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Összefoglalás 

Ha végig gondoljuk a dolgozatban leírt fizetés folyamat történetét, világossá válik, hogy az 

emberek mindig is törekedtek arra, hogy minél kényelmesebb, biztonságosabb, rugalmasabb, 

megbízhatóbb és olcsóbb megoldást találjanak. A különböző utazási társaságok, majd a 

bankok voltak, akik támogattak, és alkalmazták az új megoldásokat, ezért a mai napig a 

különböző fizetőkártyák a legdinamikusabban fejlődő banki termékek egyikei. A 

fizetőkártyák konkurense csak a mobiltelefonok vagy az internethasználata lehet, de ezeken 

az új értékesítési csatornákon is a fizetőkártyáké lesz a kulcsszerep, mint az e-commerce és 

m-commerce fizetőeszköze. Mindezek ellenére világszerte növekszik a forgalomban lévő 

bankjegyek és pénzérmék száma. Bár a készpénzzel történő fizetés néha drága, valamint az 

állam számára is több milliárdos költséggel jár a bankjegyek és érmék folyamatos 

újranyomása és verése, amit meg lehetne takarítani, ha kihasználnánk a kártyás fizetést. 

Mindezek ellenére a készpénzes fizetés, egyszerű, és mindig lesz egy réteg, aki ezt a módszert 

fogja választani. Véleményem szerint csupán idő kérdése, és a nyilvánosság elkezd megbízni 

az elektronikus pénzekben, illetve fizetési módszerekben, és nyitottá válik a legújabb 

technológiák befogadására és alkalmazására. A közeljövőben elképzelhető egy olyan világ, 

ahol akár egyetlen chipes kártya, vagy a mobiltelefonunk egyszerre helyettesíthet több 

kártyát, személyes iratot, fizethetünk vele a tömegközlekedésben, vagy a hivatalokban, és az 

egyetemi könyvtár belépőkártyájaként is működik. Ezt azonban bizonyosan sok vita, és jogi 

szabályozás fogja megelőzni, valamint annak a kockázat, hogy így akár egyetlen kártya vagy 

a telefon elvesztésével elveszíthetjük az azonosításunkra szolgáló iratot, és pénzünket, 

valamint olyan kérdések is felvetődhetnek, hogy ez a rengeteg információ, amit a chipek 

tárolni és továbbítani képesek, ezen információk kinek a kezében összpontosulnak, és kik 

férhetnek hozzá a legszemélyesebb adatainkhoz. A fizetés jövőjének technológiája 

műszakilag már elérhető, csak élnünk kell vele. 
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Summary 

If we think about the evolution of payment, we can clearly see, the people always strive to 

find a comfortable, saftier, reliable and cheaper solution. The travel companys and banks were 

support and use the new technologies, therefore the charge cards are the one of the fastes 

developing bank product. The competiting of the charge card, only can be the mobilphone or 

internet using. All of this things, the count of the atm and coins are increases.  
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Táblázat és ábrajegyzék 

1. kép: Az imprinter, más néven: „lehúzó gép”, „vasaló” vagy „zip-zap” machine 

 

(http://www.merchantservicestotal.com/CreditCardTerminalPrinters.html - 2012.03.21) 
 

2. kép: Az imprinterhez használt számla:  
 

 

 

 

 

http://www.merchantservicestotal.com/CreditCardTerminalPrinters.html
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1. Bevezetés 

Dolgozatom témája a plasztik kártyák fejlődése, és a fizetés jövője. Szeretném bemutatni, 

hogy hogyan alakult ki a kártyás fizetés, és a technológia, az elmúlt százötven év alatt, milyen 

társaságok és bankok voltak, akik támogatták a rendszer megvalósítását, illetve, hogy ennek 

milyen hatása volt a társadalomra, és a gazdaságra. Bemutatom a mágneskártyás technológiát, 

valamint részletesen beszélek a chipkártyáról és a chipes alkalmazásokról, valamint a jövőben 

várható lehetőségekre, és a legújabb megoldásokra is kitérek, amelyek megváltoztathatják, a 

készpénzes fizetést. 

Azért választottam ezt a témát, mert a különböző bankkártyák és egyéb plasztik kártyák 

(hűség, és pontgyűjtő) a mindennapjaink részévé váltak, a havi fizetésünk, a különböző 

átutalások, a tandíj befizetéséhez rendelkeznünk kell egy banki folyószámlával, amire és amin 

keresztül ezeket a tranzakciókat intézhetjük. E-kereskedelem szakirányos hallgatóként, ezért 

különösen fontosnak tartom, hogy a vásárlók és a különböző termelő vagy szolgáltató 

vállalatok megismerjék az online vásárlás módját, a legújabb információs rendszereket és 

technológiai megoldásokat, amelyek beépülve a kereskedelemi szolgáltatásokba új 

vevőértéket teremtenek, javítják a szolgáltatások színvonalát, és fokozzák a versenyt. 

Dolgozatom nagy részben szakirodalmi és szekunder kutatásra épül, a történelmi 

áttekintésben Pavel Jurik – Bankkártya Enciklopédia – A kezdetektől napjainkig című művére 

támaszkodtam, a különböző technológiák leírását pedig szakkönyvek, szakcikkek, valamint 

internetes források segítségével ismertetem. 
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2. Készpénzkímélő eszközök megjelenése 

Találmányok vagy ötletek születéséhez leggyakrabban egy szükséglet vagy egy probléma 

megoldásának igénye vezet. A bankkártya feltaláláshoz vezető út kitaposása az Amerika 

Egyesült Államok nevéhez fűződik. A 19. század végén a kontinens gyorsan fejlődött, 

valamint a folyamatos bevándorlók érkezése miatt, egyre nőtt a távolság a városok és az állam 

főbb központjai között. A futártársaságok és a kereskedők voltak, akik új módszerekkel 

igyekeztek kielégíteni az igényeket. Ekkor jelentek meg az első utazási csekkek, 

pénzutalványok és hitelérmék. Ezen pénzügyi segédeszközökkel kívánták megoldani az 

árukért és szolgáltatásokért való fizetést, garantálni a távolsági pénzszállítás biztonságát, 

elérni a hitelre történő eladások növekedését, a vásárlók azonosítását, vásárlásaik áttekinthető 

nyilvántartását. (Pavel Jurik - 2006) 

2.1. Csekk 

Az első világszerte igen elterjedt készpénzkímélő fizetési eszköz a csekk. Azonnali fizetésre 

szóló értékpapír, szabványosított formájú, forgatással átruházható, fizetési megbízás. Az 

Egyesült Államokban a legnépszerűbb, Magyarországon soha nem volt jellemző a használata. 

Némely csekk speciális változatának funkcióit összehasonlítva egy bankkártyával, arra a 

következtetésre juthatunk, hogy nagy eltérés nem tapasztalható közöttük. A készpénz és a 

bankkártya kialakulása között a csekk biztosította az átmenetet. (Dr. Kerepesi Katalin - 1994) 

2.2. Váltó 

A váltó ugyancsak készpénzkímélő fizetési eszköznek tekinthető, mely rendeletre szóló 

értékpapír, vagyis forgatással átruházhatja követelését, így teljesítve fizetési kötelezettségét. 

Tehát a váltó nem csak fizetési eszköz, hanem hitel eszköz is egyben. Ez az alapvető 

különbség a kettő között. (Dr. Kerepesi Katalin - 1994) 

2.3. Hitelérme 

A mai bankkártyák legrégebbi elődjeinek tekinthetőek, amelyek fémből készült hitelérmék 

vagy hitelbélyegek voltak. Olyan törzsvásárlók kapták, akik az akkori kereskedőknél hitelre 

vásárolhattak. Hogy az eladónak ne kelljen minden vevőt külön megjegyeznie, fémlapocskát 

adott nekik, amelyeket a fizetésnél bemutattak a pénztárnál, majd ezen azonosító száma 

szerint vásárlásuk összegét a számlakönyvben rögzítette. (Pavel Jurik - 2006) 
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3. Az első fizető és hűségkártyák 

Az első fizető és hűségkártyák 1982-ben jelentek meg. Kemény, két oldalon nyomtatott 

kartonpapírból készültek, és ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat lehetett igénybe 

venni velük. Az American Express szállító és futárcég kezdte el kiadni ezeket ügyfelei 

részére. A kártya bemutatása után, a küldő megrendelőt írt alá az áru leszállítására, amely 

tartalmazta a kártya számát, a társaság pedig számlát küldött neki valamennyi továbbított 

küldeményről a hónap végén. 

Az első, szélesebb nyilvánosság számára is elérhető fizetőkártya a Western Union Telegraph 

Company amerikai telefon- és távírótársaság adta ki 1918-ban. Ingyenesen kínálta 

ügyfeleinek, akik ennek felhasználásával telefonálhattak illetve táviratozhattak a cég 

kirendeltségeiből úgy, hogy a szolgáltatásokért a hónap végén egy összegben rendezhették 

számlájukat.  

1924-ben a General Petroleum Corporation of Californai társaság, olyan hűség-hitelkártyát 

bocsájtott ki, amellyel a vásárlók készpénz nélkül vásárolhattak üzemanyagot és 

alkatrészeket, valamint igénybe vehettek egyéb szolgáltatásokat a cég benzinkúthálózatában. 

A „Vásárolj most, fizess később” rendszer gyorsan elterjedt, rövidesen csatlakozott hozzá a 

Mobil és a Shell cég is. (Pavel Jurik - 2006) 

3.1. Charge-plates kártyák 

1928-ban jelentek meg az Charge-plates kártyák, amelyek az első, valóban tömegesen 

elterjedt fizetőkártyák lettek az USA-ban. Ezeken a fémlemezből készült kártyákon 

préseléssel kidomborították az ügyfél nevét és kártyaszámát, ezeket a fizetés során egy 

mechanikus „olvasó” és másolópapír segítségével átmásolták az eladási bizonylatra.  

A kártyatulajdonosoknak számos előnyt biztosított, mint például minimális havi törlesztés, 

tekintet nélkül a folyósított hitel nagyságára, valamint 30 napos kamatmentes hitel arra az 

esetre, ha a vevő vállalta, hogy e határidőn belül egyszerre visszafizeti a felvett összeget. A 

Charge Card-okat hamarosan több kereskedő cég is bevezette, és egymás kártyáit kölcsönösen 

elismerték, ezáltal megteremtve a készpénz nélküli vásárlás kényelmét, illetve az összevont 

számlázás egyszerűségét. 

A hűségkártyák a konkurencia harc egyik eszközévé váltak, miközben az amerikai 

háztartások egyre több adósságot halmoztak fel.  
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Az 1929-es válság hatására, a fogyasztási hitelek és a hitelkártyák fejlődése átmenetileg 

megállt. Azok az amerikai cégek, amelyek a hitelek nemfizetése miatt nagy veszteségeket 

szenvedtek el, különösen óvatossá váltak a hitelzés tekintetében. (Pavel Jurik - 2006 ) 

 

3.2. Air Travel Card 

Az egyik legrégebbi, és napjainkig használatos Charge Cardok közül, az Universal Air Travel 

Plan, amely Air Travel Card néven vált ismerté. Ezt a fajta hitelkártyát üzletemberek és 

menedzserek használták szolgálati útjaik során repülőjegyek vásárlására. 1948. október 

elsejétől a Légi Szállítók Nemzetközi Szövetségének mind a 83 akkori tagja elfogadta, így a 

világ első nemzetközi érvényességű hitelkártyája lett. A későbbi években a kártyák technikai 

fejlődésében folyamatos, kulcsfontosságú szerepet játszott. (Pavel Jurik - 2006 ) 

 

3.3. Diners Club 

1950-ben a Diners Club International társaság, létrehozza, az első univerzális fizetőkártyát. 

Az alapkoncepció az volt, hogy ne legyenek az emberek a zsebükben lapuló pénzhez kötve, 

valami kártyával kellene helyettesíteni, amelyet több étteremben is elfogadnak. A Diners Club 

a klub tagjai számára hitelkártyákat biztosított, amivel fizethettek a szerződött éttermekben. 

Üzleti partnereinél kezességet vállalt a tagok kötelezettségeiért, illetve kifizette a bemutatott 

számlákat. A tagok havonta, egy összegben rendezték tartozásaikat a Club felé. A kártya 

univerzálisan használható volt, és növelte az üzleti partnerek bevételét, anélkül, hogy vállalták 

volna a kockázatot, az esetleges nem fizetésekért, részt kellett vállalniuk az üzemeltetés 

költségeiből. Ezért kereskedői jutalékot számoltak fel, ami a vásárlások összegének 5-7% 

volt, valamint bevezették a kártyák éves kibocsátási és ügyviteli díját is. 1955 körül több mint 

460ezer kiadott kártyája volt, amelyet 10ezernél is több kereskedelmi egység fogadott el, az 

éves forgalom pedig elérte a 90 millió dollárt. 

Ebben az időben, nem is volt igazán konkurenciája, annak ellenére, hogy több hasonló jellegű 

vállalkozás is megjelent a piacon. 1957-ben egyes amerikai légitársaságok is elfogadták a 

kártyát, és ekkor egy házaspár bebizonyította, hogy a fizetőkártyák képesek teljesen 

helyettesíteni a készpénzt, megtettek egy 30napos világ körüli utat repülőjegyekkel, és egy 

Diners Club kártyával. (Pavel Jurik - 2006) 
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4. Bankkonkurencia megjelenése 

Az amerikai bankok csak a második világháború után kezdtek el új fizetési eszközöket 

bevezetni. A bankkártya legrégebbi formájának a Charge-It rendszert tartják, amely egy 

papírból készült igazolvány volt, amellyel a szerződött kereskedelmi egységekben lehetett 

fizetni. Az eladási bizonylatot a kereskedő bemutatta a bankban, amelyet az kiegyenlített, 

majd leszámlázott az ügyfélnek. Ezek a kártyák kizárólag fizetésre szolgáltak, hitelt nem 

lehetett velük igénybe venni.  

A maihoz hasonló bankkártyát 1951-ben adta ki a Franklin National Bank New Yorkban. A 

Franklin Charge Plan tartalmazta birtokosának nevét, valamint a hitelkeret összegét.  

Az üzlettulajdonosok jutalékot fizettek a banknak az eladások után, és csak megbízható 

ügyfelek kaphatták. A hitelkártyához ingyenesen jutottak és szerződésük szerint 30, 60 vagy 

90 napon belül rendezték tartozásukat. A boltok telefonon egyeztettek a banknál az ügyfél 

pénzügyi fedezetével kapcsolatban. 

A kártyák eleinte veszteségeket hoztak a különböző pénzintézeteknek, mert nem rendelkeztek 

semmilyen tapasztalattal működtetésük terén. Az emberek azonban megkedvelték a kártyával 

történő vásárlás kényelmét, és a rövid távú kamatmentes hitelhez jutás lehetőségét. Az 

üzlettulajdonosok megfigyelték, hogy a kártyás vásárlók átlagosan többet költenek, mint a 

készpénzzel fizetők. A bankkártyák elfogadása biztonságosabb és olcsóbb volt, mint üzleti 

hitel nyújtása vagy saját hűségkártya rendszer üzemeltetése. 

Ez a fizetési forma a kisebb üzleteknek kedvezett, amelyek így a vásárlóknak a bank által 

adott hitelre tudták áruikat eladni, akár jobb feltételekkel, mint a nagyobb monopolhelyzetben 

lévő konkurencia. (Pavel Jurik – 2006) 
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4.1. BankAmericard 

1958-ban, a Bank of America létrehozza a BankAmericard kártyát, melynek célja, hogy 

megteremtse az optimális hitelfelvétel lehetőségét, ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján 

rengeteg ügyfél kérte, gyakran többször is, hitelének meghosszabbítását vagy ezek 

feltételének módosítását. Ezért egy olyan kártya, amely lehetővé tette a törlesztést, és az 

ismételt hitelfelvételt, a banknak rengeteg költséget takaríthatott meg és növelhette a 

kamatokból és díjfizetésből származó bevételeit. A koncepció alapja az ügyfél tranzakcióinak 

hónap végi összesített kiszámlázása volt. A kliens lehetőséget kapott a tartozás 30 napon 

belüli, egy összegben történő rendezésére, vagy a kamatos részletfizetésre. A BankAmericard 

volt az első kártya a világon, amely műanyagból (PVC) készültek, ami nagyban növelte 

tartósságukat, és nagyobb védettséget biztosított a hamisítások ellen, illetve megkönnyítette a 

kártyán szereplő dombornyomással szereplő adatok átmásolását a számlára. Két féle 

hitelkártya készült, az alap White Card, 300 dolláros felső értékhatárral, valamint a kiemelt 

ügyfelek számára a Gold Card, amelynek limithatára 500 dollár volt.  

A BankAmericard sikerét bizonyítja, hogy egy év elteltével 1 millió kártyabirtokos használta, 

forgalma elérte a 75 millió dollárt, míg az 1957-es évben 27 amerikai banknak összesen 754 

ezer kártyája volt forgalomban, amelyet 11 ezer helyen fogadtak el, 40 millió dolláros 

forgalmat lebonyolítva.  

Számos probléma akadt ugyanakkor, a kártyák tömeges kibocsájtása miatt, olyanokhoz is 

került kártya, akik csak késve, vagy egyáltalán nem fizettek, valamint a csalók 

érdeklődésének középpontjává vált. Rengeteg visszaélés történt, és ekkor még nem volt ismert 

a hitelkártyával történő visszaélés bűncselekménye, a rendőrség nem foglalkozott ezekkel az 

ügyekkel. A banknak létre kellett hoznia kintlévőségek behajtásával foglalkozó részleget, 

foglalkoznia kellet az ügyfelek gondosabb megválogatásával. (Pavel Jurik - 2006 ) 
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4.2. Master Charge 

Az USA nyugati partvidékének bankjai a Bank of America, az American Express és a Diners 

Club sikerei reagálva, valamint elemezve más bankkártyákat, rájöttek a sikertelenség három 

fő okára: 

„1. Az amerikai törvények (McFadden-törvény) megtiltották a bankoknak a székhelyük 

szerinti állam határain kívüli tevékenységet. Ez jelentősen korlátozta a bankok üzleti 

tevékenységét. A banki fizetőkártyák számára komoly akadályt jelentett, hogy a kártyák nem 

voltak érvényesek az USA egész területén, ellentétben a Diners Club, az American Express és 

más nem banki társaságok kártyáival. 

2. Az üzleti partnerek csak akkor voltak hajlandóak elfogadni a kártyákat, ha minél több 

ügyfél használta azokat. Nem akceptálták néhány tucat kisebb bank és más társaság kártyáit, 

mivel ez bonyolította számukra az üzemeltetést, ezért a nagyobb kártyarendszereket 

részesítették előnyben.  

3. Egyetlen bank sem adhatott ki hitelkártyákat aránytalanul nagy hitelkockázat nélkül olyan 

ügyfeleknek, akiknek nem volt ott számlájuk. Ezért szükséges volt megegyezni más bankkal 

egy közös kártyarendszer létrehozásáról.” (Pavel Jurik: Bankkártya Enciklopédia – A 

kezdetektől napjainkig, 2006 69.oldal) 

 

Néhány bank tehát elkezdett foglalkozni a kártyaegyesülésekbe való tömörülés gondolatával. 

Az együttműködés alapja az volt, hogy számlázó központokat építsenek ki az egyes 

tagállamokban, és ezek a fő bankok lássák el az üzleti centrum feladatát is. Ehhez 

kapcsolódnának további társult bankok, amelyek kártyákat adnának ki ügyfeleik részére, és 

díj ellenében üzleti partnereket szereznének a kártyák elfogadásához.  

1966 nyarán a Kaliforniai Wells Fargo Bank, a Crocker Bankkal, a Bank of Californiával és a 

United California Bankkal közösen lefektetik egy új fizető kártya-rendszer alapköveit. A 

szövetség megteremtette a közös technikai hátteret, létrehozzák az üzemeltetési és jogi 

szabályozás paramétereit, valamint elfogadják az egységes Master Charge logót és elnevezést. 

A szövetséget 1967 végén Western States Bankcard Association névre keresztelik, ekkor már 

több mint 250 amerikai bankot számlál tagjai között. (Pavel Jurik - 2006) 



15 
 

4.3. Interbank 

Az Egyesült Államok keleti partvidékén is hasonló bankszövetség volt kiépülőben.  

A Marine Midland Bank vezetésével 17 bank megállapodott egymás kártyaelfogadásával 

kapcsolatban, valamint feladatul tűzték ki a bankközi autorizációk, clearingek és tranzakciók 

lebonyolítását, így jött létre az Interbank Card Association szövetség. Az ICA-tagok kártyája 

az Interbank nevet kapta, szimbóluma az „i” volt. 

1967-ben az ICA-nak főleg New Yorkban és az USA keleti partvidékén voltak tagjai, ezért 

felmerült az ötlet, hogy a nyugati parton illetve közép-nyugaton tevékenykedő 

bankszövetséggel összekapcsolni őket. Hosszas egyeztetések után az Interbank Card 

Association és a Western States Bankcard Association egyesültek, ezzel egy olyan hitelkártya 

rendszer jött létre, amely az Egyesült Államok egész területét lefedte. Jogilag az ICA átvette a 

WSBA-t, és az egységes üzleti image érdekében a Master Charge logót használták. 

1969 végére 1207 bank lett ICA-tag, kártyáik forgalma elérte a 2639 milliárd dollárt.  

(Pavel Jurik- 2006) 

4.4. Fizetőkártyák Európában és Japánban 

4.4.1. Barclaycard 

Az első nemzetközi fizetőkártyát Európában a Westminster Bank adta ki 1965-ben, válogatott 

ügyfeleinek a Diners Club társasággal együttműködve.  

1966-ban a Barclays Bank megvásárolta a BankAmericard licencét, valamint 30 ezer 

kereskedelmi egységgel partneri szerződést kötött, és  1 millió potenciális ügyfelének 

Barclaycard néven kártyát biztosított. Egy év elteltével a világ első bankjegykiadó automatáit 

is üzembe helyezte. (Pavel Jurik - 2006 ) 

4.4.2. Eurocard 

Rikskort és British Hotel and Restaurant Association közös kártyája az Eurocard. 1969 –ben a 

társaság stratégiai partnerséget kötött az amerikai Interbank szövetséggel, így az Eurocard is a 

Master Charge család tagja lett. (Pavel Jurik - 2006 ) 

4.4.3. JCB 

Japánban a második világháború után erősen megnőtt az amerikai befolyás. A szigeteken 

kiépült amerikai támaszpontok, a betelepülő cégek, és a turisták magukkal hozták az amerikai 

életstílus elemeit, például a hitelkártyás fizetést. Válaszul az egyik vezető japán bank, 1961-

ben az American Express mintájára megalapította a Japan Credit Bureau (JCB) társaságot, és 

kiadta az első Charge Cardját. Az elkövetkező években több bank, üzleti és biztosító társaság, 
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valamint iparvállalatok is tulajdonrészt szereztek. A JCB tevékenysége az első 20 évben 

kizárólag a hazai piacra irányult, hogy visszaszorítsa az amerikai fizetőkártyákat. 

(Pavel Jurik - 2006 ) 

4.5. A kártyás fizetés technológiája az 1960-as években 

Az első fizetőkártyák papírból készültek, a rajtuk szereplő adatokat kézzel másolták át a 

számlákra. Ez hibákat okozhatott az adminisztráció során (adatok félreírása, vagy 

olvashatatlansága miatt), valamint lassította a fizetési folyamatot. 

Jelentős technikai változást hozott, a fizetőkártyákra kifejlesztett imprinterek megjelenése.  

Az alapötletét a különböző nyomógépek felhasználási módjai adták, amelyeket borítékok 

címezésére, katonai azonosító lapocskák, valamint gyártási címkék, és rendszámtáblák 

készítéséhez használtak.  

Az imprinter segítségével, a dombornyomással készült kártyák adatait átmásolták a számlára, 

valamint a dokumentumra rákerültek a kereskedelmi egység adatai is, valamint az imprinter 

azonosító csíkjának lenyomata, ami bizonyította a kártyával történő fizetést. Az eladó 

beállította a dátumot és az összeget, ami így olvashatóan került rá a számlára. Ezután az 

ügyfél aláírta az iratot, aminek egyeznie kellett a kártyán szereplő aláírás mintával. 

Ha a kifizetett összeg túllépte az úgynevezett autorizációs limitet (általában 50-100 dollár), a 

bolt alkalmazottjának engedélyt kellett kérnie távirati vagy telefonos úton az engedélyezési 

központtól, amely összeköttetésbe állt valamennyi társbankkal. A kártyakibocsájtó társaság 

munkatársai megállapították, hogy lehetséges-e a kártyával történő vásárlás. Mindez csak 

perceket vett igénybe, ha a telefonvonalak nem voltak foglaltak. 

Amint a kártyás fizetés létrejött, a kereskedő a számla egyik másolatát a vevőnek adta, egyet 

megtartott, az eredetit pedig elküldte annak a banknak, vagy társaságnak, amellyel 

kártyaelfogadási szerződése volt. Néhány hét múlva a kártya forgalmazója postán megkapta a 

számlát, majd a hónap végén beérkezett összes számlát és azok jegyzékét elküldte az 

ügyfélnek. Ez a folyamat rendkívül munkaigényes és költséges volt, úgyhogy az 1960-as évek 

végén részletes kiírásos módszert alkalmaztak.  

Ezen a kliensek megtalálták a kártyás fizetésre vonatkozó minden szükséges információt: az 

összeg, a pénznem, a kereskedelmi egység neve, a város és ország, ahol annak székhelye van, 

valamint a dátum. (Pavel Jurik - 2006 ) 
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5. 1970-es évek kártyáinak viharos fejlődése és terjedése. 

Annak ellenére, hogy az USA-ban az 1970-es években a bankkártyák száma folyamatosan 

növekedett, a teljes piac kevesebb mint egy tizedét uralták.  

(Pavel Jurik – 2006: Saját szerkesztés) 
 

5.1. Mágnescsík 

A második világháború után a mágneses jelrögzítés nagy fejlődésnek indult. A különböző 

hangrögzítő eszközök (például: magnetofonszalag) sikere alapján, az IBM-nek 1968-ban 

sikerült kifejlesztenie az adatok mágnescsíkra történő rögzítésének technológiáját, így a 

szintén újdonságnak számító bankjegy-automatákat, a beléptető-rendszereket használó 

ügyfelek azonosítása egyszerűvé válik. A valóságban, az Air Travel Card fizetőkártyájának a 

hátoldalán használták először a mágnecsíkot, a repülőjegyek vásárlásának gyorsítására.  

A mágnescsíkot ISO szabvány definiálja minden felhasználási szektor részére, de szabad 

rendelkezést biztosít, a mágnescsík kártyán való elhelyezése, és saját szükségletük szerint 

használhassanak egyes definiált mezőket. A nem szabványos megoldásokat főleg a biztosítási 

kártyák, azonosító és beléptető kártyák, illetve más, zárt rendszerben használatos kártyáknál 

alkalmazzák. (Allaga – Avar – Dr. Nádor – Melis – Rónai – Sárkány – 1997.) 
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A mágneskártyán a szabványnak megfelelően 3 sáv található: 

1.sáv Alfanumerikus jelek – 79 felhasználható karakter. Általában a kártya számát és az 

ügyféltulajdonos nevét tartalmazták. 

2.sáv Numerikus jelek – 40 felhasználható karakter. A kártyatulajdonos számlaszámát 

illetve biztonsági adatok tárolása. 

3.sáv Numerikus jelek – 107 felhasználható karakter. Kártyatulajdonos számlaszáma, egyéb 

tranzakciós információk, valamint a PIN kód helyességét ellenőrző paraméter. 

 

A kártyákon továbbra is megmaradt az aláírás panel, amely a kártyabirtokos aláírásmintájának 

rögzítésére szolgál. Ennek az aláírásnak egyeznie kell a vásárláskor aláírt igazolással. A hátoldalon 

további kiegészítő információk is vannak, például a kártyakibocsájtó címe, az ügyfélszolgálat 

telefonszáma. 

Adatbiztonsági szempontból, az általános felhasználás esetén, a mágnescsíkos kártyát védeni kell a 

mechanikus sérülésektől, portól, elektromos károsodástól, szennyeződésektől. 

(Allaga – Avar – Dr. Nádor – Melis – Rónai – Sárkány – 1997.) 

 

3. kép: Mágneskártya hátoldala 

 

(http://penziranytu.mnb.hu/%28Bank%29kartyazzunk! , 2012.03.28) 

http://penziranytu.mnb.hu/%28Bank%29kartyazzunk
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5.2. Automated Teller Machine (ATM) 

A bankjegy-automaták jelentős szerpet játszottak a számítástechnika fejlődésében. Az első 

olyan számítógépes berendezések voltak, amelyeket laikusok kezeltek, amikor még az 

embereknek nem volt gyakorlati tapasztalatuk a személyi számítógépek kezelésében. Ezek 

voltak az első olyan üzleti berendezések, amelyek titkosított rendszert használtak, valamint az 

első olyan bankszolgáltatást nyújtották, amelyeket az ügyfelek bankjuk hivatali óráira való 

tekintet nélkül igénybe vehettek. Az 1970-es években folyamatosan növekedett a háztartások 

folyószámláinak száma, ami növelte a pénzintézetek működési költéségét, ezért törekedtek a 

bankügyletek automatizálására, bevezettek központi számviteli rendszereket, új 

berendezéseket helyeztek üzembe a csekkek automatikus feldolgozására.  

Az első készpénzkiadó automatát a Barclays Bank állította üzembe 1967. június 27.-én.  

Ezek az első generációs bankjegy-automaták alacsony biztonsági szinttel rendelkeztek, a 

csalók ezt, hamar felfedezték, és nagy tételben kezdtek el hamis kártyákat készíteni.  

1971-től a kártyákat fokozatosan mágnescsíkkal látják el, így az évtized végén megjelennek a 

második generációs ATM-ek, az ügyfelek azonosításához bevezetik a PIN kód használatát.  

Egyes pénzintézetek berendezései állandó on-line kapcsolatban álltak a központi információs 

rendszerrel, másokat off-line üzemmódban működtettek. (Stan Schatt – Hogyan működik az ATM? 

1998) 

5.2.1. Off-line bankjegy-automaták 

A tranzakció ellenőrzésére a kártya mágnescsíkján rögzített adatok szolgáltak. Itt szerepeltek 

az ügyfél azonosítói, PIN kódja, a kártya pénzlimitje, illetve diszponíbilis limitje, amely 

minden tranzakcióval csökkent. A nagyobb összegtúllépések és a kártyával való visszaélések 

kivédésére a berendezés adatbázisa egyaránt tartalmazta a számlakeret túllépése miatt 

ideiglenesen letiltott és az elveszett kártyák adatait is. Ezeket az információkat lemezek, vagy 

modemek segítségével rendszeresen aktualizálták. (Stan Schatt – 1998) 

5.2.2. On-line bankjegyautomaták 

Ma már csaknem kizárólag on-line bankjegy-automaták működnek, amelyek adatátviteli 

vonalakon állandó kapcsolatban állnak az autorizációs központtal, és a lebonyolított pénzügyi 

műveleteket valós időben (on-line) közvetlenül a kártyakibocsátóknál ellenőrzik.  

(Stan Schatt –1998) 
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5.3. Fizetőterminálok és a betéti kártya keletkezése 

A kiadott kártyák mennyiségének, illetve a velük végrehajtott tranzakciók számának 

növekedése miatt egyre nehezebb volt a nyilvántartás az elszaporodó eladási iratok és a 

hozzájuk tartozó autorizációs dokumentumok miatt.  

Erre a problémára született meg a válasz az 1970-es évek második felében, az elektronikus 

fizetőterminálok formájában, melyek leegyszerűsítették a készpénz nélküli fizetést.  

A terminálok első generációja a szükséges információk (kártyaszám, kifizetendő összeg) 

billentyűzettel való bevitelének elvére épült. A tranzakció autorizációja a fizetőrendszer 

illetékes központja telefonszámának betárcsázása útján, vagy a terminál emlékezetében tárolt 

letiltott kártyák adatbázisán keresztül történhetett.  

A második generáció a tranzakció felügyeletét rögzítette pénzügyi limit segítségével végezte, 

ellenőrizte a kártya mágnescsíkján található adatok alapján a felhasználás fajtáját és az időbeli 

érvényességét, valamint a letiltott és bevont kártyák jegyzékét, amelyet a terminál (on-line) 

tárolt. A különböző konkurens társaságok megállapodtak, hogy a terminálokat úgy alakítják 

ki, hogy egyszerre többféle kártyát tudjanak elfogadni. Az 1990-es évek végétől bevezetett 

harmadik generációja, amely fizetési, hitelességi és más egyéb műveleteket is végeztek. A 

jelenlegi fizetőterminálok GSM, GRPS vagy Bluetooth adatátvitel is használnak. 

A fizetőterminálok nemcsak megkönnyítették a hitelkártyákkal való fizetést, hanem a 

bankjegy-automatákkal közösen részesei voltak egy új fizetőeszköz, a betéti kártya 

létrejöttének.  Az USA-ban és Nyugat-Európában elterjedt fizetési mód volt a csekkel történő 

fizetés. A csekkek feldolgozása magas költségekkel járt, valamint megvolt az a kockázat, 

hogy hiányzik a csekk pénzügyi fedezete, amikor a bank megkapja kifizetésre. A garantált 

összegek esetében a rizikó a banké volt, a meghatározott szintet túllépő összegeknél pedig a 

kereskedőt fenyegette a meg nem fizetés veszélye.  Az első betéti kártya 1974-ben jelent meg, 

kibocsájtója Arizona Bank volt. Az ilyen kártyáknál a tranzakciót nem a kártya- vagy a 

hitelszámlával, hanem közvetlenül a csekkfolyószámlával egybevetve autorizálták. 

Használatuk egyszerűbb és olcsóbb volt, mint a csekkel történő fizetés.  

A legsikeresebb betéti kártya a MaesterCard és az Eurocard közös, az egész világon elterjedt 

Maestor, mellyel 1998-ban 445 millió ügyfél fizet 2,7 millió kereskedelmi egységben. 2002-

ben 723 millió kártyával 6,3 millió elfogadóhelyen 2,2 milliárd tranzakciót hajtanak végre. 

(Pavel Jurik - 2006 ) 
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5.4. A világ egyes régióinak összekapcsolódása, a VISA és MasterCard 

létrejötte. 

1972-ben a Bank of America vezetésével tárgyalások zajlanak az észak-amerikai, a latin-

amerikai, a csendes-óceáni, valamint az európai térségben, egy globális szervezet 

létrehozására. A cél olyan technológia létrehozása, amely a különböző országokban 

végrehajtott fizetések tranzakcióinak gyorsabb feldolgozását teszi lehetővé, nem kötődik 

egyetlen pénznemhez sem, valamint a közös kártya nevének kiválasztása.  

1977-ben elfogadják az új elnevezéseket, Amerikában a VISA USA, a többi régióban a VISA 

International kerül elfogadásra. 

A Master Charge kártyák valamennyi kontinensen való elterjedése nevének és logójának 

megváltoztatására sarkallta a szövetség vezetését, ezért a marketing szempontból sokkal 

hangzatosabb MasterCard elnevezés váltotta fel. Lazítottak az egységes design szabályain is. 

A kibocsátó bank korábban egységesített betűkkel nyomtatott nevét felváltotta az adott 

pénzintézet emblémája, így a bankoknak lehetősége nyílt saját marketingpolitikájuk jobb 

kihasználására. 

1972-ben bankjegy-automaták nagyszámú telepítését a Citibank kezdte el. Kezdetben a 

bankjegy automaták szolgáltatásait csak azok az ügyfelek vehették igénybe, akik az e 

berendezéseket üzemeltető pénzintézetnél számláva rendelkeztek. Ám a telekommunikáció 

fejlődése lehetővé tette több bank által közösen üzemeltetett bankjegyautomata-hálózatok 

kiépítését. Az egyik legjobb példa erre, a Washington államban 18 bank által létrehozott, pár 

száz bankjegy-automatából álló Exchange hálózat létrehozása. 1981-ben a MasterCard és a 

VISA szövetség is bejelentette, hogy országos bankjegyhálózatot akar kiépíteni. A idő 

múlásával ezek a hálózatok egyre inkább összekapcsolódtak, vagy egybeolvadtak. 

A bankjegy-automaták az 1980-as évektől kezdve már nem az olcsóbb és kényelmesebb 

ügyfélkiszolgálás eszközeinek számítottak a bankfiókoknál, hanem magasabb hozzáadott 

értékű szolgáltatást képviseltek. Alkalmazásukkal a bank költséget takarított meg, ám ezzel 

egyidejűleg megnőtt a gépek üzemeltetési költsége is. Az amerikai bankok ezért elsőként 

vezették be a más bankok automatáiból történő pénzfelvételért fizetendő díjat.  

(Pavel Jurik - 2006 ) 
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6. Chipes kártyák megszületése 

A chipkártya feltalálójaként Roland Morenót jegyzik, aki 1974-ben szabadalmaztatta 

elektronikus gyűrű találmányát, amelyet speciális szenzorral ellátott üzletekben történő 

vásárlásokhoz lehetett használni. A találmány nem nyerte el a bankárok tetszését, mert ekkor 

még nem tudták elképzelni, hogy hogyan lehetne az akkori mikroprocesszort a fizetőkártya 

vékony rétegeibe elhelyezni. 1978-ban Michel Ugon volt, aki megalkotta az első egychipes 

mikroprocesszort, amit kifejezetten a bankkártyákhoz történő felhasználáshoz fejlesztett ki, de 

számtalan hasonló területen is alkalmazták, és alkalmazzák a mai napig. 

(Pavel Jurik: Bankkártya Enciklopédia – A kezdetektől napjainkig, 2006 ) 

 

6.1. Chipkártyák fajtái 

A mikroprocesszoros chipkártya jelenleg a legkorszerűbb elektronikus adathordozó kártya. 

Maga a chipkártya elnevezés széles termékskálát jelöl. Idetartozik minden olyan bankkártya 

méretű (az ISO 7816 szabvány szerinti) műanyag kártya, amely beépített mikrochipet 

tartalmaz, ugyanakkor paramétertől függően számos típust lehet megkülönböztetni. 

A két alapvető csoport az "unintelligens" memóriakártya és az intelligens mikroprocesszoros 

kártya. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a különbséget a memória és a mikroprocesszoros 

kártyák között, amelyek külső kinézetre hasonlóak és egyaránt hívják őket chipkártyának, 

ugyanakkor mind tulajdonságaiban, mind felhasználási lehetőségeiben eltérnek egymástól. 

(Allaga – Avar – Dr. Nádor – Melis – Rónai – Sárkány – 1997.) 

 

6.2. Memória kártyák 

A memória kártyák egyszerűbb, kevesebb biztonságot igénylő, általában monofunkciós 

alkalmazásokhoz használhatóak fel. Elsősorban telefonkártyák, törzsvásárlói kártyák 

tartoznak ide. Magyarországon is elterjedtek voltak a MATÁV telefonkártyák illetve az egyes 

üzemanyag-társaságok pontgyűjtő kártyái. 

A memória kártyák is több csoportba sorolhatóak: 

A védett memória kártyák, melynek írási / olvasási joga ugyan titkos kóddal védett, de a 

kártyainterfész (terminál) közvetlenül ír a memóriába, titkosítási algoritmus használata nélkül. 

A szabad hozzáférésű kártyák egyes fajtái csak olvashatóak (egyszer írhatóak), mások 

újratölthetőek. (Allaga – Avar – Dr. Nádor – Melis – Rónai – Sárkány – 1997.) 
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6.3. Huzalozott logikával ellátott kártyák 

Az ilyen kártyák meghatározott célra, például beléptető rendszerhez kapcsolódó 

személyazonosításra használatosak. Hozzáférési védelemmel (PIN kód) ellátott kártyák. Ez 

szintén zárt, például egy vállalaton belüli kártyarendszer. (Allaga – Avar – Dr. Nádor – Melis 

– Rónai – Sárkány – Kártyás rendszerek, 1997.) 

 

6.4. Újratölthető kártyák 

Ezek elektronikus pénztárcák illetve előfizetéses kártyák, amelyek általában nem nagy 

összeget tartalmaznak. Banki terminálról, ATM-ről, vagy speciális telefonkészülékről 

tölthetők fel. Általában egyszerű és olcsó kereskedelmi terminálról használhatók, amelyen 

megjelenik a vásárolt áru összege, amelyet a kártyatulajdonos OK gombbal hagy jóvá. Ezután 

az érték a kereskedő termináljába kerül át, amelyet bankja este automatikusan jóváír a 

bankszámláján. Ez már egy nyílt rendszer, mivel kereskedők, vagy egyéb szolgáltatást 

nyújtók csatlakozhatnak hozzá. Akár nyilvános telefonkészülékben is használható, ha a 

telefontársaság csatlakozott a rendszerhez. (Allaga – Avar – Dr. Nádor – Melis – Rónai – 

Sárkány – Kártyás rendszerek, 1997.) 

 

6.5. Mikroprocesszoros kártyák 

A memóriakártyához csak kinézetben hasonlító mikroprocesszoros kártyákat akár a világ 

legkisebb mikroszámítógépeinek is nevezhetjük. E kártyatípus technológiája teljes mértékben 

és alapjaiban különbözik a memóriakártyáétól. Fő jellemzője a magas biztonsági szint, 

amelyet csak egy mikroszámítógép tud biztosítani. Köszönhetően a programozási 

lehetőségnek és a viszonylag nagy memóriájának, a kártya multifunkcionális alkalmazása 

lehetséges. A mikroprocesszoros chipkártyák egyik típusa, a Magyarországon is jól ismert 

SIM kártyák, amelyek a GSM telefonokban használatosak. Funkcionális szempontból másik 

kártyacsoport a multifunkciós és pénzügyi alkalmazásokat lehetővé tevő kártyák. (Allaga – 

Avar – Dr. Nádor – Melis – Rónai – Sárkány – Kártyás rendszerek, 1997.) 

 

6.5.1. A mikroprocesszoros kártya általános felépítése 

„A felületi érintkezős kártyák esetében az interfész egy 8 érintkezős fedőlappal kapcsolódik a 

kártya mikroprocesszorához. A 8 érintkezőből jelenleg maximum csak hatot használnak, kettő 

későbbi alkalmazásra van fenntartva. A chip további elemei: RAM, az operációs rendszert és 

a biztonsági algoritmust tartalmazó program memória (ROM) valamint az adatokat tartalmazó 

EEPROM, amely mérete 1-128 Kbyte, típustól függően. Egyes kártyák kiegészülnek még egy 
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matematikai co-processzorral is, amely a nagy számítás igényű kriptográfiai - elsősorban 

aszimmetrikus kulcsolású (pl. RSA) - algoritmusok használata esetében szükséges. A 

memória területek elérése közvetlenül nem lehetséges, csak a mikroprocesszoron keresztül. 

Ennek révén, a kártyán tárolt adatok, így a bizalmas adatok is (pl. elektronikus pénztárca 

egyenleg, egészségügyi adatok stb.) csak megfelelő jogosultsággal érhetőek el. A jogosultság 

ellenőrzése és annak megfelelő válasz kiadása a kártya önálló döntése. A kártya memóriájába 

az operációs rendszer és a biztonsági algoritmusok letöltése a gyártás során történik, akárcsak 

a gyári sorozatszám és egyéb gyártási információ beégetése az EEPROM-ba. A kártya 

sorozatszáma a későbbiekben nem törölhető és nem írható felül, ugyanakkor egyes 

műveletekhez használható. Mivel ez a szám egyedi, az adott kártyát egyértelműen azonosítja. 

Az EEPROM funkciótól függően 1-128 Kbyte nagyságú lehet egyelőre, amely a jelenleg 

megvalósulás vagy tervezés alatt levő rendszerekben elegendő memóriát biztosít. Az 

adatmemória állományait könyvtár és file szerkezetbe lehet rendezni, az egyes memória 

területeket jól elhatárolva egymástól. A memóriaterület (file) tulajdonságait számos szempont 

alapján lehet meghatározni: típus (pl. purse), írási - olvasási jog.” 

(http://www.compuworx.hu/default.asp?tm=4&sm=1&lang=h , 2012.04.20) 

 

6.6. A kártya gyártási folyamata 

1. A nyomtatás előkészítése. A gyártó szakemberei megtervezik a kártya gyártását, és 

előkészítik az egyes fázisokhoz szükséges alapokat.  

2. A kártya egyes rétegeinek legyártása. Az első és hátsó oldalt is külön fóliára 

nyomtatják, melyet később kapcsolnak össze. 

3. A VISA és a MasterCard kártyák esetében a Hot Stamping technológia segítségével 

rögzítik a hologramot.  

4. A kártyára rávasalják a mágnescsíkot, és általában az értékpapírból készült csíkot, 

mely az álírás mintájának bejegyzéséhez szolgál.  

5. Rögzítik a chip programját, majd a kártyán marókéssel mélyedést készítenek, amelybe 

beragasztják a chipet.  

6. A kártya mindkét oldalát átlátszó fóliával (fényes vagy matt) laminálják. 

7. Az egyes kártyák kivágása. A kártyák általában egy nagyméretű fóliára készülnek 54 

vagy 72 darabonként, az egyes kártyákat speciális berendezés vágja ki.  

(Pavel Jurik: Bankkártya Enciklopédia – A kezdetektől napjainkig, 2006 ) 

http://www.compuworx.hu/default.asp?tm=4&sm=1&lang=h
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6.6.1. A legfontosabb ISO szabványok 

 
Az ISO 7810-es szabvány: Meghatározza a plasztikkártyák (chiptől függetlenül) fizikai 

méreteit. 

 

Jellemző Méret 

Hosszúság 85.6mm 

Szélesség 58.93mm 

Vastagság 0.76mm 

1.Táblázat ISO 7810 (Saját szerkesztés) 

 

Az ISO 7816-1 szabvány: A kártya fizikai tulajdonságait, paramétereit határozza meg. 

Mégpedig az UV fény, Röntgensugárzás, mágneses, és statikus elektromos mezővel, 

mechanikai behatásokkal szembeni ellenálló képesség nagyságát. Hossz és keresztirányú 

hajlítgatás károsodás nélküli elviselésének mértékét. Minden egyes tulajdonság paramétereit 

meghatározva, amelyek pontos ismertetése nem célom, mivel ezek a tulajdonságok csak 

szélsőséges alkalmazási körülmények esetén kerülnek előtérbe. 

 

Az ISO 7816-2 szabvány: A chip érintkező felületének elhelyezkedését, és lábkiosztását 

tartalmazza. Ezen paraméterek gyártók általi betartása feltétlenül szükséges a különböző 

rendszerek átjárhatóságának biztosítása érdekében. 

(www.procontrol.hu , 2012.04.20) 

http://www.procontrol.hu/
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7. Az új technológiák elterjedésének hatása a kártyák jövőjére. 

Az internet elterjedése, az internetes vásárlások egyre népszerűbbé válása, és az e-

kereskedelem térhódítása új megoldásokat hívott életre. Valamint a mobiltelefonok, az új 

generációs mobiltelefonok és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazások is megteremtették a 

lehetőségét a mobilfizetésnek. 

7.1. E-commerce 

Az internet ma a legelterjedtebb és a leggyorsabban növekvő áru- és szolgáltatások 

„távolsági” fizetéses módszere. Számtalan vállalat, amely rendelkezik saját üzlettel vagy 

üzlethálózattal online értékesítést is végez, a kereskedelem ezeket „brick and mortar” (tégla és 

habarcs) cégeknek, valamint a csak interneten értékesítő vállalkozások, melyeket start-up 

vagy pure-click cégeknek nevezi. Ha a vevők a vásárlásokat on-line fizetéssel szeretnék 

egyenlíteni, mindenképpen rendelkezniük kell, egy olyan bankkártyával, ami ezt lehetővé 

teszi. 

Az internetes bankkártyás fizetés során a biztonság mindhárom szereplő részére erősebb 

igényként jelenik meg, mint a hagyományos, a kártya jelenlétével zajló fizetési módok során. 

A szereplők technikai azonosítása mindkét másik fél számára létkérdés, hiszen nem áll 

rendelkezésre a személyes tapasztalás, nincs lehetőség az adott tranzakció során sem a 

kártyaadatok megadója, sem a "bolt" számára egymás megfelelő azonosítására. Ezért fejlődött 

ki az ún. háromszereplős kártyás fizetési modell. Ennek lényege, hogy a bolttal kártya-

elszámolási szerződésben lévő bank egy saját, megfelelő szabványok szerint biztonságos 

internetes felületén történik a tranzakció lebonyolítása, mégpedig a bolt és a kártyabirtokos 

egymástól független adatmegadásával. 

 

Az online kártyás fizetés: 

 A tranzakció során a kártyaadatokkal csak a bank megfelelő oldala találkozik, 

elkerülve ezáltal, hogy az adatok, akár egy esetleges internetes támadás esetén, 

illetéktelen kezekbe kerülhessenek. 

 A webáruház és a bank fizetőfelületének bolti oldala, valamint a vevő böngészője és 

az bank fizetőfelületének vevő oldala 128 bites SSL csatorna védelme alatt 

kommunikálnak egymással. A kulcsokat a VerSign hitelesíti. 

 A webáruház a bank felé küldött üzeneteket elektronikusan aláírja, vagyis 

egyértelműen azonosítja magát a bank felé. (www.paymentgateway.hu – 2012.04.21.) 

http://www.paymentgateway.hu/
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7.2. Érintésmentes fizetésmód – Near Field Communication 

Az érintésmentes fizetés fogalma alatt, azt értjük, amikor az érintésmentes fizetőkártyák vagy 

előfizetéses kártyát, vagy akár mobiltelefont, a fizetésre szolgáló berendezéshez közelítünk. 

Ennek a technológiának a zászlóhajósa, a MasterCard által 2002-ben útjára indított PayPass 

érintés nélküli bankkártyás fizetési rendszer, mely ideális megoldás kis összegű, gyors fizetést 

igénylő környezetben, például gyorséttermekben, kávézókban, tömegközlekedési eszközökön, 

vagy drogériák és mozik pénztárainál, jelenleg 25 dolláros összeghatárig. 

„Az új technológiával készült bankkártyák előnye, hogy fizetéskor a plasztikot elegendő 

néhány centiméterre közelíteni a terminálhoz. A PayPass kártyás fizetéskor a 25 dolláros 

összeghatár alatt nem szükséges megadni a PIN kódot, vagy aláírni bizonylatot, ami, akár öt 

másodperc alá is szoríthatja a PayPass fizetési tranzakciók átlagos idejét. Ugyanakkor a 

PayPass terminál nemcsak érintésnélküli fizetésre alkalmas, hanem hagyományos vásárlási 

tranzakcióra is, így ötezer forint feletti vásárláskor automatikusan hagyományos bankkártyás 

fizetés történik. Az értékhatár országonként változik. A kártya sikerét jól mutatja, hogy 2010 

második félévének végére világszerte közel 78 millió PayPass kártyát bocsátottak ki, az 

elfogadóhelyek száma pedig elérte a 245 ezret. A technológia jelenleg 34 országban van jelen, 

köztük Magyarországon. Egy nemrég készült kutatás szerint, amelyben 13 országot 

vizsgáltak, a válaszadó PayPass birtokosok kétharmada ma kevesebb készpénzt használ, mint 

az érintés nélküli kártya használata előtt. Azon vásárlók, akik tudják, hogy van a kártyájukon 

érintés nélküli fizetésre lehetőség, 77%-ban azt vallják, ez az elsődleges kártyájuk, és a 

PayPass-t használók 14%-a mondta, hogy már vásárolt üzletben csak azért, mert ott volt 

PayPass-elfogadás. A kutatásból is látszik, hogy egy olyan fizetési megoldásról van szó, 

melyre valós igény van és, amely mind a kereskedők, mind a vásárlók igényeit kiszolgálja.” 

(http://www.elelmiszer.hu/cikk/paypass__fizetes_villamgyorsan - 2012.04.22) 

 

http://www.elelmiszer.hu/cikk/paypass__fizetes_villamgyorsan%20-%202012.04.22
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7.3. M-commerce 

Az egyre terjedő új generációs (okos telefonok), amelyek már nem csak a hang vagy szöveges 

üzeneteket, adatokat, képeket és videókat közvetítenek, hanem a 3G szolgáltatásokat is 

használnak, valamint segítségükkel egyre több áruért vagy szolgáltatásért fizethetünk, amit  

m-commerce néven emlegetünk. Az érintésmentes (NFC) chipek beépülnek a telefonokba, 

így akár helyettesíthetik is a hasonló technológiával készült plasztik kártyákat. 

A plasztikkártyától eltérően a mobil NFC a készüléktől energiát is vehet fel, értelmezheti a 

kamera által közvetített jeleket, így jóval összetettebb feladatok ellátására képes. A 

mobiltelefon lehet egy belépőjegy, bankkártya, menetjegy, egy kulcs a csomagmegőrzőhöz. 

Ehhez minden adottság megvan, jelenleg 4 milliárd mobiltelefon van a világon, az 

értésmentes fizetőhálózatok fokozatosan kiépülnek, és a kényelmen túl, akár egyéni, 

személyre szabott szolgáltatások is elérhetővé vállnak.  

(http://androidhungary.com/2011/01/mire-hasznalhatjuk-majd-az-nfc-technologiat/ - 

2012.04.22) 

http://androidhungary.com/2011/01/mire-hasznalhatjuk-majd-az-nfc-technologiat/
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