
 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Budapest, 2019. március 14. 

 

„Építsük együtt a jövő bankját!” – Közzétette nyílt fejlesztői portálját és 

tesztkörnyezetét a GRÁNIT Bank  

A GRÁNIT Bank a nyílt bankolás megteremtése érdekében, az elfogadott PSD2 irányelvekkel 

összhangban, március 14-én élesítette nyílt fejlesztői portálját és tesztkörnyezetét a bankon 

kívüli szereplőknek.  

 

A digitális megoldásokat alkalmazó GRÁNIT Bank már a korábbiakban is kiemelkedően sikeres 

innovációkat fejlesztett saját szakmai csapatára és külső partnereire támaszkodva. A GRÁNIT Bank 

nevéhez köthető például a 2018-ban az év lakossági mobil- és online-banki eszközének választott 

GRÁNIT eBank applikáció, mely az ország első mobilbanki alkalmazásba integrált költés- és 

bevételkövetőjét is tartalmazza. A GRÁNIT VideóBank pedig 2012-es bevezetésekor 

Magyarország első, PC-n és mobileszközön, a világon bárhonnan elérhető, ügyfélazonosítást 

tartalmazó videós ügyfélszolgálata volt, amelyen keresztül 2017. júliusa óta új ügyfeleknek videós 

azonosítással is lehet bankszámlát nyitni és elektronikusan szerződni. 

A PSD2 (Payment Services Directive 2) révén a bankoknak most lehetősége nyílik a még szorosabb 

együttműködésre a fintech és egyéb külső fejlesztő cégekkel, mellyel a GRÁNIT Bank célja az, 

hogy újabb és újabb innovációkat tegyen elérhetővé ügyfelei számára. A bank már működő, nyílt 

fejlesztői portáljának irányelve, „Építsük együtt a jövő bankját!”, amely alapján a digitális GRÁNIT 

Bank hivatalosan meg is nyitotta API-jait (Application Programming Interface) a fintech cégek és 

más harmadik feles szolgáltatók számára. 

 

A GRÁNIT Bank nyílt fejlesztői portálja a https://portal.sandbox.granitbank.hu címen érhető el. 
 

Háttér 

 
A GRÁNIT Bank 2010-es alapításától kezdve digitális modellt valósít meg a lakossági üzletágban, amelynek 
keretében ügyfeleit fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon szolgálja ki 
Az előzetes számok szerint a Bank 2018-ben is a hitelintézeti rendszert meghaladó növekedést ért el, 
mérlegfőösszege 2018. november végére elérte a 340 Mrd Ft-ot, a 2018-as adózás előtti eredmény pedig 
várhatóan megközelíti az 1,2 Mrd Ft-ot. A jó eredmény oka a kiválóan teljesítő hitelállomány és a banki 
átlagnál lényegesen kedvezőbb költséghatékonyság, a működési költség mérlegfőösszeghez képesti arány 
0,9% szemben a bankrendszer 2,4%-os arányával. A Bank a működése nyolc éve alatt éves átlagban 59%-kal 
növelte mérlegfőösszegét, ezzel közel ötvenszeres növekedést ért el.  
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