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NE DOBJUK EL 
A PÉNZTÁRCÁT

Ahelyett, hogy végre valaki egy jól műkö-
dő, mindenhol használható mobilfizetési 
megoldást tenne elénk, sok szereplő talál ki 
egymástól alig különböző, de még csak kez-
detlegesnek tűnő megoldásokat arra, hogy 
se készpénzt, se bankkártyát ne kelljen ma-
gunkkal cipelnünk. Mert szépen hangzik, 
hogy a mobiltelefon mindig kéznél van. De 
mi helyett is kell az új megoldás? A bankkár-
tya használata egyszerű, hiszen fizikai bolt-
ban csak lehúzzák a kártyát, vagy épp csak a 
terminálhoz érintjük és fizettünk is. Online 
vásárlásnál pedig megadjuk a kártyaadato-
kat és szintén megvagyunk a tranzakcióval. 
Mindez nagyjából 5-30 másodpercig tart. 
Mobillal ehelyett letöltünk egy alkalma-
zást, regisztrálunk, és csak elvileg használ-
hatjuk ott és úgy, ahogy szeretnénk. A már 
létező megoldásokon keresztül láthatjuk, 
hogy ez miért nem egyszerű, sőt néha ki-
fejezetten körülményes. 

Mobiltárca

Nem forradalmi, de a világon sok helyen be-
vált megoldás indult el tavaly ezen a néven. A 
telefonos alkalmazásban rögzíthetjük a bank-
kártya mellett a hűségpontgyűjtő kártyáinkat. 
Aztán online vagy valóságos boltban fizethe-
tünk a telefonnal, az NFC technológián ala-
puló érintéssel. A rendszer elindult, azonban 
egyelőre csak OTP-ügyfelek, és csak T-Mobil-
előfizetők használhatják. Várhatóan több 
bank és minden telefonszolgáltató beszáll, de 
marad néhány kényelmetlenség: NFC-képes 
telefonra, mobil tárcaképes SIM kártyára, va-
lódi bankszámlára, PayPass-képes Mastercard 
kártyára van hozzá szükség. És egyelőre nem 
fizethetünk akárhol, csak a mobiltárca-elfoga-
dó helyeken. Hogy ez mennyire lesz elterjedt, 
arra talán jó mutató, hogy a hasonló német 
megoldást csupán néhány tízezren használják 
a jóval nagyobb német piacon. 

Mastercard Mobile

A mobiltárca mellé kívánkozik az egyik leg-
nagyobb kártyakibocsátó évek óta működő 
alkalmazása. Ehhez sem speciális SIM kár-
tya, sem NFC nem kell, viszont akár több 
Mastercard vagy Maestro kártyát is kezel. 
Ez eddig jól hangzik, ha van Mastercard vagy 
Maestro kártyánk. Viszont hagyományos bolt-
ban csak Magyarországon működik az alkal-
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mazás. Ráadásul csak MasterCard Mobile 
feliratú elfogadóhelyeken. Ezekből azonban 
nincs sok. Emellett a használata sem igazán 
kényelmes: a termékek QR kódját kell lefo-
tóznunk, ezeket az alkalmazás összesíti, a 
végén pedig jóvá kell hagynunk a tranzak-
ciót. Ez pedig jó sokáig eltarthat. 

barion

A nagy újdonságként beharangozott ma-
gyar mobilfizetési rendszer már fél éve mű-
ködik. Ez a Nemzeti Bank által jóváhagyott 
alkalmazások egyike. A Barion használata 
azonban szintén nehézkesnek tűnik. Az el-
költendő összeget az üzemeltető saját gyűjtő-
számlájára kell befizetnünk (átutalással vagy 
a CIB fiókokban készpénz befizetéssel). Vi-
szont elég a regisztrációhoz egyetlen e-mail 
cím. A Barion online és hagyományos fize-
tés mellett pénzküldésre és mobilparkolásra 
is használható. Csakhogy a fizetés itt sem 
olyan gyors. Az alkalmazásban magunknak 
kell bepötyögni a pénztáros, pincér, stb. által 
megadott összeget. Aztán jóváhagyni. Bár a 
készítők “elavultnak” tartják a bankkár-
tyát, a Barion egyelőre nem tűnik kényel-
mesebbnek a plasztiklapnál. Igaz, jóval 
több mindenre használható lenne, de elfo-
gadóhelyből nem sok van.

buxa

Egyelőre csak tesztüzemben működik a 
magyar közösségi mobilfizetési platform. 
A Barionhoz hasonlóan bankszámláról 
érdemes feltölteni az egyenleget, amelyet 
a Buxa készítői szerint kisebb összegek 
elköltésére érdemes használnunk. A rend-
szert alapvetően pénzküldésre találták ki. 
Éppen ezért bárkinek küldhetünk pénzt, 
akinek van Buxa alkalmazása. A kereske-
dők is mobiltelefonjukkal kapják meg a 
pénzt, miután leolvastuk az őket azonosító 
QR kódot, és beírtuk a fizetendő összeget. 
Gyorsnak ez sem nevezhető, és az elfoga-
dóhelyek száma is csak a tesztüzem végén 
nőhet néhány tucatnál nagyobbra. 

a nagyok játékai, 
neM nekünk
A nagy tech cégek is kérnek egy szeletet a 
mobilfizetési piacból, ezért a Google után 
az Apple is bejelentette saját megoldását. A 
Google Wallet és az ApplePay hasonló elven 
működnek. Egyrészt online fizetésre használ-
hatjuk az alkalmazásokban rögzített bank-
kártyákat, másrészt hűségpontokat, bónokat 
gyűjthetünk. Végül pedig NFC technológiával 
fizethetünk bármely elfogadó helyen. Egyelő-
re egyik megoldás sem érhető el Európában, 
így egy ideig csak egzotikum marad az ujj-
lenyomattal hitelesített érintésmentes fizetés 
(amely technikailag a mobiltárcához hason-
lítható). Persze az Egyesült Államokban sem 
mindenhol használhatók. Erről árulkodik, 
hogy a 2011-ben bevezetett Google Walletet 
már bukásnak minősítették, a nagy kereske-
delmi hálózatok ugyanis a saját konkurens 
rendszereiket pátyolgatják, és a felhasználók 
sem érzik, hogy előnyt jelentene számukra az 
új pénztárcamentes élet.

Messze vagyunk 
a késztől
Előnyök: ezek hiányoznak talán az összes mo-
bilfizetési megoldásból. Vagy kényelmetlenek, 
vagy lassúak, vagy nem mindenütt fogadják 
el. Ha végignézzük a Magyarországon elér-
hető alkalmazásokat, mindegyiknél kötöttsé-
gekbe ütközünk a bankkártyához képest.
A legfrissebb felmérések azt mutatják meg, 
hogy Európában az okostelefon-tulajdonosok 
több mint fele töltött le valamilyen mobilfize-
tési alkalmazást. De közülük csak 50 százalék 
használja azt legalább egyszer havonta. Rá-
adásul leginkább online szolgáltatások vásár-
lására, vagyis a hagyományos kereskedelem-
ben még alig jelentek meg. 
Mivel az elérhető mobilalkalmazások ingye-
nesek, senkit nem tántorítanánk el a kipró-
bálásuktól. De hogy melyik lesz életképes 
hosszútávon? A legkönnyebben és leggyor-
sabban használhatók, és amelyiket a lehető 
legtöbb helyen elfogadják.


