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Nagy előrelépés a nyílt bankolásban Magyarországon 

 

Banki API-kon keresztül sikeres éles tranzakciókat bonyolított le a 

GRÁNIT Bank  
 

A kereskedők számára a költséges bankkártya-elfogadást kiváltó, elektronikus fizetési 

megoldásának fejlesztése keretében sikeres utalási tranzakciókat bonyolított le a GRÁNIT 

Bank két másik bank  PISP API- ján keresztül.  A GRÁNIT Bank új fizetési megoldása az 

egyik első olyan innovatív szolgáltatás Magyarországon, amely az Európai Unió 2. 

pénzforgalmi irányelve, a nyílt bankolást elindító PSD2 lehetőségeire alapoz.  

 

A digitális pénzügyi szolgáltatások fejlesztését szolgáló, 2019. szeptemberében hatályba lépett 

PSD2 irányelv lehetőségeit még kevéssé használták ki Magyarországon, ezért is jelentős a GRÁNIT 

Bank által sikeresen végrehajtott PISP tranzakció, amelyre a GRÁNIT Bank folyamatban lévő 

többlépcsős FairPay projektje keretében került sor. A GRÁNIT FairPay az Azonnali Fizetési 

Rendszer lehetőségeire alapozó olyan fizetési megoldás, amelyet banktól függetlenül minden online 

bankoló használhat. 

 

A Bank FairPay projektjének első üteme egy olyan QR-kód generáláson és beolvasáson alapuló 

fizetési megoldás, amelynek előnye a kiskereskedelemben mutatkozna meg, ugyanis jóval kisebb 

díjakkal terhelné a kereskedőket a jelenleg elsődleges – bankkártya-használaton alapuló - 

elektronikus fizetési megoldáshoz képest. 

  

A GRÁNIT Bank a felhasználóbarát fizetési megoldás létrehozására 380.773.576 forint vissza nem 

térítendő támogatást kapott tavaly az összesen 783.172.416 forint összköltségű projekthez a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) által meghirdetett 2019-1.1.1 számú, 

„Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázat keretében, 

miután pályázatát az NKFI támogatásra érdemesnek minősítette. Tovább emel a projekt 

előremutató jellegén, hogy a projekten megoldandó egyedi feladatokra használt big data elemzések 

és mesterséges intelligencia algoritmusok miatt a projektet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is 

kutatási-fejlesztési projektnek minősítette. 

 

A FairPay fizetési megoldásban rejlő potenciált jelzi, hogy a PSD2 által kínált lehetőségekre építve 

már több hasonló fizetési szolgáltatással találkozni Európában, amelyek piaci megjelenésüket 

követően erős ütemben terjedtek, egyes esetekben – mint például Hollandiában az iDeal - az online 

fizetések már több mint 50 százalékát is kiteszik volumenüket tekintve. 

 

A banki API-kon keresztül végrehajtott sikeres tranzakció létrejötte több piaci szereplő fizetési és 

technikai megoldásának, felületének, monitoring rendszerének egyesítését és auditját követelte 



 

meg, így többek között banki sandboxokét és éles banki rendszerekét, elszámolásokat menedzselő 

kereskedői online felületekét, banki adminisztrátori felületét. A GRÁNIT Bank fejlesztése fontos 

lépés az OpenBanking (PSD2) által megnyíló lehetőségek kiaknázása terén   

 

 

HÁTTÉR 

 

A GRÁNIT Bank 2010-es alapításától kezdve digitális modellt valósít meg a lakossági üzletágban, 

amelynek keretében ügyfeleit fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon szolgálja ki. Minden 

évben újabb és újabb innovatív digitális pénzforgalmi szolgáltatásokkal segíti, hogy lakossági 

ügyfelek mind szélesebb körben kényelmesen, akár otthonról, utazás, és fiókban való sorban állás 

nélkül intézhessék pénzügyeiket. 2020-ban-ben többek között digitális ügyfélfiókkal egészítette ki a 

babaváró kölcsön online igénylési folyamatát és a fizetési kérelem szolgáltatás, valamint a 

mobilapplikációban rögzíthető másodlagos azonosítók mellett a QR-kód alapú fizetéssel teljessé tette 

az AFR rendszer révén biztosítható innovatív szolgáltatásokat, továbbá elindította a teljes értékű 

számlanyitást szelfi azonosítással és a GRÁNIT Digital Kártyaszolgáltatást. 2020-ban az előző év 

után ismét elnyerte „Az év leginnovatívabb bankja” valamint „Az év prémium banki szolgáltatása” 

címet a Mastercard Év Bankja versenyen, valamint „Az év fenntartható bankja” is a GRÁNIT Bank 

lett. 

A GRÁNIT Bank mérlegfőösszege az előzetes adatok szerint 2020-ban meghaladta az 570 milliárd 

forintot, ezzel megerősítette pozícióját a közepes méretű bankok között. 

 

GRÁNIT Bank Zrt. 

 

 

További információ: Kommunikacio@granitbank.hu 

 

 

 


