
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

100 ezer felhasználó a legnagyobb hazai mobilfizetési rendszerben 

 
Budapest, 2013. május 29. – A Cellum technológiájára épülő MasterCard Mobile alkalmazás 
felhasználóinak száma májusban átlépte a 100 ezres küszöböt. A szolgáltatás 2011-ben indult, 
jelenleg közel 200 partnernél fizethetünk a mobiltelefonunkat használva.  

A Cellum közel 10 éve van jelen a mobilfizetési piacon. Az SMS alapú rendszerekből indulva mára a 
komplex, mobiltelefonon keresztül történő fizetési megoldások teljes skáláját kínálja idehaza és 
Bulgáriában, és hamarosan más országokban is. A MasterCard Mobile, amely MasterCard, a T-Mobile, a 
Telenor, az FHB Bank és a Cellum együttműködésében jött létre, és teljes egészében a Cellum 
technológiáját használva működik, ma az ország vezető mobilfizetési megoldásának számít. 
 
„Másfél éve indultunk. Tavaly tavasszal ünnepeltük a tízezredik letöltést, most pedig már százezren 
vagyunk azok, akiknek a telefonján ott a Cellum alkalmazása. A célunk, hogy a magyar okostelefonok 
többségén ott legyünk. Közben indulunk a környező országokban jelentős banki és távközlési 
partnerekkel. A rendszereinket úgy építettük, hogy sok tízmillió ügyfelet is kényelmesen, biztonságosan és 
gyorsan tudjunk kiszolgálni. Negyven magyar mérnük dolgozik azon, hogy a legnagyszerűbb terméket 
hozzuk piacra.” – mondta el Inotay Balázs, a Cellum Zrt. stratégiai igazgatója. „Nemzetközi viszonylatban 
a mobilfizetés elképesztő iramban bővül. A különböző kutató intézetek évi 2-3 számjegyű bővülést 
vizionálnak a forgalom tekintetében. Ezek a trendek, ha nem is ilyen mértékben, de várhatóan 
Magyarországon is érvényesek lesznek” – tette hozzá. 

A MasterCard Mobile alkalmazásban regisztrált bankkártyák segítségével lehetőség van számos pénzügyi 
tranzakcióra miközben kizárólag a mobiltelefonunkat használjuk a fizetéshez: 

 Számlabefizetés: QR kód lefotózásával szolgáltatói számlák (telekommunikációs és közüzemi 
díjak) fizetése. 

 QR kód lefotózásával fizethetünk budapesti taxikban a telefont használva. 

 mDonation: QR kód lefotózásával küldhető adomány, alapítványok részére. 

 Egyenlegfeltöltés: Pre-paid kártyák (mobiltelefon-, vagy egyéb fesztiválkártya, E.ON Komfort 
Kártya, Paysafe Card, RT5 Taxi) feltöltése mobiltelefonon keresztül. 

 Webshopban történő fizetés telefonszám megadásával a partner-kereskedőknél. 
 

Mi a különbség az okostelefonon keresztüli webes vásárlás és mobilfizetéssel történő webes 
vásárlás között? 

Az okostelefonon keresztül történő webes vásárlás nem jelent mobilfizetést akkor, ha a hagyományos 
metodika szerint megadjuk a bankkártya adatokat a webshop fizetési felületén. A webshopos vásárlás 
akkor válik mobilfizetéssé, ha a mobilunkon lévő alkalmazáson keresztül bonyolítjuk a tranzakciót. Erre 
lehetőséget ad például a MasterCard Mobile: elég, ha telefonszámunkat adjuk meg a webshopban, nincs 
szükség a bizalmas és visszaélésre lehetőséget adó bankkártya adatok megadására. Így nemcsak 
elkerüljük az adathalászok által jelentős banki adatlopás veszélyét, de egyszerűbbé és kényelmesebbé is 
tesszük a fizetést, hiszen a telefonszámunkat fejből is tudjuk, míg bankkártya adatainkhoz általában a 
kártyát is elő kell vennünk. 
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Háttér: 

A Cellumról: A Cellum Európa egyik vezető, mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. Újításai 

az okostelefonon keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A gyorsan 

növekvő technológiai vállalatcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan partnerekkel, 

mint a MasterCard, az IBM, a Magyar Telekom, a Telenor, az FHB Bank, az OTP Bank, vagy a Vivacom.  

A Cellum banki biztonsági szintű fejlesztései az m-commerce minden területét lefedik, beleértve a mobil 

vásárlást, a mobil fizetési és az érintkezésmentes NFC technológiákat. A cég üzemeltető csapata több 

mint havi egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon. A Cellum által fejlesztett 

MasterCard Mobile® mobilfizetési alkalmazást bevezetése óta több mint 100 ezer ügyfél töltötte le 

telefonjára. A cégcsoport 2011-ben kezdte meg nemzetközi terjeszkedését. Leányvállalatot hozott létre 

Ausztriában, Bulgáriában és Albániában, valamint képviseleti irodát nyitott New Yorkban (USA) és 

Jakartában (Indonézia). A Cellum-Csoport PCI DSS megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik; a régió mobil 

fizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként felel meg a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok 

legfontosabb biztonsági szabványának.  

www.cellum.hu 
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