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PSD2 és a nyílt bankolás céljai 

Gazdasági
célok

• Verseny és innováció élénkítése
• Új pénzforgalmi szereplők
• Csalások, visszaélések és incidensek okozta károk enyhítése

Megfelelő 
biztonság

• Internetes fizetések biztonságának növelése
• Fizetési számlákhoz való hozzáférés szabályozása
• Pénzforgalmi szolgáltatók működésének és kockázatainak kezelése
• Korszerű csalásmegelőzési módszerek és riportolás

Fogyasztói
jogok

érvényesítése

• Erős és hatékony ügyfélvédelem
• Szigorodó felelősségi szabályok
• Fogyasztói panaszok kezelése
• Egységes európai szabályok



Mérföldkövek, eredmények

PSD2 hatályba lép

2016.01.

2018.01.
PSD2 hazai alkalmazása 

Új szereplők engedélyezhetőek

API dokumentációk 
elérhetővé tétele

„tesztelési eszköz” 
biztosítása

2019.03.

A nyílt bankolással kapcsolatos 
akadályok azonosítása

2020. év

2019.09.14.
API hozzáférés biztosítása a TPP-k 

számára

Elindult a nyílt bankolás!

2021. év 
MNB ajánlás az akadályozásról, 

API célvizsgálat

Online bankkártyás fizetések
SCA kötelezettség

2022. 01.



Kihívások EU-ban és itthon

Technológiai kihívások

• a nemzetközi szabályozás nem elég specifikus az interfészek vonatkozásában

• az eltérő technikai API szabványok miatt nem egységesek a fejlesztések

Ellenérdekeltség

• jelentős vagyont jelentő ügyféladatokhoz hozzáférést kell biztosítania, az ügyfél-
érintkezések egy részét át kell engednie a számlavezetőknek

• jogszabályoknak való minimális megfelelés akadályozást eredményezhet

Új szereplők felkészületlensége

• A nyilvántartásba vételi/engedélyezési folyamat nehézségei

• A számlavezetők a biztonság fenntartása miatt robosztus ellenőrzési folyamatokat 
alakítottak ki, hogy az új szereplők felkészületlensége ne okozhasson károkat



A nyílt bankolás jövője

Az MNB elvárása egy olyan ökoszisztéma, ahol 

• az új és hagyományos szereplők megfelelően tudnak együttműködni,

• betartják az európai és a magyar szabályokat és 

• egy olyan szolgáltatási tér alakul ki, ahol mindenki hatékonyan tud az ügyfeleknek magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújtani.

• Merre fejlődik a piac?
• Digitális pénzek (DJBP, kriptoeszközök) hatása a fizetési piacra?
• Az új szereplők hogyan találják meg helyüket a jövőben? 

Elvárások

Kérdőjelek

Trendek
Lehetséges trendek a nyílt bankolásban:

• Nagy, tőkeerős, hagyományos pénzforgalmi szereplők is megjelennek

• Új innovatív szolgáltatások 
▪ Online hitel-minősítés
▪ Online fizetési szolgáltatások
▪ Személyes pénzügyi alkalmazások

??
Bővebben a témáról: BIB-es PSD2-es kurzus

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3854?categoryId=o-6

