
Informatikai kihívások  

és megoldások  

a PSD2 hatályba lépéséhez kapcsolódóan 

Workshop, Hotel Kempinski Corvinus, 2017. október 6. 
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A bankszektor átalakul 
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A Bankok környezete 

Kedvezőtlen 
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Túlszabályozás 
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A változások mozgatórugói 

Változó 
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A FinTech-ek világa 

http://lh3.googleusercontent.com/-q0S5vz9ZtbU/VdIG4rMf5tI/AAAAAAABFu0/0mhJcnDBFMY/SAIL-Amsterdam-2%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800 

 



Mivel foglalkoznak a FinTech-ek? 

Számlainformációs szolgáltatások (a.k.a. PFM) 

Megbízásos online átutalások 

Nemzetközi átutalások 

P2P Hitelezés (Social Lending) 

Crowdfunding 

Privát bankolás 

Egyéb (blockchain, biztosítás etc.) 



Mi jellemzi a FinTech-eket?  

 Egy-két szolgáltatásra koncentrálnak 

 Kizárólag elektronikus csatornák (mobile first)  

 Egyszerű, ergonomikus felületek 

 Automatizált, személyes jelenlétet nem igénylő 

kiszolgálás 

 Alacsony díjak és jutalékok (ennek oka, hogy pl. 

nincsenek fiókok) 



Hogyan változik a FinTech piac? 
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Forrás: Accenture, The Future of FinTech and Banking, 2016 és egyéb források 



A BigTech-ek – A GAFAA 

Friend to friend 



The GAFAA hatás 

Nyitottság Felhasználói 
élmény 

Egy belépési pont 



FinTech-ek + BigTech-ek = ? 

FinTechs 

Koncentrált 

Egyszerű 

Ergonomikus 

Automatizált 

Olcsó 

 

BigTechs 

Egységes 

 

 

Nyílt és 

integráló 

 



Jelentenek-e kockázatot a 

Fintech-ek? 

Forrás: PWC, Global FinTech Report, 2017 



A profitcsökkenés kockázata 
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Az ügyfélvesztés kockázata 
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BANK 3 
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Milyen gyors lehet a 

bankrendszer változása? 

2008 

A NOKIA még piacvezető (43%), 

de az első repedés megjelent.  

2011 

A NOKIA részesedése  20% 

alatti és elveszti vezető 

szerepét. 

2013 

A NOKIA eladja a mobil 

üzletágát a Microsoftnak. 

2000 

A NOKIA a piacvezető a mobil 

piacon.  



MIT TEHETNEK A BANKOK? 

https://i.ndtvimg.com/i/2017-04/canada-ferryland-iceberg_650x400_51492682673.jpg 



A megoldás: IT innováció 

MEGVALÓSÍTÁS INNOVÁCIÓ ÖTLETEK 



Honnan várnak a bankok 

ötleteket? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

FinTech inkubátor létesítése

Együttműködés egyetemekkel

Befektetés FinTech-ekbe

Belső készségek fejlesztése

Együttműködés FinTechekkel

Forrás: World FinTech Report, CapGemini 



És a megvalósítás? 



Probléma: A tipikus nagybanki IT 

https://i.pinimg.com/originals/73/3f/74/733f74c7c56d220917a7097eacb0b050.jpg 



1. megoldás: Teljes csere 

http://ecomnewsmed.com/uploads/Ecomnews%20Med/Maroc/Janvier/aeronautique.jpg 



2. Megoldás: fokozatos megújítás 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Hearst_Tower_%28Manhattan%2C_New_York%29_002.jpg/1280px-Hearst_Tower_%28Manhattan%2C_New_York%29_002.jpg 



Stratégiai irány: Digitális bankolás 



Mi a digitális bankolás? 

Digitális bankolás:  

• a lakossági ügyfelek tömegeinek 7x24 órában 

történő,  

• elektronikus csatornán keresztüli  

• egyszerű, „felhasználói élményt” kínáló,  

• testre szabott kiszolgálása  

• és személyre szabott marketingje. 



HOGYAN GYORSÍTJA A TÖRVÉNYI 

SZABÁLYOZÁS A VÁLTOZÁST? 



https://wallscover.com/images/ice-breaker-4.jpg 



A PSD2 céljai 

1. Hatékony és integrált pénzügyi piac kialakítása 

2. A verseny élénkítése 

3. A fizetési szolgáltatások biztonságának  védelme 

4. Fogyasztók védelme 



Hatékony és integrált pénzügyi 

piac kialakítása 

 Kiterjeszti a szabályozást minden EU-ban történő 

fizetési szolgáltatásra, beleértve: 

 a nem EU-s devizában nominált utalásokra az EU-s PSZ-ek 

(pénzforgalmi szolgáltatók) között 

 nem EU-s és EU-s országok közötti utalásokra (un. one leg 

tranzakciók) 

 Csökkenti a kivételek számát (pl. zártkörű hálózatok, 

kisösszegű elektronikus vásárlás) 

 Szabályozza az engedélyezési eljárásokat és az un. 

passporting-ot 



A verseny élénkítése 

 A pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetővé teszi: 

 Megbízásos online átutalás (PISP) és 

 Számlainformáció összesítés (AISP) 

nyújtását ügyfél megbízás alapján az ügyfél 

számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának a 

bevonásával 

 Minden jelenleg nyújtott online pénzforgalmi 

szolgáltatást elérhetővé kell tenni a PSZ-eknek  

 A PSZ-ek megbízásait megkülönböztetés-mentesen 

kell teljesíteni 



Biztonság 

 A PSZ-eket a nemzeti hatóságoknál engedélyeztetni 

kell 

 Erős ügyfél-hitelesítést kell használni (SCA) 

 A PSZ-eknek kockázatkezelési szabályzatot kell 

készíteniük: 

 Kockázatok folyamatos elemzése 

 Csalásokra vonatkozó adatok gyűjtése 

 Az incidensek minősítése 

 Incidensek jelentése a hatóságoknak 

 A PSZ-ek támaszkodhatnak a bankok hitelesítési 

eljárásaira 

 

 



Fogyasztók védelme 

 Ügyfél tájékoztatása még a szerződéskötés előtt 

 Feltétel nélküli pénzvisszatérítés lehetősége 8 hétig 

 Ügyfél-panaszokra válaszadási kötelezettség 15 

napon belül (kitolható 35 munkanapra) 

 A tagállamoknak monitorozniuk kell a törvényi 

megfelelést (compliance) és kezelniük kell a vitákat 

 

 

 



INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A PSD2-RE 

ÉS A DIGITÁLIS BANKOLÁSRA 

 



A PSD2 modul áttekintése 

Fedezet lekérdezés 
(65. cikk) 

Átutalás (66. cikk) 
 

Számlainformáció 
(67. cikk) 
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1. Fázis 

2018.01-ig 

• Folyamatban: 

• Open API 

• Erős ügyfél-hitelesítés 

2. Fázis 

2019.01-ig 

• Kivételkezelés 

• Fraud 



Mit valósítunk meg? 

 

 PSD2 65. cikkében meghatározott „fedezet 

lekérdezések” – Van-e elég fedezet? 

 PSD2 66. cikkében meghatározott megbízásos 

online átutalások, egyszeri forint és deviza utalások 

 PSD2 67. cikkében meghatározott számlainformációs 

lekérdezési szolgáltatás (egyenleg, számlatörténet) 

 PSD2 97-98. Erős ügyfél-hitelesítés 



Hogyan valósítjuk meg? 

 Sztenderd, nyílt API-k használata 

 Modern erős ügyfél-hitelesítés – Android és iOS 

applikációkkal 

 Egyszerűen bővíthető funkcionalitás 

 365/7/24-es rendelkezésre állás 

 Tükörszámlavezetési funkciók 

 Testreszabott bevezetés 

 Egyedi interfészek a core- és egyéb érintett rendszerekhez 

 Erős ügyfél-hitelesítési megoldás biztosítása, vagy meglevő 

hitelesítő alkalmazások használata (OAuth) 

 Partnertörzs migráció 

 Pénzügyi termékek migrációja 

 

 



Open Banking (UK) 

www.openbanking.org.uk 



What is FIDO? 

FIDO is the World’s Largest Ecosystem for Standards-Based, 

Interoperable Authentication 

 

FIDO alliance 



Technológiai Áttekintés 

Kommunikáció 
TLS 1.2 

X.509 

API RESTful webservice (HTTP) 

JSON 

ISO 20022 alapok 

Autorizáció 
Oauth 2.0 

OpenID Connect 1.0 



Pénzforgalmi 
Szolgáltató (TPP) 

Indító Bank 
PSD2 Előtét 

rendszer 

Indító Bank  
Authorizációs 

szerver 

 

CORE 

Hozzáférés kérés 

Hozzáférés 
kérése 

PSU 

Ellenőrzés 
Hozzáférés 
megadása 

Tranzakció 
„felírása” 

Beküldés OK 
Átirányítás 

Átirányítás 

Authorizáció 
kérése 

Felhasználó 
megadása Authorizáció 

típusának 
felismerése 

Authorizáció 
végrehajtása 

Auth code grant 

Átirányítás  
Auth code-al 

Access code kérése Ellenőrzés 
Hozzáférés 
megadása 

Tranzakció 
beküldése 

Megbízás 
adatainak 
megadása 

POST /payment-submissions 

POST /payments 

Felírás rögzítése 
PaymentID 

Beküldés rögzítése 
PaymentSubmissionID 

Example: Megbízásos átutalás  



Erős ügyfél-hitelesítés 

 A hitelesítés az ismeret, birtoklás és biológiai 

tulajdonság elemek közül legalább kettőre alapul 

 

 Alkalmazott hitelesítési eljárások 

 Statikus jelszó megadása (1. faktor) és SMS-ben küldött 

dinamikus jelszó megadása (2. faktor) 

 

 Statikus jelszó megadása (1. faktor) és hitelesítés mobil-

applikációval (2. faktor) 

 

 Ujjlenyomat megadása (1. faktor) és hitelesítés mobil-

applikációval (2. faktor) 

 

 



Mobilapplikáció 



Aktiválás módja 



Hitelesítés indítás 



Kiegészítő funkciók 



További felhasználási módok 

Egységes kapcsolódási pont – alapvető ellenőrzések, üzenetek vezérlése 

RESTful, OAuth 2.0, OpenID Connect  - Open Banking standard 

PSD2 Modul 
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1. Fázis 

2018.01-ig 

• Folyamatban: 

• Open API 

• Erős ügyfél-hitelesítés 

2. Fázis 

2019.01-ig 

• Kivételkezelés 

• Fraud monitoring 



Kivételek kezelése 

Regulatory Technical Standards 
on Strong Customer Authentication and 
common and secure communication 
 
…. 
 

CHAPTER 3 EXEMPTIONS FROM STRONG CUSTOMER 

AUTHENTICATION  

 
Article 10 - 18 



Nem szükséges SCA, ha… 

A hozzáférés során számlaegyenleg vagy tranzakció történet lekérdezésre 

kerül sor (10. cikk, korlátozásokkal) 

Contactless tranzakciók esetében (egyedi <50 EUR, összes <150 EUR, max. 

öt alkalom) (11. cikk)  

Felügyelet nélküli terminálon fizetett parkolási/utazási díjak esetében (12. 

cikk) 

Ha kedvezményezett rajta van a fizető fél pénzintézeténél megadott ún. 

megbízható kedvezményezett listáján (13. cikk) 

Azonos pénzforgalmi szolgáltatónál levő saját számlák közti átvezetés 

esetén (14. cikk) 

Kisösszegű tranzakciók esetén (<30 EUR, <100 EUR, 5 alkalom) (15.cikk) 

…vagy ha a tranzakció monitoring rendszer alacsony kockázatúnak 

minősít egy adott tranzakciót! (16. cikk) 



Alacsony kockázatú tranzakciók 

RTS SCA 16. cikk (2) c) 

 Ha nincs jele a fizető fél normálistól eltérő 

költekezésének vagy viselkedésének 

 Nincs szokatlan jellemzője a fizető fél eszköze / 

szoftvere hozzáférésének 

 Nem azonosítható malware jelenléte az autentikációs 

/ autorizációs folyamatban 

 Nem azonosítható ismert fraud scenario a fizetési 

szolgáltatásban 

 A fizető fél földrajzi pozíciója nem szokatlan 

 A kedvezményezett nem nagy kockázatú országban 

van 

 

 



Ha vannak tranzakció elemzés 

alapú kivételek, akkor…  

 

 Monitorozni kell, hogy az elektronikus kártyás 

tranzakciók, átutalások esetében összeghatáronként 

milyen a fraud arány (16. cikk 2.a) 

 Ha ez 180 napon keresztül meghaladja a 

küszöbértékeket (ETV), akkor mindig erős ügyfél 

hitelesítést kell végezni a mutatók javulásáig (18. cikk 

1 – 2) 

 

 

 



Kockázatelemzés folyamata 

Feketelistán van? 

Ügyfél fizetést 

kezdeményez 

RTS SCA szerinti 

egzakt kivétel? 

Nem 

Művelet minősítése 

Művelet elutasítása 
Igen 

Nem 

Nagy a kockázat? 

Kockázati 

kiértékelés 

Nem 

Igen 

SCA nélküli 

végrehajtás 

Átadás 

adattárháznak 

Igen 
Végrehajtás SCA-

val 

PSD2 Modul 



Megoldások 

Rövid távon 

• „Építőkockák” készítése 

• Paraméterezhető scorecard-ok 

• Kiértékelési szabályok 

Hosszú távon 

• Minta felismerés 

• Neurális hálók 



Továbbfejlesztési irányok 

Phase 3 

• GDPR 

• Online számlanyitás 

• Online hitelezés 

• Azonnali fizetések kezelése 



Köszönjük a  

Figyelmét! 

http://www.charterworld.com/news/wp-content/uploads/2011/02/Phoenicia-Sailing-Yacht-concept-by-Igor-Lobanov-3.jpg 


