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Sajtóközlemény  

 

A MasterCard Mobile alkalmazás használatával is támogatható a 

Magyar Vöröskereszt 
 

Az új adományozási lehetőséggel a Balaton parti elsősegély állomások munkáját segíthetik 

 

Balatonlelle, 2012 június 28. - 

A Magyar Vöröskereszt és a MasterCard ma bejelentette, hogy a szervezet Balaton parti 

elsősegélynyújtó szolgáltatása a MasterCard Mobile mobilfizetési alkalmazással is 

támogatható. A magyar Cellum-csoport fejlesztése egyben a világ legelső integrált mobil-

adományozó (m-donation) alkalmazása, amely megkönnyíti a civil szervezetek kisösszegű 

támogatását. Az adakozóknak mindössze a Vöröskereszt honlapján, Facebook oldalán, egyéb 

kommunikációs anyagain és hirdetésein található QR-kódot kell lefotózniuk 

okostelefonjukkal, melyet a MasterCard Mobile fizetési alkalmazás értelmez, majd a 

felhasználó megadja az adományozni kívánt összeget és jóváhagyja a fizetést.  A 

sajtótájékoztatón első alkalommal Habsburg György jutatott el adományt a Vöröskeresztnek a 

MasterCard Mobile segítségével. 

 

A mobilos adományozás új formáját a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor az FHB 

Bank felkérésére a Cellum fejlesztette ki. Jelenleg három jótékonysági szervezet, a Magyar 

Vöröskereszt, a Babtista Szeretetszolgálat és a Máltai Szeretetszolgálat javára lehet adakozni 

QR-kód használatával a MasterCard Mobile alkalmazáson keresztül. Az új fizetési megoldás 

mögött álló vállalatok szakértői egyaránt azt várják, hogy a módszer egyértelmű előnyei miatt 

a jövőben fokozatosan nő majd a QR kódos adományozást igénybe vevő jótékonysági 

szervezetek köre. Ha támogatni akarunk egy jótékony célt, a jövőben nem kell drága SMS-t 

küldeni vagy 24 karakterből álló számlaszámot lejegyezni és újra beírni, elég két 

gombnyomás a mobilkészüléken, és a tetszőleges összeget már át is utaltuk.  

 

„Az adakozás jellemzően egy érzelmi impulzusra adott gyors válasz” – mondja Szetnics 

László, a MasterCard mobilfizetésért felelős regionális vezetője. „Adományozáskor legjobb 
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gyorsan és hatékonyan cselekedni, de a támogatást váró szervezeteknek is az a jó, ha a 

magánszemély, akihez eljutott az üzenetük, nem mérlegel, és nem vár az adakozással.” 

 

A MasterCard Mobile fizetési alkalmazás új funkciójával a QR-kódos adakozási lehetőséggel 

éppen erre az igényre találta meg a választ. A bankkártya egyszeri regisztrációja után minden 

olyan plakát, hirdetés, internetes vagy fizikai felület segítségével, amelyen megjelenik egy 

adott szervezet QR-kódja pillanatok alatt, bárhonnan, biztonságosan és kényelmesen lehet 

eljuttatni az adományt a kiválasztott célra. 

 

A MasterCard Mobile fizetési alkalmazás letöltése ingyenes, a bankkártya regisztrációnak 

egyszeri, 99 forintos díja van. 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-t eddig több mint huszonkétezer 

ügyfél töltötte le okostelefonjára. 

 

További információ: 

Pápai Edit, edit.papai@cellum.com 20 938 52 51 

 

- Vége - 
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