
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

A BUDAPEST BANK A SIA MEGOLDÁSÁT VÁLASZTOTTA AZ ÚJ 
BANKKÁRTYAMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOKRA 

 
A Budapest Bank teljes hitel- és betéti kártya portfóliója ezután a SIA technológiai 

infrastruktúráján keresztül fog működni 
 
 

Milánó és Budapest, 2016. szeptember 21 – A magyar piacon a kártyakibocsátásban élen járó Budapest 
Bank az elektronikus fizetések menedzselésére szakosodott SIA-t választotta új 
bankkártyamenedzsment rendszere bevezetésére és üzemeltetésére. 
 
A most kötött hosszú távú együttműködési megállapodás keretében a Budapest Bank a teljes 
hitel- és betéti bankkártya portfolióját a SIA technológiai platformjára helyezi át, ennek 
részeként a SIA szolgáltatásait integrálja a bank jelenlegi rendszerébe. 
 
A Budapest Bank a tulajdonosváltást követően teljesen új megoldást keresett a bankkártya-kibocsátás és -
elfogadás, valamint a tranzakciós forgalom elszámolását biztosító számítástechnikai rendszerek kiépítésére 
és működtetésére. A SIA – amely több mint 65 millió fizetési bankkártyát kezel Európa 16 országában, – 
üzleti és számítástechnikai partnerként felel ezentúl a Budapest Bank új kártyamenedzsment szolgáltatási 
rendszerének bevezetéséért és működtetésért.  
 
„Egy nagyon alapos, minden részletre kiterjedő tender folyamat során választottuk ki azt a partnert és 
optimális megoldást, amely lehetővé teszi a Budapest Bank számára a kártyaportfoliója hatékony kezelését 
és ügyfelei kifogástalan kiszolgálását. Biztos vagyok benne, hogy a bank több mint félmilliós aktív 
bankkártya állománya és 30 milliós éves tranzakciószáma folyamatosan növekedni fog, és a SIA 
támogatásával élen járó bankkártyás fizetési megoldásokat tudunk majd nyújtani” – mondta Kelemen 
Bálint, a Budapest Bank IT vezetője.  
 
,,A Budapest Bank az egyik legfontosabb ügyfelünkké vált azzal, hogy igénybe veszi a SIA infrastruktúráját 
és további hozzáadott értékű szolgáltatásait. Mindkét fél nagy lehetőségként értékeli a hosszú távú 
szerződés aláírásával létrejött partnerséget. Ez egy fontos lépés a SIA számára, mivel ezáltal 
megerősítettük a pozíciónkat a nemzetközi és a magyar piacon is” – nyilatkozta Dirk Brackenier, a SIA 
Central Europe vezérigazgatója. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
A Budapest Bankról 
A Budapest Bank az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre, a bank teljes körű pénzügyi 
szolgáltatásokat kínál mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. Országos hálózata csaknem 100 bankfiókot foglal 
magában, a nyolc hazai nagybank egyike. A Budapest Bank Zrt. főbb leányvállalatai: a Budapest Autófinanszírozási Zrt., 
a Budapest Alapkezelő Zrt. és a Budapest Lízing Zrt. 
További információk elérhetők a www.budapestbank.hu/sajtoszoba
 

 weboldalon. 

A SIA-ról 
A SIA Európában piacvezető a Pénzügyi Intézmények, Központi Bankok, nagyvállalatok és a Közigazgatási intézmények 
számára kártya, elektronikus fizetések, hálózati szolgáltatások és tőkepiaci szolgáltatások tekintetében. A SIA Csoport 
több mint 40 országban nyújtja szolgáltatásait illetve leányvállalatain keresztül Magyarországon és a Dél-afrikai 
Köztársaságban is jelen van. A vállalatnak Milánóban, Brüsszelben és Utrecht-ben is vannak irodái. 
2015-ben a SIA több mint 9.9 milliárd elszámolási tranzakciót, 3.3 milliárd bankkártya tranzakciót, 41.7 milliárd 
pénzügyi tranzakciót kezelt és több mint 358 terra bájtnyi hálózati adatot szállított. 
A Csoport összesen hét vállalatból áll: az olasz anyavállalat a SIA, a szintén olasz Emmecom (bankok és vállalatok 
számára innovatív hálózati applikációk fejlesztése) a Pi4Pay (készpénzmentes fizetési szolgáltatások) a TSP (front-end 
szolgáltatások vállalatok részére és a Közigazgatási intézmények számára) az Ubiq (innovatív technológiai megoldások 
marketing területen) a Perago Délafrikában és a SIA Central Europe Magyarországon. 
A Csoport mely körülbelül 1600 alkalmazottat foglalkoztat a 2015-ös év végén 449.4 millió Euró bevételt termelt. 
További információ: www.sia.eu 
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