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Ha fizetésre alkalmas plasztikkártyát mutatnak ne-
künk, könnyedén rávágjuk, hogy bankkártya. Pe-
dig fizetésre alkalmas kártyából mára hatalmas lett 
a kínálat, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyi-
ket mire használjuk. Már  ha használjuk. Merthogy 
az országban csupán 36 százalék az esélyünk arra, 
hogy kártyával fizethetünk egy üzletben. Nagyjából 
74 ezer ponton tudunk kártyát használni, miközben 
több mint 200 ezer kiskereskedelmi üzletben ven-
déglátóhelyen és szálláshelyen fordulhat elő, hogy 
pénzt  kell költenünk. 

Ha a kiadott kártyák számát a lakosság számához vi-
szonyítjuk, statisztikailag majdnem minden magyar-
nak jut egy. Nagyjából 9 millió fizetésre alkalmas 
kártyát használunk. A kártyák darabszáma viszont 
évek óta csökken. És ha a velük történő fizetések ér-
téke nagyot is nő minden évben, az európai átlagtól 
így is jól elmaradunk: az EU-ban másfél kártya jut 
minden emberre, és ez a szám nő. 

Első lEosztás

Bármilyen kártyát is használunk, néhány dolgot ér-
demes az elején tisztázni. Például, hogy a kártyánk 
nem a miénk, hanem a banké, amely a szerződéses 
feltételek alapján adja azt nekünk használatba. Van 
olyan kártyatípus, amely kivétel, az alól azonban 
egyik sem tud kibújni, hogy a kártyás pénzmozga-
tás miatti elszámolást végző nagy cégekhez köthető 
minden fizetésre alkalmas plasztiklap. 

Ahány ember,
annyi féle bankkártya

Ahány ember, 
annyi féle bankkártya

Vajon hányan tudják, hogy 
a bankkártyájuk nem is a 

saját tulajdonuk? Vagy hogy 
nem is bankkártyájuk van? 
Hogy nem minden kártyá-

hoz tartozik bankszámla, és 
hogy pénzt is spórolhatunk, 
ha többféle kártyánk van? A 

bővülő lehetőségekkel 
érdemes képbe kerülni.
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Ők a kibocsátók, és ha megnézzük a saját kártyánkat, 
nagy valószínűséggel a Mastercard vagy a Visa márkane-
vet pillantjuk meg. Ezek a legnagyobbak, azonban más 
kibocsátók is léteznek, még ha nem is a magyar hétköz-
napokban. A Dinner’s Club vagy az American Express 
ugyan jelen van nálunk is, az elfogadóhelyek száma azon-
ban alacsony, és a hozzájuk köthető kártyák kicsit másho-
gyan is működnek. 

Mi a pikk és Mi a trEff?

Minden kártyán biztosan és egységesen megtalálható a 
használója neve, a lejárat dátuma, a bankkártya száma és 
a három vagy négy jegyű CCV kód (online vásárlásnál 
ezt használjuk – mondjuk úgy – PIN kód helyett). Ezen 
kívül azonban számos más jelzéssel is találkozhatunk, 
amelyek fontos üzeneteket hordozhatnak. 
Hogy a feliratok csak nyomtatva, vagy dombornyomott 
formában kerülnek a kártyára, az önmagában is jelzés. 
Ma ugyan természetes, hogy elektronikus terminálokkal 
ellenőrzik a kártyákat, másfél-két évtizede azonban még 
az analóg kártyalehúzók – amelyek papírra készítettek 
másolatot a kártyaadatokról – voltak a jellemzőek a nagy-
világban. Miközben az elektronikus kártyák esetében né-
hány másodperc annak ellenőrzése, hogy van-e fedezet 
a kártya mögött, a dombornyomásos kártyák esetében a 
kibocsátó és a bank neve lehetett egyfajta garancia, hogy 
a kereskedő valóban pénzhez jut. 
Az elektronikus és dombornyomott kártyák között ma 
az a fő különbség, hogy utóbbiak exkluzívvá váltak: ext-
ra szolgáltatások, biztosítás, sokat utazók számára ked-
vezmények járnak mellé, persze magasabb éves díjért. A 
csak elektronikusan használható kártyák – miközben el-
vileg biztonságosabbak – ma már ugyanúgy használhatók 
szinte bárhol a világon, akár a kártyaadatok begépelését 
igénylő online vásárlásoknál is. 
Az elektronikus kártyákat a kibocsátók külön jelölik: a 
Mastercard esetén a Maestro, Visa esetén a Visa Electron 
márkákkal. Egyes kártyák – nálunk ilyet nem találni – 
nem alkalmasak a készpénz-felvételre. Hogy a miénk 

igen, azt a Cirrus vagy a Visa Plus logók mutatják. És 
nem számít ugyan újdonságnak az érintésmentes kár-
tya, erre is külön felirat hívja fel a figyelmet PayPass vagy 
PayWave néven. 

Játékszabályok és pakli

A fizetési kártyákat több módon is csoportosíthatjuk. A 
legfontosabb azonban, hogy milyen módon férünk hozzá 
velük, a pénzünkhöz, vagy éppen a saját pénzüket költ-
jük-e általuk, és hogy hol használhatjuk őket. 

DEbit vagy bEtéti

A kettő ugyanaz. A legelterjedtebb formátum. Annál is 
inkább, mert a jelenleg használatban lévő mintegy 9 mil-
lióból 7,5 millió plasztiklap ebbe a kategóriába tartozik 
Magyarországon. Bankszámlához kötődik, fizetésre, on-
line vásárlásra és készpénzfelvételre is alkalmas  a leg-
több esetben, és használat után nagyon gyorsan levonják 
a számlánkról a kifizetett összeget. Általános jellemzője, 
hogy ha nincs pénzünk, a kártya sem használható. Ha a 
bankunk a folyószámlához hitelkeretet biztosít, annak a 
terhére is költekezhetünk vele, de ettől ez nem lesz hitel-
kártya. 

HitElkártya

A klasszikusnak tekintett credit card esetében a bank a 
hitelképességi vizsgálat után a kártyához egy hitelkere-
tet bocsát a felhasználó részére. Vagyis a bank pénzét 
költhetjük a keretünk erejéig, a hitelkártya ezért nem 
is kötődik bankszámlához. Ezek a kártyák jellemzően 
fizetésre jók. A készpénzfelvételtől kemény díjakkal 
tántorítják el a hitelkártya használóit. Általános jellem-
zője ezeknek a kártyáknak, hogy az elköltött összeget 
– a felvett hitelt – bizonyos ideig és bizonyos összegig 
kamatmentesen fizethetjük vissza. Ennek az időnek a 
lejártával viszont borsos kamatokat számít fel a bank.

Kotsis Márk

tErHElésEs kártya

Ez is egyfajta hitelkártya, igaz, nálunk nem igazán el-
terjedt, ami annak is köszönhető, hogy ilyet például az 
American Express bocsát ki, amelyet viszonylag kevés 
helyen fogadnak el. Az úgynevezett charge kártyák ab-
ban különböznek a klasszikus hitelkártyától, hogy nincs 
hitelkeret, azonban a tartozást a szerződésben meghatá-
rozott időszakonként egy összegben kell rendezni. 

WEbkártya

Sokféle névvel illetik ezt kártyatípust, amelyet alapve-
tően az online vásárlásokhoz találtak ki. Ebből is fakad, 
hogy ugyan minden betéti kártyára jellemző dolog áll a 
webkártyák esetében is, azonban se mágnescsík, se csip 
nincs rajtuk, vagyis fizikailag nem használhatók fizetésre. 
Ennek megfelelően készpénzfelvételre sem. Bankszámlá-
hoz kötődnek, akárcsak a hagyományos debit kártyák. 

prE-paiD kártyák

A legújabb fejleményt jelentik a kártyajátékban. A Visa 
és a Mastercard is bocsát ki ilyen plasztiklapokat. Hagyo-
mányos betéti kártyának néznek ki, azonban nem kell 
hozzájuk bankszámla: közvetlenül a kártyakibocsátónál 
is igényelhetőek. Két fontos dolog jellemzi őket: viszony-
lag magas éves díj – egy átlagos debit kártya díjának több-
szöröse – és, hogy a rájuk utalt összegekkel használhatók. 
Vagyis maguk a kártyák tárolják, hogy mennyi pénzt 
„tartalmaznak”. 

a tEcHnika örDögE

Használóként nem baj az sem, ha tudjuk, hogy a kártyánkat mi-
lyen technológia mellett használjuk. A dombornyomott kártyák 
fizikai feliratai mellett évtizedekig a mágnescsík tartalmazta a 

kártya elektronikus azonosítására alkalmas adatokat, és ez ma is 
megvan (kivéve a webkártyákat) a biztonság kedvéért. 
Mostanra – igaz, szinte csak Európában – teljesen általá-
nossá vált, hogy a kártya tartalmaz egy csipnek nevezett 
elektronikus egységet. Ez magában egy mikroszámító-
gép, amely nem csak a kártyát azonosítja, de tartalmaz 
minden adatot, amely fizetéskor szükséges lehet. A 
mágnescsíknál jóval gyorsabb a felismerése, de elsődle-
ges célja a biztonság. 

Ami viszonylag tényleg új fejlemény, az az érintésmen-
tes kártyák világa. A nagy kibocsátók bárkinek adnak 
ilyen kártyát, és jó hír, hogy mára a magyar elfogadóhe-
lyek majdnem fele – 48 százaléka – képes kezelni az NFC 
technológiát. Ennek megfelelően az összes hazai kártyás 
fizetésnek már a harmada érintés nélkül történt. Igaz, a 
kifizetett összeg az összes kártyás vásárláson belül jóval 
kisebb volt, ami azt is jelzi, hogy a PIN-kódot és más 
ellenőrzést nélkülöző megoldást főleg kisebb összegű 
tranzakciókra szeretik használni az emberek. 

fillérEs alapokon

Valójában minden kártyáért éves díjat kell fizetnünk. Azon-
ban egyáltalán nem mindegy, mennyit. Egy internetes vásár-
lásokra jól használható webkártya már 800 forinttól elérhető. 
Ha készpénzt is akarunk felvenni, akkor már mindenképpen 
betéti kártyára lesz szükség. Ebből az olcsóbb elektronikus 
kártyák 1000-1200 forintos éves díjjal indulnak, a drágább 
dombornyomott plasztikok ára viszont 3 ezer forinttól több 
tízezer forintig is terjedhet. Bár sok helyen még ma is előny-
nek számíthat egy dombornyomott – és drága – kártya, a ma-
gyar hétköznapokban egy sokoldalú, érintésmentes fizetésre 
alkalmas elektronikus betéti kártyával és egy webkártyával – 
amelynek egyenlegét biztonságosan az internetes költésekhez 
igazíthatjuk – bőven a dombornyomott kártya éves díja alatt 
maradhatunk, és valószínűleg az egész világon elboldogulunk 
készpénz nélkül.


