
 

     

Sajtóközlemény 

 

Mérföldkő a hazai mobilfizetésben 

Számlafizetés mobiltelefonnal: 7000 vállalkozás számláját 

egyenlíthetjük ki MasterCard® Mobile QR kóddal 

 

 

A MasterCard Mobile és a Számlázz.hu együttműködésének köszönhetően mára az 

online számlázó rendszert használó vállalkozások is külön fejlesztés nélkül 

nyomtathatnak QR kódot számláikra.  

 

A MasterCard Mobile másfél éve elérhető és több mint százezer okostelefonon megtalálható 

mobilfizetési alkalmazás. A MasterCard Mobile szolgáltatásai közül az egyik legnépszerűbb 

megoldás a QR kódos számlafizetés: a kód lefotózásával, bármikor, bárhonnan, biztonságosan 

befizethetőek a számlák. A MasterCard Mobile a Számlázz.hu és a Szövetség az Elektronikus 

Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) együttműködésének köszönhetően 

mostantól 7000 vállalkozás lesz képes QR kódos számlák kiállítására. 

 

     

 

Az egyedülálló megoldást a X. Elektronikus Kereskedelem Konferencián mutatták be az online 

kereskedők színe-java előtt Gárdonyban.  

 

A Számlázz.hu online számlázó rendszer felhasználói hiteles papír vagy elektronikus számlát 

állíthatnak ki. A közös fejlesztés eredményeként mostantól a Számlázz.hu-t használó 

vállalkozásnak – egy egyszerű elfogadói szerződés megkötésével – elérhetővé válik, hogy a 

kiállított számláikra MasterCard Mobile QR kód kerüljön. Így a kis- és középvállalkozások 

fejlesztés, beruházás nélkül képesek MasterCard Mobile-lal kifizethető számlák kibocsátására. 

A megoldás további előnye, hogy a számla kibocsátója a Számlázz.hu felületén keresztül 

azonnal értesülhet arról, ha ügyfele kifizette a számlát a mobilfizetési alkalmazással.  

 

A QR kódos fizetés elsőként 2011 októberében, a Telekom előfizetői részére vált elérhetővé, 

azóta több szolgáltató és közművállalat is csatlakozott a szolgáltatáshoz. 

 



 

“A SzEK.org fontosnak tartja, hogy katalizátor szerepet töltsön be az e-kereskedelem fejlődését 

szolgáló együttműködések kialakításában. Első lépésként az egyesület tagjainak tettük 

lehetővé, hogy a tagdíjat, sőt már a konferenciáink részvételi díját is tudják rendezni 

okostelefonról a MasterCard Mobile használatával” – mondta Kis Ervin Egon, a SzEK.org 

elnöke.  

 

Háttér: 

A három platformon (iPhone, Android, Windows Mobile) elérhető MasterCard Mobile 

szolgáltatással könnyen, gyorsan és egyszerűen fizethetjük be közmű- és telefonszámláinkat, 

feltölthetjük mobiltelefon-, vagy egyéb (E.ON Komfort Kártya, Paysafe Card, RT5 Taxi) kártya-

egyenlegünket, illetve vásárolhatunk online boltokban, webshopokban. 

A MasterCard Mobile fizetési alkalmazás letöltése ingyenes, a bankkártya regisztrációnak 

egyszeri, 99 forintos díja van. A regisztrációhoz, illetve a Telenor számlabefizetés funkció 

használatához egy darab alapdíjas SMS küldése szükséges. Az alkalmazás letöltése és 

használata, illetve a bankkártya regisztrációja adatforgalommal jár. Minden további tranzakció 

kártyás fizetésnek minősül, tehát a kártyabirtokos számára az esetek túlnyomó többségében a 

fizetési műveletnek nincs külön díja. A 2011 októberében bemutatott MasterCard Mobile már 

több mint százezer ügyfél okostelefonján található meg és több mint száz kereskedőnél 

használható. 
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A MasterCard Mobile szolgáltatásról további információk találhatóak itt: www.mc-mobile.hu 

A QR-kódos számlázásról további információk találhatók itt: www.szamlazz.hu/mcm 

 

http://www.mc-mobile.hu/
http://www.szamlazz.hu/mcm

