a Diósgyőr feletti 
családi házas övezetben, a Berekalján, a Fenyő 
vendéglő mögött. Vinnai Balázs és Pecsenye 
Roland, a két jó barát tizenegy évesen golfpá-
lyát építettek – vascsőből hajtogatták hozzá az 
ütőket –, és közben külön állam kikiáltásán gon-
dolkodtak. Nyíri Józsefet kicsit később ismerték 
meg – nem volt nehéz, ma is azzal húzzák, hogy 
zsenge kora ellenére ismert hmcs-nek (helyi 
menő csávó) számított Miskolcon. Persze ez 
még kevés lett volna, de az, hogy kedvenc helyi 
focicsapatának, a DVTK-nak profi flashes web-

Pecsenye Roland, Vinnai 
Balázs, Nyíri József,  
az IND alapítói. 
Hangzatos háromtagú 
névre vágytak

Van abban valami kellemesen szokatlan, 
amikor egy startupnak tűnő cég 
kétmilliárd forintnál is több bevételt 
termel évente, és masszívan nyeresé-
ges, vagy fordítva, egy ekkora volu-

menű vállalkozás első ránézésre startupnak látszik. 
Márpedig a W.UP-nál (ejtsd: vap) ez van, az ember 
gyanútlanul belép bel-budai irodájukba, mindenhol 
csupa színes puff és fotel, színes dizájndekor a fala-
kon, kora huszonéves túlsúly, együtt reggelizés az 
üvegfalú konyhában, csapatos cigarettázás a teraszon, 
szolid bulihangulat, a háttérben meg csörög a képze-
letbeli pénztárgép valami olyan tudásért, amit nem is 
lesz könnyű röviden körülírni a következő oldalakon. 

A W.UP ugyanis éppen műfajt teremt a digitális 
bankolásban, még ők is keresik a szavakat arra, amit 
évekkel ezelőtt kitaláltak.

Bodnár Béla és Kolozsvári Eszter négy évvel 
ezelőtt döntöttek úgy, hogy kilépnek addigi közös 
munkahelyükről, és megcsinálják a W.UP-ot. Hogy 
miért pont ezt a nevet adták neki, maguk sem tudják, 
három jól hangzó betűt kerestek, az up-nak volt is 
értelme (ki fog derülni, hogy mi), a w-be azóta sokan 
sok mindent belemagyaráztak már, a pont meg jó 
dizájnelemnek tűnt. 

Mindketten tíz–tizenkét éven át az IND-nél 
dolgoztak, és onnan is terveztek nyugdíjba menni. 
A miskolci alapítású netbanki fejlesztő cég az ország 

ÍRTA: FEKETE EMESE

W.UPPÉNZ

Mire az Amazon bank lesz, 
a bank legyen Amazon

Amikor majd a banki call-centerek mindig rosszkor beeső és tökéletesen haszontalan 
telefonhívásait a legjobb pillanatban időzített digitális ajánlatok váltják fel, tudni fogjuk, hogy 
a W.UP csapata tényleg látta a jövőt.

Kolozsvári Eszter és 
Bodnár Béla
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első igazán nagy fintech sikersztorijává nőtte ki magát 
még a 2000-es években (történetüket az egyik első For-
besban írtuk meg: Forbes, 2014/1), mígnem annyira 
sikeresek lettek, hogy felvásárolta őket a világ egyik 
legjelentősebb banki és tőkepiaci szoftvergyártója, 
a Misys (Forbes, 2014/3). 

Ez egyfelől óriási potenciális piacnövekedést 
hozott az egykori IND-s csapatnak (onnantól nem 
40, hanem 2000 bank felületén tűnhettek fel a cég 
szoftverei), másfelől amit addig álommunkahelynek 
ismertek, alapvetően megváltozott. Nem lett rosszabb, 
csak más, mondják több év távlatából ma mindket-
ten, és ez valamelyest törvényszerűnek tűnik, amikor 
egy nagy világcég és egy kis magyar startup szervezeti 
kultúráját és termékpalettáját kell összefésülni. 

Elég hamar az is egyértelművé vált, hogy a Misys 
kereteibe nem illeszthetők bele azok az egyedi banki 
fejlesztések, speciális igényekre szabott netbanki vagy 
mobilbanki megoldások, amelyek addig amúgy az 
IND egyik fontos pillérét adták. Ezeket a projekte-
ket tehát el kellett engedni, vagy – és ez a felismerés 
lett végül a W.UP melegágya – más cég keretében 
továbbvinni. Így aztán előbb Béla, kicsit később Eszter 
is elhagyta a Misyst, majd 10–15 régi IND-s kolléga is 
a W.UP-hoz szegődött. 

Ez már olyan létszám, amit általában nem néz 
derűs beletörődéssel egy cég, de végül is sikerült úgy 
elsimítani a helyzetet, hogy azóta is van munkakap-
csolat a kivált IND-s csapat és a Misys, pontosabban 
egy újabb felvásárlás óta már a Finastra néven futó 
globális óriáscég között. Végső soron mindenki jól 
járt: egyrészt a Misys (Finastra) válláról levették 
a sztenderdizált folyamatokon túllógó, macerás mun-
kákat, másrészt úgynevezett bevezetési partnerként 
ma is segítik termékeik implementálását a bankszek-
torban, nem utolsósorban pedig a bankok a bevált 

csapattal (illetve egy részével) dolgozhattak tovább 
már korábban elindított egyedi mobilos és netes 
fejlesztéseiken.

A háttér sok mindent megmagyaráz abból, 
amit ma látunk, például hogy miért nem klasszikus 
garázscég a W.UP. Már az alapításkor volt mögöttük 
tizenvalahány év fintech tapasztalat (Eszter esetében 
jó pár év banki múlt is). Akadt hozzá bejáratott, széles 

körű kapcsolatrendszer, és voltak projektek nagy 
magyar bankokkal, amelyek kellően stabil bevételt 
hoztak ahhoz, hogy közben radikálisan új dolgokon 
törhessék a fejüket. 

Ha nincs meg ez a háttér, évente 400–500 millió 
forintot kellett volna valahonnan előteremteniük 
a fejlesztéseikhez, és aligha tudtak volna meggyőzni 
akár egyetlen bankot is, hogy évekkel az éles indulás 
előtt megvegye a koncepciójukat. Holott ez történt, 
az elmúlt két-három évben Európa több bankjával, 
komplett bankcsoporttal is leszerződtek, és épp 
mostanában érnek abba a fázisba, hogy megnyomják 
az indítógombot, és már a mezei banki ügyfelek is 
érezzenek valamit abból, amerre halad a világ.

ÉLETHELYZETEKRE BELÉPÉSI PONTOK
Hogy mi a digitális bankolás jövője, azt elég hamar 
elég világosan látták: közelíteni kell a bankokat és más 
pénzügyi szolgáltatókat az e-kereskedelmi cégekhez, 

A W.UP éppen műfajt teremt 
a digitális bankolásban, 
még ők is keresik a szavakat 
arra, amit évekkel ezelőtt 
kitaláltak.
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ÚJÉVI FOGADALMUNK NINCS, NYÁRI 
EVENT DESIGN KAPACITÁSUNK MÉG VAN!

Ez a cég még 
mindig izgalmas. 

Néha változik 
a neve, régi-új 

arcok bukkannak 
elő a környékén az 

egykori miskolci 
fintech alomból, és 

egyre merészebb 
terveik vannak.
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Az Amazonhoz és társaihoz hasonló online 
kereskedő világcégek szofisztikált és hatékony 
adatelemzési praxisát igyekeztek testre szabott 
digitális banki szolgáltatás formájában a bankok-
nak eladni és rajtuk keresztül a banki ügyfe-
lekhez eljuttatni, és hittek benne, hogy a gépi 
tanulás, a mesterséges intelligencia alapjaiban és 
nagyon rövid távon megváltoztatja a bankolást. 

„Minden igaz, csak a táv nem” – mondja 
a mából visszanézve Nyíri József, aki az egész 
W.UP-sztorit sokáig csak a háttérből követte. 
Ő ugyanis a Misys-felvásárlás után másfél évig 
még ott maradt az IND-nél, és a régióban már 
bevált banki szoftvercsomagokat igyekezett az 
amerikai piacra is bevezetni. Rengeteget járt 
New Yorkba, a Misys főhadiszállására, próbálta 

felhajtani az ottani ügyfeleket, felvér-
tezni a helyi sales- és marketingcsapa-
tot, majd amikor bő egyéves meló után 
épp még némi befektetést igényelt volna 
a projekt, a menedzsment úgy döntött, 
jegeli. 

„Akkor az nagyon rosszul esett, 
és azt mondtam, hogy gyerekek, én 
inkább kifelé nézegetek ebből. Nem 
láttam, hogy amit csinálok, annak ha-
tása lenne a cég menetére” – indokolja 
a távozását. Innentől jött az, amin 
nagyjából az összes IND-s egykori 
alapító átment, a gyász és elengedés 
folyamata, és végül az újrakezdés.

Magáról is mondja, mások is úgy 
tartják róla, hogy szereti a kocká-
zatot, így kevéssé meglepő, hogy 
mint tapasztalt vállalkozó olyasmibe 
kezdett, amiben épp nulla tapasz-
talata volt: kezdő tech befektetővé 
avanzsált. Többedmagával létreho-
zott befektetőcége jobbára magvető 
fázisban igyekezett projektenként 
átlag hatvanmillió forinttal felkarolni 
és az első üzemképes termékig (MVP 
– minimum viable product), valamint 
egy következő tőkebevonásig eljuttatni 
technológiai ötleteket, saját pénzt és 
startupok fejlesztésére igényelhető 
vissza nem térítendő uniós forrásokat 
kockáztatva. 

„Ha pénzügyileg nézzük, akkor 
jóindulatúan is csak nullszaldót – 
mondja, milyen eredményt tud eddig 
felmutatni a BNL Start Partners –, de 
közben egy csomó mindent tanultam 
arról, hogy hogyan lehet pénzt jól 
elszórni hülyeségekre. Amikor nem 

látod, hogy igazából mi az ügyfélfájdalom, amit 
meg kell oldani, vagy csak érzed, de nem tudod 
számosítani, akkor minden jó ötletnek látszik. 
Egészen addig, amíg be nem tudod bizonyítani, 
hogy csinál pénzt, vagy nem csinál pénzt.” 

A kockázati tőkebefektetők világában tipikus 
tízből kettes arányt azért a BNL is hozta, de 
egy idő után cégtársával, Bálint Viktorral fi-
gyelmük nagy részét egy-egy érettebb fázisban 
lévő portfóliócégük felé fordították. Smart 
money-val, vagyis a pénz mellett tudással 
szálltak be oda, ahol tényleg úgy érezték, hogy 
van hozzáadott tapasztalatuk – Viktor a Code-
Cool programozó iskola, Józsi a W.UP straté-
giáját csiszolgatta mint régi ex-IND-s haver és 
kisebbségi tulajdonos.

Két jó sztori
A Hellocristo 

percalapú 
okoscascóval indult, 

ma a parkolást 
és tudatosabb 

autóhasználatot 
segítő autós 

szuperapp irányba 
tart. Az Instacash 

felépített egy banki 
összehasonlító 

szájtot – a sokadikat 
a piacon –, majd 

ügyesen átevezett 
egy ígéretesebb 

részpiacra: 
a személyi kölcsönök 

és gyorskölcsönök 
villámgyors online 
odaítélésében segít.

Tizenöt éve figyelik egymást. Most összebútoroztak Folyt.

Extrovertált ember, 
a csapatból töltődik, 

és mer nagyot 
álmodni. A többiek 
meg elhiszik neki.
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A DILEMMA 
Itt érünk vissza a „minden igaz, csak a táv nem” 
diagnózishoz, vagyis, hogy amit addigra a W.UP 
kitalált, és üzembiztosan csinált, abból hosz-
szabb távon lesz-e bomba üzlet. Hogy kinek mi 
a bomba, az persze egyéni megítélés, víziók és 
megint kockázatvállalás kérdése: 2020-ban és 
21-ben három–négymilliárd forintos éves árbe-
vétellel, tíz–húsz százalékos profitrátával sok 
öt-hat éves cég több mint kibékült volna. 

De ha valaki „üzletember, vakmerő víziók-
kal”, ahogyan Nyíri Józsefet jellemzi egykori 
vetélytársa, ma üzlettársa, a cseh Petr Koutný, 
annak ez kevés. „Ő vizionárius, minden érzék-
szervével veszi a piac rezdüléseit, technikai tu-
dása révén érti az iparágban zajló folyamatokat, 
ott is azonosítja a lehetőségben rejlő potenciált, 
ahol más a lehetőséget sem veszi észre, és annyi 
energiával és meggyőző erővel érvel, hogy má-
sokat is képes bemozgatni.” 

Az elmúlt egy-két évben már egyre bizto-
sabban látta, hogy a W.UP sikerének kulcsa, 
vagyis az, hogy a gépi tanulás és a mesterséges 
intelligencia átszője a mindennapokat, legalább 
tizenöt–húsz éves folyamat. Nemcsak azért, 
mert a nagyvállalatokban mindig lassan történ-
nek a dolgok, hanem mert ha nagyon jól megy 
az üzleti modell, amit több száz éve ismersz, 
nem vagy rákényszerítve, hogy még jobban 

akard kiszolgálni az ügyfeleidet. 
Márpedig a hagyományos banko-
lás a 2008–2009-es válság után – 
részben a szigorúbb szabályok és 
nagyobb tőkekövetelmények miatt 
– minden addiginál ellenállóbbá, 
stressztűrőbbé és stabilabbá vált, 
miközben nagyjából az elmúlt 
tíz év regionálisan és globálisan 
is olyan rekordprofitokat hozott, 
amikbe tényleg könnyű volt bele-
kényelmesedni.  

Ilyenkor élesben előjön az üzle-
ti bestseller irodalomból is ismert 
helyzet, az innovátor dilemmája. 

Ez a komótos, de masszívan nyereséges bankok 
és a feltörekvő fintech startupok viszonyában 
úgy jelenik meg, hogy vajon hol van az a pont, 
amikor már a bankok is hajlandók lehajolni egy 
kis innovációért, mert úgy érzik, hogy a digitá-
lis újításokkal előrukkoló kis cégek már akkorá-
ra nőttek, hogy szemmel látható bevételtől vagy 
profittól fosztják meg őket. 

Ott van például a svéd Klarna esete. Ráné-
zésre egy egyszerű, a bankokra mégis egyre 
veszélyesebb szolgáltatással nőtt Európa 

legértékesebb fintech startupjává. Úgynevezett 
by now, pay later, vagyis kamatmentes részletfi-
zetést lehetővé tevő szolgáltatásával pillanatok 
alatt hitelez számára ismeretlen tömegeket is 
az általa kidolgozott alternatív hitelminősítő 
(scoring) rendszerének köszönhetően – gépi ta-
nulással, mesterséges intelligenciával, közösségi 
profilok és más hozzáférhető adatok elemzésé-
vel. Sokmillió ügyfelet szerzett már, és mivel 
követői is vannak – olyan gigászok is terveznek 
hasonló szolgáltatást, mint az Apple az Apple 
Pay-es fizetéseknél, és olyan dinamikus fintech 
cégek, mint a magyar piacra is ácsingózó szlo-
vén Leanpay –, a tradicionális bankok hitelkár-
tya-, áruhitel- és személyikölcsön-üzletágába 
harapnak bele. Egyre mélyebben.

„Nem mindegy, hogy egy vagy tizenöt 
százalékot csípnek le a bankok állományából, 
mire azok észbe kapnak, és maguk is elkezde-
nek fejleszteni egy alternatív scoring modellt” 
– magyarázza Nyíri József. Mindez neki és 
a W.UP-nak olyan szempontból volt dilemma 
(és persze kihívás immár a Finshape-nek is), 
hogy ők azok, akik a bankoknak szállítják 
a digitális átállásukhoz szükséges megoldáso-
kat. A magyar piacon ismert szereplők szinte 
mindegyikével kapcsolatban állnak, többüket 
a régióban is kiszolgálják – adják nekik azokat 
az eszközöket (ha már lehajolnak az innová-
cióért, és kérik), amikkel felvehetik a versenyt 
a kihívóikkal.

Menjünk jobban a nemzetközi piacokra? 
Fejlesszünk több terméket? Költsünk több pénzt 
a növekedésre? Vonjunk be tőkét? Vállaljunk 
nagyobb kockázatot? Nagyjából ezek a kérdé-
sek voltak, amelyekben nem volt egyetértés 
a stratégiai, pénzügyi befektetők és a tulajdonos 
menedzsmenttagok között, és ami végül oda 
vezetett, hogy utóbbiakat kivásárolták. 

„Azt láttam, hogy minden versenytársunk sok 
millió, vagy sok tízmillió eurókat von be arra, 
hogy nagyobb növekedési lépéseket megte-
gyen” – mondja Nyíri József, aki nem meglepő 
módon a nagyobb kockázat pártján állt. „Mi, 
alapító társammal, Kolozsvári Eszterrel, sokkal 
jobban szerettünk volna egy biztonságosabb 
pályán maradni, nem kitéve az egész cég sorsát 
a befektetői elvárásoknak és termékeink sikeré-
nek” – ezt már Bodnár Béla mondja ugyanerről, 
hozzátéve, hogy persze „mindig nehéz elenged-
ni valamit, amit te hoztál létre”, de a cég jövője 
szempontjából ezt racionálisnak érezte. „És 
mivel olyan emberek álltak a cég élére, akiket az 
évek során személyesen én hoztam a csapatba, 
ez egyértelmű biztosíték arra, hogy továbbra 

 Clayton M. 
Christensen 2011-

ben jelentette 
meg könyvét 

a The Innovators’ 
Dilemma címen. 

Christensen 
a Harvard Business 

Schoolon tanít, 
emellett a nevéről 

elnevezett nonprofit 
think tank alapítója, 

és az egyik 
legbefolyásosabb 

üzleti 
gondolkodónak 

tartják.

 JA
KSITY GYÖRGY KOM

M
E

N
TJ

E

Személyesen is 
jól ismerem az 
IND-s csapa-
tot, Balázzsal 
és Rolanddal 
közös baráti 
társaságunk 

van, a járvány 
előtt éven-
te többször 

összegyűltünk 
valamelyikünk-
nél vacsorára. 
Sajnos, Brády 

Marci barátun-
kat a járvány 
elvitte közben 

tőlünk… Hi-
ányzik ebből 

a színes társa-
ságból, amely 

a tech és pénz-
ügyi vállalko-

zóktól a kortárs 
művészig elég 
széles spektru-
mon szervező-
dött. Nagyon 
drukkoltunk 

Balázséknak, 
és bizony 

kellenek az ifjú, 
világot meg-

hódítani akaró, 
magyar indulá-
sú tech cégek, 

mert ebben 
a versenyben 
(is) lemarad-
tunk a régió 

és a Baltikum 
mögött. Elég 

végig gondolni, 
honnan rende-
lünk ruhát, mű-
szaki cikkeket, 
élelmiszereket, 
éttermi kiszál-

lítást vagy 
éppen taxit 

Budapesten… 
(Még jó, hogy 

Várkonyi Balázs 
is a díszes 

társaságunk 
tagja, de hát 
az Extreme 

Digital is ma 
már EMAG.)
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is jó kezekben van az emberek és a felépített 
kompetencia sorsa.” 

Korrekt, diplomatikus nyilatko-
zatok ezek mindkét fél részéről egy 
feltételezhetően nem minden elemé-
ben könnyen emészthető tulajdonosi 
és stratégiai váltás folyamatáról, 
ami a jelek szerint mostanra telje-
sen elcsitult. Láthatóan mindenki 
megtalálta a helyét: Bodnár Béla 
egy, a W.UP-hoz hasonló méretű 
magyar startuphoz, a ShiwaFor-
ce-hoz igazolt vezérigazgatónak, 
Kolozsvári Eszter maradt a cégnél, 
mint a menedzsment tagja, de már 
tulajdonrész nélkül, Nyíri József 
meg a korábbinál nagyobb részvény-
csomaggal átvette a vezetést. 

A tulajdonosi átrendeződés-
sel szinte egy időben még két, 

hasonlóan éles kanyart 
vettek. Belépett a képbe 
egy tőkeerős befektető, 
a Portfolion Capital Partners, és az 
organikus fejlődés, új külföldi iroda-
nyitások (a már korábban meglévő 
londoni mellett nemrégiben Dubaj, 
Szingapúr és hamarosan Kolozsvár) 
finanszírozásán túl akvizíciókra is 
bátorítja a csapatot, és adja hozzá 
a forrást. Egy lengyel cég már a radar-
jukon van, őszig fel is vásárolhatják. 

     
A SORS KEZE
És ami talán még izgalmasabb, hogy 
közben egymásra talált két régóta 
versengő rivális. A cseh BSC nagy-

jából ugyanannyi ideje és ugyanazt csinálta, 
mint egykor az IND – hasonló koncepcióval, 
hasonló ügyfélbázissal párhuzamosan fejlődtek 
a közép-európai piacon, és ahogy Petr Koutný is 
megerősíti, egyszer már, tizenöt évvel ezelőtt is 
elgondolkoztak az egyesülésen. „Akkor nem jött 
össze, de amikor most előálltak, hogy csináljuk 
meg a Finshape-et, és nekem leesett, hogy a  
W.UP mögött szinte ugyanazok a srácok állnak, 
akkor azt éreztem, hogy ez a sors keze. Hogy 
nekünk együtt kell dolgoznunk.”

A két társ-CEO most egyformán lelkes. Azt 
érzik, hogy közös erővel, egy nagyon ütős digi-
tális banki platform fejlesztésével és sok adatos 
okosságon alapuló személyre szabott bankolás-
sal övék lehet a (fél) világ. A cseh testvérvállalat 
a volt szovjet térségben és Amerikában, a W.UP 
Közel-Keleten és Ázsiában épített ki pozíciókat, 
most együtt mint Finshape, Malajziában, Viet-
námban, Szingapúrban, Dubajban, Szaúd-Ará-
biában, Bahreinben és Ománban is erősíteni 
akarnak. 

„Egy nagyobb dolog kapujába értünk, mint 
amit eddig csinálhattunk. Nem azt mondom, 
hogy regionális szereplőből rögtön globális 
szereplővé váltunk, de minden feltétel adott 
hozzá” – mondja Nyíri József. Szerinte ráadásul 
ez most nagyon jó piac. Stabil, biztos és extrán 
fizetőképes, olyan, ahol húsz év múlva is lesz 
pénz, és lesz még mit innoválni. No, meg még 
nagyobbat gondolni és kockáztatni, mert enél-
kül neki nem élet az élet. Ha nem így gondolná, 
talán a negyedik gyerekét sem merte volna 
bevállalni, de megtette – interjúnk előtt úgy 
tizenkét órával meg is született. Nyíri Benjámin, 
welcome to Finshape.  

Miskolc, a fintech keltető 
Akinek volt valami szerepe az IND 1997-es indulásakor, az jellemzően ma is 
tényező a hazai bankvilágban. A miskolci IND-alomból több további startup 
nőtt ki, a kulcsemberek egymás befektetőjeként, illetve konkurenseként viszik 
előre a hazai fintech szcénát. A teljesség igénye nélkül íme hat rövid karrierív.

VINNAI BALÁZS 
Egyike volt az IND alapítóinak. A Misys-felvásárlás után alelnöki 
pozícióban még évekig a cégnél maradt, majd 2018 őszén pénzügyi 
befektetőként a W.UP mögé állt. Ma is van még egy kis tulajdoni 
hányada a cégben (immár Finshape), és befektetője a CodeCool 
programozóiskolának is. Főállásban a Magyar Bankholding elnöki 
tanácsadója.

PECSENYE ROLAND 
Szintén miskolci, és szintén az IND alapító tagja volt. A Misys-fel-
vásárlás után néhány évig ő is még a cégnél maradt, majd mint 
angyalbefektető több fintech sztori – például a Barion – mögött 
bukkant fel. Tavaly óta ő is a Bankholding menedzsmentjét erősíti, 
a CDOO (chief digital and operations officer) székében.

NYÍRI JÓZSEF 
Ugyancsak ős-IND-s, ugyancsak miskolci, bár azt mondja, sokáig 
nem értették, hogyan lehetnek nemzetközileg is sikeresek épp 
Miskolcról. Úgy tűnik, a fintech szektorban ez nem számít, a  
Finshape-nek is van – a budapesti és a prágai bázis, valamint 
néhány szlovák város mellett – irodája Miskolcon.

SIMON GÁBOR 
Pecsenye Rolanddal egy utcában lakott, ő is korai társtulajdonos 
volt az IND-ben. Később társalapítója volt a Codecoolnak, majd 
2019-ben csatakozott az előbb BankZee, ma ThinkZee néven futó 
startuphoz. A Z generációt célzó mobilappot fejlesztenek.

BODNÁR BÉLA 
Miskolci egyetemi évek után tíz évig dolgozott az egykori IND-nél, 
majd 2014-ben megalapította a W.UP-ot. Tavaly kiszállt a cégből, 
de a szektorban maradt, idén márciustól a vállalatoknak különbö-
ző digitális alkalmazásokat fejlesztő ShiwaForce vezérigazgatója.

KOLOZSVÁRI ESZTER 
Nem volt tulajdonosa, de majdnem tíz évig az IND egyik vezetője 
volt, majd csatlakozott Bodnár Bélához mint a W.UP alapító társ-
tulajdonosa és társvezetője. A tavalyi tulajdonosváltás óta nincs 
részesedése, de továbbra is tagja a – már Finshape néven futó cég – 
menedzsmentjének. Ő kivételesen nem miskolci.

K Ö Z B E N 
E G Y  C S O M Ó 

M I N D E N T 
T A N U LT A M 

A R R Ó L ,  H O G Y 
H O G YA N  L E H E T 

P É N Z T  J Ó L 
E L S Z Ó R N I 

H Ü LY E S É G E K R E .

Mennyibe 
került a Dubaji 

irodanyitás? 
„Évente fél–

egymillió euró 
körüli összeg.”

Tizenöt éve figyelik egymást. Most összebútoroztak Folyt.


