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Összefoglaló 

Az új, elektronikus hálózatokon, interneten alapuló gazdaság egyre nagyobb szerepet 

tölt be az átlagos felhasználók életében, ám terjedési sebessége és használhatósága még 

mindig meg sem közelítette a benne rejlő potenciálokat. Ezért nagy százalékban az 

elektronikus fizetési rendszerek hiányosságai felelősek.  

A B2C illetve P2P világ tranzakcióira a nagy tranzakciószám és viszonylag kicsi egyedi 

tranzakciós érték jellemző, még fizikai jószágok kereskedelme esetén is. Ezek a 

tranzakciók a jelenleg alkalmazott elektronikus fizetési megoldások használatával nem 

valósíthatók meg gazdaságosan, a nagyrészt hitelkártyán, kisebbrészt átutaláson, vagy 

csekken alapuló fizetési infrastruktúrák, és az ezeket üzemeltető pénzügyi 

monopóliumok tranzakciós díjai túl magasak a digitális világ tömegtranzakciós 

igényeihez. A fenti fizetési eszközök nem is digitális használatra tervezettek és csak 

bizonyos engedményekkel lehetett alkalmassá tenni őket a feladatra. Ez azt jelenti, hogy 

nem felelnek meg azoknak az adatvédelmi, adatbiztonsági és technológiai igényeknek 

sem, amelyet egy ideális digitális fizetési rendszernek teljesíteni kell. 

Az értekezés a digitális fizetések jelenleg elterjedt modelljeitől teljesen eltérő, digitális 

pénzen alapuló megoldások követelményeit és bevezethetőségét vizsgálja. A készpénz 

egyszerűségét és rugalmasságát, a digitális környezetnek megfelelő magas szintű 

biztonsággal és adatvédelemmel kombináló fizetési rendszerek technológiai 

megvalósíthatóságával már régóta foglalkozik a tudományos világ, ám e megoldások 

gazdaságosságát már sokkal kevésbé vizsgálják, míg a gyakorlatban is jól működő, 

üzletileg is sikeresnek mondható rendszert csak elvétve találni. 

Az értekezés megvizsgálja az elektronikus fizetések gazdasági-jogi környezetét; 

bemutatja a mikrokereskedelmi/mikrofizetési koncepciót és az ehhez kapcsolódó üzleti 

modelleket; rámutat a jelenlegi megoldások hiányosságaira, felméri egy ideális, digitális 

pénzen alapuló fizetési rendszer gazdaságossági, technológiai és biztonsági 

követelményeit, és megvizsgálja, milyen egyéb tényezők lennének szükségesek az 

átütő, tömeges üzleti sikerhez. Az elemzés végül egy, a magyar piacon készített nem 

reprezentatív, szakértői felmérés eredményeinek bemutatásán keresztül értékeli 

Magyarország felkészültségét egy elektronikus pénzen alapuló fizetési megoldás 

esetleges bevezetésére. 
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Abstract 

Digital cash – a special payment system supporting electronic 

commerce 
 

The dissertation analyses the environmental, technological and economic conditions of 

digital cash being applicable successfully to both micro- and macro transactions carried 

out mostly in western countries with developed ICT cultures and in Hungary. 

The dissertation overviews the present state of e-commerce, including the role of 

payments and payment systems. It takes under close examination the solutions applied 

and demonstrates why they are unsuited to satisfying the wide rang of existing 

demands. Setting out from theory it outlines the concept of digital cash, and then 

examines what qualities are needed for an ideal payment system. It analyses currently or 

not for a long time operating solutions. The main issue of the dissertation is to consider 

the factors crucial to the large-scale spread and business success of electronic cash. 

 



1 

 

Bevezetés 
A mai mindennapi élethez az elektronikus fizetési megoldások, rendszerek használata, 

már lassan éppúgy hozzátartozik, mint bármilyen hagyományos ügyintézés, vagy épp a 

csekkbefizetés a postán. Az elterjedtebb e-fizetési megoldásokat, mint például a 

bankkártya vagy az átutalás, naponta használjuk, de egyre jobban nő azok aránya, akik 

hasonló módszerek segítségével, az Interneten vagy mobiltelefonon keresztül intézik 

ügyeiket, végeznek vásárlásokat, bonyolítanak le fizetéseket. A világszerte majd egy 

milliárd felhasználó igen csábító, új piacokat jelent és számos, technológiailag és 

üzletileg egyaránt sikeres vállalatot, kezdeményezést hívott életre. 

 
Az elektronikus fizetési rendszerek régebb óta részei a mindennapoknak, mint azt a 

legtöbben gondolnák, hiszen az első bankkártyás tranzakciók még az 1950-es évek 

végén történtek. A valódi elektronikus kereskedelmet támogató, azokat meghatározó 

fizetési megoldások alkalmazása nem tekint vissza ilyen nagy múltra, ezek az 1990-es 

évektől kezdtek működő formában is megjelenni az egyre jobban digitalizálódó 

világban, noha a tudomány koncepcionális szinten, már jó egy évtizeddel korábban is 

foglalkozott ezen rendszerek problémáival. 

 
Az 1990-es évek közepén, az elektronikus kereskedelmi szektor igazi fellendülésének 

idején jelentek meg az első valós igények olyan, gyakorlatban is jól használható 

digitális fizetési rendszerek létrehozására, amelyek segítségével tetszőlegesen kicsi vagy 

nagy kifizetést is ugyanolyan könnyen, gyorsan, és gazdaságosan lehet megvalósítani. 

Ez volt a mikrokereskedelmi- és az ezekhez szorosan kapcsolódó, később a 

mikrokereskedelmi kereteket gyakran ki is növő mikrofizetési-rendszerek működésének 

kezdete. 

 
A valódi elektronikus pénz – vagyis egy olyan digitális fizetési eszköz, amely 

mindenben megfelel a valódi készpénz tulajdonságainak – létrehozása már régóta 

foglalkoztatja a tudományt és az üzleti világot is. Sok jó ötlet, technológiai megoldás, 

üzleti modell látott napvilágot az elmúlt években. Ennek ellenére a terület igen 

fragmentált, sok megoldás szigetszerűen jelent meg, és a terület átfogó, összehasonlító 

jellegű irodalma igen szegényes. 

„A tudomány megtisztítja azt a területet, 

ahol a technológia építkezni tud.” 

Werner Heisenberg (1901-1976) 
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Ezen értekezés célja, hogy az elektronikus pénzről, a koncepció fejlődéséről, lényeges 

tulajdonságairól, gyakorlatban is sikeres, illetve sikertelen megvalósításairól az azt 

körülvevő elektronikus kereskedelmi/mikrokereskedelmi környezetbe helyezve 

nyújtson átfogó képet. Ennek a célnak megfelelően az elektronikus pénzrendszerek 

tárgyalásában a gazdasági, műszaki és jogi tényezők egyaránt helyet kaptak. 

 
Az értekezésből megismerhető az elektronikus fizetési rendszerek működési környezete 

és jelentősége. Az elektronikus fizetések fejlődési állomásai, és egyes, egymással 

jelenleg is versengő megoldásai. Valamint az elektronikus (kész)pénz koncepciója, 

megvalósításának technológiai, gazdasági, jogi és egyéb társadalmi problémái. A 

jelenleg vagy a közelmúltban, a gyakorlatban is működő e-pénz rendszerek, ezek 

egyenkénti és szektorszintű értékelése. 

 
Az elemzés alapjául leginkább az információs társadalom megvalósításában 

előrehaladottabb államokat vettem alapul – pl. USA, Nyugat-Európa és Kelet-Ázsia – 

ám megjegyzendő, hogy a digitális világ egyik legnagyobb eredménye éppen az, hogy 

az egyes megoldásokat nem lehet országhatárok közé szorítani, azok a felhasználók, 

akiknek erre igénye van, más országokból is rátalálhatnak. 

 
A magyarországi helyzet bemutatása külön, az utolsó fejezetben található. Ennek 

alapjául, egy a szerző által készített, reprezentatívnak talán nem mondható, ám 

mindenképpen érdekes felmérés jelenti alapját, amelyben a magyar nagybankok 

elektronikus csatornákkal foglalkozó vezetői, illetve a magyar elektronikus 

kereskedelmi szektor néhány vezető személyisége formált véleményt fókuszcsoportos 

interjúk illetve kérdőíves felmérés keretében. 

 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Információ-és Tudásmenedzsment Tanszéke minden munkatársának, akik 

megteremtették e munka megszületéséhez szükséges feltételeket és pozitív környezetet, 

különösen Dr. Kiss Ferencnek és Dr. Székely Ivánnak, akik tapasztalatszerzési 

lehetőségekkel és konstruktív javaslatokkal segítették ezt a több éves munkát. Valamint 

köszönöm azoknak a szakembereknek, akik az interjúkon és a kérdőíves felmérésben 

való aktív részvételükkel hozzájárultak a magyarországi helyzet megismeréséhez. 

Köszönöm a munkahelyi vita résztvevőinek is, hogy észrevételeikkel hozzájárultak az 

értekezés és a tézisek végleges formájának kialakításához. 
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1. Az elektronikus kereskedelem és pénzügyi 
vetületei 

1.1. Az elektronikus kereskedelem definíciója 

„Elektronikus kereskedelem, új gazdaság, network economy” – mind az elmúlt 

valamivel több, mint egy évtized hívószavai, sokszor és sokféleképpen magyarázott, 

definiált fogalmak. 

 

Az elektronikus pénzügyek, fizetési rendszerek tárgyalása előtt mindenképpen be kell 

mutatni azt a gazdasági környezetet, amiért az elektronikus pénzügyi rendszerek 

kialakultak, és definíció szerint is rögzíteni kell, hogy jelen elemzés során mi tekintendő 

elektronikus kereskedelemnek, az elektronikus pénzügyi rendszerek környezeti 

modelljének. 

 

Manuell Castells kissé tág definíciója alapján „ Az e-gazdaság minden olyan gazdasági 

tranzakciót magába foglal, amelyet az Internet vagy más hálózat segítségével 

bonyolítanak a termeléstől, az irányításon keresztül az eladásig.” ((Castells 2001) idézi 

és fordította: (Pintér 2006)) 

 

Talyigás Judit „Az elektronikus kereskedelem” című munkájában talán a terület 

legátfogóbb és igen szemléletes definícióját fogalmazza meg: 

„Az elektronikus kereskedelem olyan üzleti tevékenység elektronikus lebonyolítását 

jelenti, amely adatok (szöveg, hang, kép) elektronikus feldolgozásán és átvitelén alapul. 

Az elektronikus kereskedelem számos különböző tevékenységet foglal magába: áruk és 

szolgáltatások elektronikus forgalmazását, elektronikus pénz átutalását, elektronikus 

értékpapír-kereskedelmet, elektronikus fuvarlevelek kiállítását, kereskedelmi árverések 

bonyolítását, közbeszerzést, direkt marketing és ügyfélszolgálati tevékenységet, stb.. Az 

elektronikus kereskedelem fogalomkörébe tartozó tevékenység végezhető az interneten, 

keskenysávú alkalmazásokon (telefon, fax), műsorszórással (teleshopping) valamint off-

line környezetben (katalógus alapú értékesítés CD-ROM útján), illetve távközlési 

csatornák és intézményi számítógép-hálózatok kombinációja segítségével (telebank-

szolgáltatások)” (Tayigás-Mojzes 2004, 11.p.). Paul Timmers hasonlóan átfogó 

definíciót fogalmaz meg monográfiájában (Timmers 2001, 4.p.). 
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A fentiekből kitűnik, hogy gyakorlatilag bármilyen kereskedelmi jellegű tranzakció, 

amelynek köze van valamilyen formában az elektronikus csatornákhoz, besorolható az 

elektronikus kereskedelem fogalomkörébe. 

 

Magyarországon a hivatalos jogi definíciót a 2001. évi CVIII. törvény fogalmazza meg: 

„Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetőleg szolgáltatások üzletszerű értékesítése, 

beszerzése, cseréje. 

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, továbbítást végző vezetékes, 

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.” 

 

Egyszerűbben megfogalmazva tehát, elektronikus kereskedelemnek nevezhető 

bármilyen fizikai vagy információ jellegű jószág v. szolgáltatás adásvétele távoli 

szerződő felek között, elektronikus csatorna közvetítésével. 

 

E definíció három lényegi pontja: 

1. a távol lévő üzleti partnerek összekapcsolása 

2. elektronikus csatorna felhasználása 

3. adásvételi tranzakció 

 

Ebben az értekezésben az elektronikus kereskedelem egy, a fentinél némileg szűkebb 

meghatározása kerül alkalmazásra. Ezt a szűkítést a terület fejlődése tette szükségessé, 

hiszen ha történelmileg áttekintésre kerülnek az elektronikus kereskedelem fejlődési 

szakaszai, akkor 

1. Először csak a megrendelést közvetítette valamilyen keskenysávú csatorna (pl. 

telefon, fax); 

2. Ezután az árukatalógus, az áruk megtekintési, kiválasztási lehetősége került át az 

elektronikus térbe, először csak adathordozón rögzítve (pl. laser-disk, CD-

ROM), majd dinamikusan üzemeltethető és fejleszthető digitális katalógusok, 

áruházak formájában. 

3. A következő fázist a fizetések elektronikus útra terelődése jelentette, ekkor tehát 

már három tranzakciós elem az árukiválasztás, a megrendelés közvetítés és a 

fizetés is megtörténhet az elektronikus csatornákon keresztül.  
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+1 Az információ jellegű jószágok, az elektronikus tartalmak és a szélessávú 

elektronikus kapcsolatok elterjedésével a kereskedett jószág szállítása is 

megtörténhet az elektronikus csatornán. 

 

Jelen munka csak 3+ fázisokkal foglalkozik, ugyanis a fizetések ettől kezdve váltak az 

elektronikus kereskedelmi rendszerek lényeges, meghatározó elemeivé. 

 

Az elektronikus kereskedelmen belül el lehet különíteni az összekapcsolódó távoli felek 

alapján 

• B2B (Business-to-Business) tranzakciókat, ahol mindkét fél professzionális 

üzleti felhasználó, és főként termelési tényezők, illetve üzleti szolgáltatások 

kereskedelme folyik; 

• B2C (Business-to-Consumer) tranzakciókat, ahol az egyik fél 

végfelhasználóként vásárol valamilyen terméket vagy szolgáltatást (ez a fél 

többnyire, de nem kizárólagosan magánszemély); 

• P2P (v. C2C) (Peer-to-Peer, Person-to-Person v. Consumer-to-Consumer) 

tranzakciókat, ahol, mind az eladó, mind a vevő magánszemély. 

 

Jelen munka főként a B2C és P2P tranzakciókkal foglalkozik, hiszen az alábbiakban 

részletes elemzésre kerülő digitális fizetési módszerek, elvek és technológiák különösen 

ezekek a területeken jelentenek jelentős áttörést a már széles körben alkalmazott 

megoldásokhoz képest. (A hivatalos jogi terminológia a P2P kapcsolatokat egyelőre 

nem sorolja az elektronikus kereskedelemhez, ám a terület növekvő üzleti-forgalmi 

jelentősége alapján egyértelműen oda tartozik, és komolyan számolni kell vele.) 

 

Az elektronikus kereskedelmi rendszerek fejlődési útját vizsgálva kijelenthető, hogy 

mára a terület olyan fázisba jutott, ahol mind az átvivő csatornák (szélessávú vezetékes-, 

illetve mobil-internet), mind a megjelenési módok (WEB-alapú technológiák) 

kísértetiesen hasonlatossá teszik az egyes elektronikus kereskedelmi megoldásokat. A 

legfontosabb megkülönböztető faktor az egyes e-kereskedelmi megoldások, 

elektronikus áruházak, árverőházak, piacterek, stb. között, az alkalmazott fizetési 

megoldások, szolgáltatások minősége, ezek költségei, használhatósága, egyéb jellemző 

jegyei. Tehát a fizetés jelenti az első számú megkülönböztető tényezőt a ma B2C, 

illetve P2P elektronikus kereskedelmi megoldásai között. 
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1.2. Az elektronikus kereskedelem helyzete és szerepe 

Az elektronikus kereskedelem gazdasági jelentősége egyre növekszik a fejlett 

országokban. Az Európai Unió (EU), és az OECD legfrissebb hivatalos statisztikái is jól 

tükrözik ezt a folyamatot. 

 

 
1. ábra: Az elektronikus kereskedelem részesedése a teljes kereskedelmi  

forgalomból az EU-ban 2005. (Schäfer 2007, 260. p.)1 
 

Az előbbi - az Eurostat legfrissebb évkönyvéből származó – ábra jól láthatóvá teszi, 

hogy összeurópai szinten a teljes kiskereskedelmi forgalom mintegy 2,5-3%-a 

származik elektronikus kereskedelemből. 

 

Az OECD statisztikai hivatala pedig az elektronikus tranzakciókat kivitelező üzleti 

egységek arányáról gyűjt adatokat, amint az a 1. mellékletben látható. Megfigyelhető, 

hogy az elektronikus kereskedelem terén fejlett európai (Egyesült Királyság, Írország, 

Skandináv államok, stb.), illetve Európán kívüli országok (USA, Kanada, Dél-Korea, 

Ausztrália, stb.) esetében a kiskereskedelmi egységek akár 40-60%-a áll on-line 

kapcsolatban ügyfeleivel. 

 

 

 

 

                                                 
1 Az ábra gyakorlatilag a elektronikus kiskereskedelem részesedését mutatja, hiszen az Eurostat 
tájékoztatása szerint, nem foglalja magában az elektronikus adatcserén (EDI) és egyéb nagyvállalati 
rendszereken keresztül megvalósított kereskedelmi tranzakciókat, márpedig a B2B tranzakciók 
gyakorlatilag teljes egésze a fenti módszerekkel továbbítódik. 
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Az európai B2C, illetve P2P vásárlók aktivitását mutatja az alábbi diagram is. 

 

 
2. ábra: Azok számaránya, akik magán célra internetes rendelés útján szereztek be jószágokat 

és/vagy szolgáltatásokat az Európai Unióban 2004-2005. során (Schäfer 2007, 258. p.) 

 

A lakosság oldaláról vizsgálva az elektronikus kereskedelem helyzetét, már az európai 

kép is valamivel bizalomkeltőbb, hiszen átlagosan az EU teljes, kereskedelmileg aktív 

korú lakosságának átlagosan 20-30%-a vásárol elektronikusan, fejlettebb tagállamokban 

ez az arány pedig akár az 50%-ot is túlhaladja. 

 

1.3. Elektronikus kereskedelem és mikrokereskedelem 

Az elektronikus kereskedelem, de még a jóval újabb, vezeték nélküli technológiákra 

alapuló mobil kereskedelem is többnyire a megszokott fizikai javakra szorítkozik. Ezek 

közül is főként a nagyobb értékűek kerülnek be az e-boltok kínálatába gazdaságossági 

okok miatt. 

 

A legkeresettebb cikkek jelenleg a könyvek, a CD-k, az elektronikai és 

számítástechnikai berendezések, a szolgáltatások közül pedig az utazásfoglalás, a 

jegyvásárlás és a pénzügyi szolgáltatások. A digitális tartalmak általában ingyenesek, 

ritkább esetben pedig hosszabb távú előfizetéshez vannak kötve. Közvetlenül igen 

ritkán kapcsolódnak az e-kereskedelmi folyamatokba, ennek okai elsősorban a fizetési 

infrastruktúra jellemzőiben keresendők. A tartalomhoz, tartalomszolgáltatáshoz, 

információ jellegű jószágokhoz kapcsolódó üzleti modellek rövid áttekintése a 

következő alfejezetben olvasható. 
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A szakirodalom az ilyen kis értékű javak – többnyire elektronikus tartalmak – 

adásvételét, és az erre kialakult gazdasági, társadalmi környezetet nevezi 

mikrokereskedelemnek. A mikrokereskedelem technológiai közelítésben általában az 

elektronikus, a mobil, esetleg, Magyarországtól nyugatabbra, az interaktív televízión 

alapuló tranzakciókat takarja, amelyek szorosan összefüggnek a mikrofizetési 

infrastruktúrák alkalmazásával, ezek teszik lehetővé a mikrofizetések, az igen kis 

összegű tranzakciók gazdaságos lebonyolítását a telekommunikációs hálózatokon 

keresztül. A mikrofizetés általában néhány száz forint körüli fizetési tranzakciót jelent, 

de a tranzakciók értékének alsó határa néhány forint is lehet. 

 

A mikro- és makrokereskedelmet azért kell elkülöníteni, mert a széles körben használt 

fizetési rendszerek – jellemzően a bankkártya – nem alkalmasak mikrotranzakciók 

lebonyolítására. Ezt három alapvető problémára lehet visszavezetni: magas költségek, 

magas kockázat és jelentős időigény jellemzi a hagyományos infrastruktúrát. 

Még a fizikai világban sem, de az Interneten főleg nem éri meg a kereskedőnek a 

kisösszegű fizetéseket bankkártyával lebonyolítani, hiszen a költségek (lásd később) 

jelentősen meghaladják a realizálható nyereséget (pl. Magyarországon a tipikusan kis 

árréssel dolgozó számítástechnikai kereskedések többsége nem fogad el bankkártyát, 

inkább vállalja az átutalás kockázatát). 

 

A mikrofizetés feltételezi, hogy a kis értékű tranzakciókból eredő haszon 

meghaladja a tranzakciók költségeit, ebből következik, hogy az ilyen fizetési 

rendszerek legfontosabb jellemzői az alacsony kereskedői jutalék, a minimális 

kockázat, valamint a gyors átfutás. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a kis értékű javak 

egyenkénti értékesítése valóban gyorsan és gazdaságosan lebonyolítható. 

 

Az előzőekből is látható, hogy a mikrokereskedelem és a mikrofizetések elsősorban az 

on-line tartalomszolgáltatóknak kínálnak gazdaságos megoldást, különösen az egyes 

információs javak – különféle tartalmak, pl. szöveg, zene, mozgókép, software, 

adatbázisok, stb. – értékesítésére. A fizikai világban a mikrokereskedelmi rendszerek az 

üzleti modellt nem, csak a fizetési infrastruktúrát változtatják meg, hiszen mint az a 

mikrofizetési rendszerekkel szemben támasztott legfőbb követelményekből szinte már 

kitalálható volt, ezek a megoldások jellegzetességeikben jelentős hasonlóságot mutatnak 

a készpénzzel, és annak felhasználási lehetőségeivel. 
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A hagyományos (makro) fizetési modellek nem, vagy csak nagyon nagy 

engedményekkel működőképesek a mikrotranzakciók világában. Ellentétes irányban 

viszont nem ez a helyzet. Egy üzleti modellben a kis értékek gazdaságos továbbításának 

megvalósítása a legnehezebb probléma, ha azonban ezt sikerült megvalósítani, akkor 

semmi sem gátolja, hogy ezek a modellek a makrokereskedelmi világba is 

átgyűrűzzenek. A tendenciák is ebbe az irányba mutatnak, az új modellek kibővült, az új 

igényeknek megfelelő, komplexebb funkcionalitással váltják fel a régieket. 

 

1.4. Mikrokereskedelmi és tartalomszolgáltatói üzleti modellek 

Az elektronikus tartalmaknak a hagyományos elektronikus kereskedelmi 

infrastruktúrába való nehézkes bekapcsolódásának több oka is felfedezhető. 

Az első magából, az információ, mint jószág jellegzetességeiből adódik. Ezt legjobban 

Hal R. Varian foglalja össze (Varian 1998; Varian 2005) az alábbi módon: 

• élvezeti javak, 

• méretgazdaságosság jellemző rájuk, 

• nem versengő javak, fogyasztásukkal nem fogyatkoznak, azonban a jog 

megengedi a fogyasztásukból való kizárást. 

 

Mivel az információs jószág élvezeti jószág, csak elfogyasztásával válik értékelhetővé. 

Nagyon fontos versenytényező a hírnév. 

 

A digitális jószágok reprodukciójának határköltsége marginális, viszont a tartalom 

létrehozása jelentős költségekkel jár. Így rendszer szinten a tartalomszolgáltatást igen 

magas állandó költségek és alacsony – az egyre fejlettebb technológiák segítségével 

nullához közelítő – változó költség jellemzi. Ebből igen alacsony határhaszon 

következik, hiszen az információs javak tömegtermékek, és a piacra igen alacsony a 

belépési korlát. 

 

A fogyasztásból való kizárást a szerzői és szabadalmi jog teszi lehetővé, ám az ingyenes 

és kvázi-ingyenes tartalmak esetében a jog-menedzsment nagyon nehezen megoldható. 

A fizetőssé tétel, a digitális mikrofizetések bevezetése megoldást jelent erre a 

problémára. 
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Az ingyenesség kultusza egyébként is meghatározó momentuma a hálózati világnak, az 

internetes tartalomszolgáltatásnak, mélyen beivódott alappillére a digitális kultúrának, 

és igen nehéz megváltoztatni. Többek között ez volt az egyik legfontosabb kiváltó 

tényezője a nevezetes 2000-es „DotCom buktának”2, ahogy az Pintér összefoglalójában 

(Pintér 2006) is olvasható: „Az ingyenesség kultusza a legtöbb céget felültette: a 

mosolygás rögtön abbamaradt, ha a felhasználónak fizetnie is kellett (volna). Az első 

lépés – az emberek megszerzése – egy jó ötlet esetén igen gyakran sikerült. De még ha 

sok felhasználó is látogatta az oldalt, használta a terméket-szolgáltatást, ez nem 

jelentette azt, hogy idővel fizetni is hajlandóak voltak. Mára megtanultuk, hogy a 

felhasználótól szinte lehetetlen pénzt kicsikarni a tartalomért, a reklámbevétel viszont 

nem tartja el ezeket a vállalkozásokat.” 

 

Jelentős, és tömegesen elterjedt probléma az illegális tartalomszolgáltatás, amely az 

utóbbi időben például a fájlcserélő hálózatok (pl. Napster, BitTorrent) óriási 

népszerűségének köszönhetően egyre jobban elterjed. Az illegális hozzáférhetőség 

mesterségesen magas árakat, illetve a fizetős digitális jószágokhoz egyre negatívabb 

hozzáállást von maga után (lévén az Internet nagy, és kellő utánajárással minden 

megtalálható ingyen is). 

 

A következő javak tartoznak a digitális tartalomszolgáltatási szektor hatálya alá: 

• szöveges információ (cikkek, írások, elemzések, hírek, stb.) 

• audió, zene 

• kép, mozgókép 

• szoftvertermékek (felhasználói szoftverek, játékok) 

• adatbázisok 

• P2P internakciók 

 

 

                                                 
2 Az 1990-es évek második felében a befektetők (nem csak kockázati tőkések) dollár-milliárdokat 
fektettek az új gazdaságba: innovációkra, jó ötletekre, az információtechnológiai szektor robbanásszerű 
fejlődésére apellálva. A folyamat öngerjesztővé vált, és mivel nem volt egyetlen referencia sem, hogy 
valóban ki lehet-e alakítani nyereséges vállalkozásokat ezekből az ötletekből, a piac bízott és előre 
menekült újabb és újabb tőkeinjekciókkal tartva fenn a folyamatot. A bizalom és a pozitív várakozások 
végül 2000 elején fulladtak ki, ekkor az amerikai technológiai részvénypiac a NASDAQ egy év alatt 
60%-ot esett. Az Egyesült Államok éves GDP-jének a fele olvadt el ez alatt az egy év alatt: 4,6 billió 
dollár. Részletesen ld. (Pintér 2006) 
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A tartalomszolgáltatói piac jelentős növekedésével kialakultak olyan üzleti modellek, 

amelyek a fenti negatív, korlátozó körülmények ellenére is életképes formában képesek 

fenntartani a szektor működését. Ezek közös jellemzője, hogy a felhasználó számára 

általában ingyenesen, vagy előfizetésszerűen, „kötegelve” szolgáltatnak, bevételeik 

nagy részét pedig különféle közvetett forrásokból biztosítják. Az alábbiakban röviden 

bemutatásra kerül a néhány legnépszerűbb tartalomszolgáltatói üzleti modell. 

 
Hirdetés-bevételi modell 

Jelenleg a legnépszerűbb és leginkább elterjedt tartalomszolgáltatói modell. Nagyban 

függ az adott hely, tartalom látogatottságától, hiszen a hirdetőknek gyakorlatilag 

„szempárokat” értékesítenek, vagyis garantálják, hogy az ott megforduló, meghatározott 

számú látogató legalább vet egy pillantást az oldalon megjelenő hirdetésre. Ebben az 

esetben elsőrendű fontosságú a látogatottság pontos mérése, és a minél nagyobb számú 

célközönséget bevonzó tartalmak biztosítása. 

 
Szponzorálás-bevételi modell 

A szponzorálást on-line környezetben a marketing irodalom sokkal hatékonyabbnak 

tartja a hirdetésnél. A modell a tartalomszolgáltatók számára tervezhető bevételt jelent 

közép- és hosszú távra is, így sokkal egyenletesebb, biztosabb szolgáltatást képesek 

nyújtani. A modell részaránya folyamatosan növekszik. (Gócza 2002) 

 
Elektronikus kereskedelem-bevételi modell 

Lehetséges bevételi forrást jelenthet a hagyományos elektronikus kereskedelem és a 

tartalomszolgáltatás összekapcsolása. Az elektronikus tartalomszolgáltatók nagy része 

értékesít is valamit, akár közvetlenül ők maguk, akár egy elektronikus kereskedelmi 

portállal kooperációban. A modell alkalmazása azonban leginkább azokra a 

szolgáltatókra korlátozódik, amelyek valamilyen termékhez/szolgáltatáshoz köthető 

tartalmakat biztosítanak, illetve forgalmazókkal szerződnek. 

 
Áthelyezett bevételképzés 

Ebben az esetben a tartalomszolgáltatás főként a hagyományos fizikai jelenlét erősítését 

szolgálja. A céges weboldalakon történő információszolgáltatást gyakran az image 

fenntartása, illetve a lemaradástól való félelem kényszeríti ki, ám a bevételek, amiből az 

on-line jelenlétet és tartalmakat fenntartják, a hagyományos csatornákon keresztül 

képződik. 
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Hasonló a különböző alkalmazásszolgáltatók (pl. mobiltársaságok) tartalomszolgáltatói 

modellje is, itt rendszerint az ügyfelek előfizetési, szolgáltatási díjai adják a fenntartás 

alapját, a tartalmak pedig az ügyfélkapcsolatok erősítése miatt külön díjazás nélkül is 

elérhetők. 

 

Csomagképzési-előfizetési modell 

A két megoldás gyökerei közösek, a modell lényege, hogy az egyes tartalmak nem 

önállóan, hanem valamilyen módon egységekbe szervezve, összekötve kerülnek 

értékesítésre. A csomagképzési modellben az összekapcsolás leginkább fizikai (pl. 

cikkek→újság/kötet vagy zeneszámok→CD, album), míg az előfizetési modellnél 

időbeli összekapcsolást alkalmaznak, vagyis egy adott időszakon belül megjelenő 

tartalmak hozzáférhetők egy tranzakció keretében. A csomagképzés mind a kereskedő, 

mind a vásárló számára előnyös lehet, hiszen a jelenlegi pénzügyi infrastruktúrák 

magas tranzakciós költségei miatt a kevesebb és nagyobb értékű tranzakció kivitelezése 

jóval hatékonyabb, a nagyobb volumenű értékesítés pedig tervezhetőbb bevételi 

struktúrát eredményez. 

 

A megoldás legfőbb hátránya viszont, hogy a felhasználónak az esetek nagy 

többségében olyan tartalmakat is meg kell fizetni, amelyek egyáltalán nem 

jelentenek értéket a számára. Ennek megfelelően a tartalomszolgáltatási piac egyik 

legfőbb célja a minél gazdaságosabb egyedi tartalomértékesítés, amelynek segítségével 

a fogyasztók teljes mértékben személyre szabott igényei hatékonyan kielégíthetők. 

Ennek kulcsa elsősorban a hatékonyabb, mikrofizetésekre alkalmas pénzügyi 

struktúrák kialakításában rejlik. Az erre alkalmas megoldásokkal, és a 

mikrokereskedelem céljainak leginkább megfelelni képes digitális készpénzen 

alapuló fizetési modellekkel foglalkozik e munka hátralévő része. 

 

Az alábbiakban a múlt és a közelebbi jövő digitális fizetési-kereskedelmi modelljei 

ismerhetők meg részletesen. 
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2. Elektronikus fizetési rendszerek 
A mikro- és makrokereskedelem közötti különbség tehát elsősorban a fizetési 

rendszerek eltéréseiből adódik. Ebben a fejezetben bemutatásra kerül a fizetési 

rendszerek egy lehetséges osztályozása, majd ez alapján az egyes megoldások 

részletesen is bemutatásra kerülnek, a hangsúly az elektronikus pénz alapú 

megoldásokon és ezek hardver alapjain, a chipkártya-technológián van. 

2.1. Egy digitális fizetési rendszer alapkövetelményei 

Az alább felsorolt tulajdonságok jellemezhetik az elektronikus pénzen alapuló 

fizetési módokat: 

• rendszerük szimbolikus vagy jelöléses3; 

• atomicitás: a tranzakció végrehajtása csak akkor kezdhető meg, ha az garantáltan be 

is fejezhető; 

• konzisztencia: minden résztvevőnek egyet kell értenie a tranzakcióval; 

• függetlenség: a műveleteknek egymástól függetlennek kell lenniük; 

• megbízhatóság: biztosítani kell a legutóbbi állapot visszaállíthatóságát; 

• gazdaságosság: minimalizálni kell a rendszer működési és tranzakciós költségeit; 

• oszthatóság: biztosítani kell kis és nagy címletek közötti átválthatóságot (csak 

jelöléses rendszereknél); 

• skálázhatóság: lehetővé kell tenni egyidejűleg több felhasználó kiszolgálását; 

• kompatibilitás: biztosítani kell a különböző rendszerek közötti tranzakciók 

lehetőségét; 

• értéktartósság: meg kell akadályozni a pénz értékének romlását. 

 

A fizetési rendszerek sikerességét a felsoroltakon kívül egyéb, nem műszaki 

tényezők is befolyásolhatják:  

• elterjedtség: minél több eladó használja a rendszert; 

• megfelelő ügyfélkör: minél több felhasználó kapcsolódjon be a fizetési rendszerbe; 

• rugalmasság: egy adott fizetési eszköz különböző, más fizetési eszközökkel egy 

keretrendszerben legyen használható; 

• használat egyszerűsége: hozzá nem értők számára is kezelhető legyen. 
                                                 
3 Szimbolikus: az érték már feltöltésekor előre meghatározott címletekben tárolódik, csak így használható 
fel; Jelöléses: az érték egy összegben tárolódik, csak felhasználáskor osztódik a megfelelő címlet(ek)re 
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A két digitális fizetési eszköz csoporton belül különbség tehető a tranzakció 

lebonyolításakor használt kommunikációs protokoll és a felhasználó 

azonosíthatósága szerint. Az első esetben két kategória különböztető meg: 

• on-line: a kereskedő minden vásárlásnál kommunikál a bankkal és hitelesítteti az 

utalványt, ezáltal megakadályozva a csalást; 

• off-line: a kereskedő a vásárlás közben nem hitelesítteti az utalványt a bankkal, a 

köztük levő kommunikáció eseti, ezért a csalást már csak detektálni lehet, de 

megelőzni nem.  

 

A felhasználó azonosíthatósága szerint is két kategória különböztethető meg: 

• azonosított elektronikus fizetés: megállapítható, hogy eredetileg ki vette fel a 

bankból a pénzt (a tranzakció „nyomokat” generál, és ezáltal követhető a pénz 

áramlása az üzleti életben);  

• névtelen (anonim) elektronikus fizetés: a tranzakció nem követhető, mert nincs 

nyoma a rendszerben (leginkább a készpénzhez hasonlít). 

 

A fenti követelmények teljesítésének ellenőrzésén alapulnak az egyes fizetési eszközök 

értékeléséhez használt 2-3, 6-9, illetve 13-29. táblázatok. Az egyes tulajdonságok 

részletesebb kifejtése a 3.8 – 3.9 alfejezetekben kerül elemzésre, az elektronikus pénz 

fókuszán keresztül. 

 

2.2. Az elektronikus fizetési rendszerek csoportosítása 

A hagyományos fizetési rendszerekhez hasonlóan az elektronikus fizetések is két fő 

csoportra oszthatók, készpénzszerű és számla (nem feltétlenül bankszámla!) hátterű 

rendszerekre. Az alábbi táblázat magában foglalja a számítógépen, mobil eszközökön, 

interaktív televízión, valamint az intelligens kártyákon alapuló megoldásokat is. A 

másik dimenzió inkább fizetési tranzakció, forgalom központú felosztást jelent, vagyis 

hogy az adott eszköz alkalmas e kis értékű mikrofizetésre is, vagy csak nagy értékű 

tranzakcióknál gazdaságos a használata. Szerepel egy technológiai szempontú felosztás 

is, hiszen míg az Internetes számla, bankkártya és digitális pénz használata már több 

mint tíz éves múltra tekint vissza, az intelligens kártyákon alapuló megoldások csak 

mostanában kezdenek utat törni maguknak, jórészt a hagyományos rendszerek 

hiányosságai miatt. 
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1. Táblázat: Elektronikus fizetési rendszerek osztályozása4 
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 elektronikus pénz 

(számítógépen tárolt); 

 merevlemezen tárolt 

 megbízható kliensen tárolt 

 elektronikus tárca (intelligens 

kártya alapú) 

 hitel-betét modell: 

 központi; 

 Internetszolgáltatói-; 

 telefontársasági számlavezetés. 

 intelligens kártya alapú számla 

hátterű modell 

 

 

A fenti táblázatban felsorolt megoldások gyakorlatilag átfogják a modern, digitális 

fizetések teljes palettáját. Látható, hogy a legismertebb, legszélesebb körben elterjedt 

megoldások szinte kizárólag makrotranzakciókra alkalmasak. Ezzel ellentétben a 

mikrofizetésekre is alkalmas rendszerek skálája jóval szélesebb egyaránt találhatók 

köztük készpénzszerű és számla hátterű megoldások. Ki kell emelni, hogy ez utóbbi 

csoport mikrofizetésekre is alkalmas eszközöket takar, tehát elvi és technológiai 

akadálya sem lenne, hogy ezek a jóval rugalmasabb rendszerek vegyék át a 

hagyományos makrofizetési rendszerek helyét is, sőt gazdaságosság és technológiai 

fejlettség szempontjából mindenképpen ez lenne az üdvözítő megoldás. Egyelőre 

azonban ennek kevés az esélye, hogy miért, az a későbbiekben részletesen is elemzésre 

kerül. 

 

                                                 
4 (Gócza 2002)modelljének módosításával 
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2.3. Makrofizetések 

A makrofizetési rendszerek alapvetően nem a világhálóra, elektronikus eszközökre 

lettek tervezve, noha kétségtelenül alkalmassá tehetők az ilyen jellegű használatra is, sőt 

ma a legelterjedtebb elektronikus fizetési rendszerek mind ebbe a csoportba tartoznak. 

Nem alkalmasak a kis értékű tranzakciók gazdaságos lebonyolítására, üzemeltetői 

(legtöbbször banki) oldalról a felállításukhoz szükséges infrastrukturális költségek 

óriásiak, egyedi végpontok viszont könnyen, rugalmasan, ámde szintén viszonylag 

magas költségekkel csatlakozhatnak rájuk. A tranzakciók átfutási ideje viszonylag 

magas, az ország mindenkori bankközi elszámoló rendszereinek sebességét tükrözi. 

2.3.1. A bankkártya 

2.3.1.1.A bankkártya működése 

A bankkártyák igen régi eszközök, már az 1950-es évek végétől jelen vannak a 

nemzetközi pénzvilágban és az1990-es évek elejétől Magyarországon is. Ide tartoznak 

mind a hitel-, mind a betéti kártyák, noha az Internetes kereskedelemben legtöbbször 

csak a hitelkártyát fogadják el, így a kereskedők mentesülnek az esetleges fedezetlen 

kártyával való fizetésből eredő veszteségek, valamint a kötelező on-line authorizáció 

költségei alól. Jelenleg a kártyás fizetések az elektronikus fizetési rendszerek 92-95%-át 

teszik ki. 

A bankkártyás fizetésnél a 

biztonság, a visszaélések 

megelőzése a legkritikusabb 

tényező, éppen ezért a legtöbb 

Internetes kártya-elfogadó 

helyen megpróbálják szimulálni 

a kártya jelenlétét, mintha csak 

a vásárló ténylegesen áthúzná 

kártyáját a POS-terminál 

leolvasóján. Ehhez a 

kártyabirtokos nevét, a kártya 

számát, a lejárati dátumot és a 

kártya hátoldalán található ellenőrzőkódot kell általában megadni. 

3. ábra: A bankkártya-használat tranzakciós folyamata 
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Ezzel biztosítható, hogy a kártya minden valószínűség szerint jelen van a tranzakciónál 

(Card Present), ám hogy valóban a kártyabirokos használja-e, az nem megállapítható. 

Sokakban erős a félelem, hogy kártyájuk adatai a telekommunikációs hálózatokra 

kerülve illetéktelen kezekbe juthatnak, ez ellen az elektronikus kereskedelem 

fellendülése óta a pénzintézetek egyedi kártyakonstrukciók kidolgozásával védik 

ügyfeleiket. Az ún. virtuális kártyák, ill. az egyszer használatos kártyaszámok lehetővé 

teszik, hogy a tulajdonos igazi kártya adatait elfedve, egy korlátozott összegre és/vagy 

egyszeri tranzakcióra szóló adatokat adhasson meg, amelyekkel a későbbiekben 

lehetetlen visszaélni, hiszen még egyszer nem kaphatnak pozitív authorizációt. 

Az így vagy úgy megadott adatokat a kereskedő továbbítja a saját bankjának (elfogadó 

bank), majd ez authorizációs kérelmet indít a kártyabirtokos bankja felé (kibocsátó 

bank). A nemzetközi kártyatársaság authorizációs központjában ellenőrzésre kerül a 

kártya érvényessége, a kártyakibocsátó banknál pedig a megfelelő pénzügyi fedezet 

rendelkezésre állása. Ezután a kibocsátó bank zárolja a kívánt összeget a vásárló 

számláján és az adatokat visszaküldi az elfogadó banknak, ez pedig a kereskedőnek, aki 

ezután teljesíthetőnek nyilvánítja a tranzakciót. A tényleges könyvelés és pénzügyi 

elszámolás csak a nap végén a bankközi elszámoló-rendszeren keresztül (Mo-n GIRO) 

történik meg. 

 

Az ábrából és fenti leírásból is kitűnik, hogy a bankkártyás fizetés egy igen sokrétű és 

bonyolult egyeztetési folyamatot indít el, amelynek jelentős idő és költségvonzata 

van. Nem is beszélve a hálózaton utazó adatok titkosításának szükségességéről, a 

különböző védelmi intézkedések fenntartásáról, rendszeres auditálásról, stb.  

 

A mágneskártyás fizetési rendszer esetén a kártya feladata pusztán az ügyfél 

azonosítása. A chipkártyás rendszerek esetén azonban a kártyán már biztonságos módon 

érték tárolható. 
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2. Táblázat: A bankkártyás tranzakció jellemzői5 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart

Bankkártya J N I N I N – I N – 

 

Látható, hogy a bankkártyás tranzakciók jó néhány, elektronikus fizetések 

szempontjából lényeges, követelménynek nem felelnek meg, emellett pedig, még drága 

is a tranzakció. 

 
3. Táblázat: A bankkártyás tranzakció láthatósága6 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes Semmi Semmi 

 

A mágnescsíkos rendszerekben a kártya feliratozása pontos eszközt igényel a leolvasási 

és az ebből fakadó félreinformálás elkerülése miatt. A rendszerben az olvasó berendezés 

előállítási költségei alacsonyabbak. Ahhoz, hogy a fizetési tranzakció megvalósuljon, a 

kártya és az olvasó berendezés között megfelelő kommunikáció szükséges. Ennek 

szükséges feltétele, hogy ép és szennyeződésmentes7 legyen a kártya.  

 

A kártya méretét, valamint a komponensek elhelyezkedését az előírások rögzítik, így a 

szabványos mágneskártya szabványos kártyaolvasóval használható. 

 

                                                 
5 A táblázat és a további hasonló táblázatok értelmezése: Sz/J: a rendszer szimbolikus vagy jelöléses; Atom: 
atomicitás; Konz: konzisztencia; Függ: függetlenség; Megb: megbízhatóság; Gazd: gazdaságosság; Oszt: 
oszthatóság; Skál: skálázhatóság; Kom: kompatibilitás; Tart: értéktartóság; Sz: szimbolikus; J: jelöléses; I: az adott 
tulajdonsággal rendelkezik a rendszer; N: az adott tulajdonsággal nem rendelkezik a rendszer; ?: az adott 
tulajdonsággal kapcsolatban a rendszerrel szemben kérdések merülnek fel; –: az adott tulajdonság nem értelmezhető a 
rendszerre. A táblázatok forrása: (Schöter et al. 1997), a szerző fordítása. 
6 A táblázat és a további hasonló táblázatok értelmezése: Teljes: minden adathoz hozzájut; Részleges: az adatok 
bizonyos részéhez képes hozzájutni; Semmi: nem jut hozzá adathoz; ?: nem tudható, hogy milyen mértékben férhet 
hozzá az adatokhoz. A megfigyelő olyan harmadik személyt jelent, aki elektronikusan képes megfigyelni a hálózati 
forgalmat, de nem tud feltörni titkosított információkat. A táblázatok forrása: (Schöter et al. 1997), a szerző 
fordítása. 
7 A kártya maga nagyon érzékeny mindennemű behatásra. Ezért használata során a kártyát óvni kell a 
következő fizikai behatásoktól, mint például mechanikus sérülésektől (törés, kopás), portól, gőzök 
lecsapódásától, elektromágneses/mágneses károsodástól, szennyeződésektől, stb. 
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Ha a kibocsátó pénzintézet betartotta a kártyaszabványban (ISO 7810-es 

szabványsorozat) rögzített fizikai méreteket és a kártya komponensek elhelyezkedését, 

akkor könnyen és kis költséggel csatlakozhat a nemzetközi szabványban rögzített 

kártya-feliratozáshoz, hiszen az átállás pusztán szoftver kérdése, az író/olvasó 

berendezés fizikai kialakítását nem szükséges módosítani. 

 

A mágnescsíkos kártyák várható élettartama, a kártyafelhasználások számának 

függvényében, megközelítőleg 2500-5000 leolvasás, lehúzás. Ilyen mértékű használat 

során az adatokat tartalmazó mágnescsík annyira lekopik, hogy alkalmatlan a tárolt 

adatok átadására, azaz bármilyen pénzügyi szolgáltatásra. 

 

A kártya élettartamát tovább csökkenti, hogy a pénzügyi műveleteink során a kártya és 

az olvasó között erős kapcsolatnak kell lennie a pontos, zajmentes kommunikáció 

lebonyolítása miatt. Az olvasó nagyon érzékeny minden mozgásra, ezért kell a kártyát a 

műveletek alatt megfelelően rögzíteni. A mágnescsíkos bankkártya fizikai felépítéséről 

és a működés további részleteiről a 2. melléklet ad felvilágosítást. 

2.3.1.2.A bankkártya-ágazat gazdaságossága 

Nyílt titok, hogy bár a mágnescsíkos bankkártya-technológia évtizedek óta használatban 

van a világ minden adekvát pénzügyi kultúrával rendelkező országában, globálisan épp 

csak néhány éve érte el a fedezeti pontját. Tehát ha a világszintű bevezetés minden 

költsége összevetésre kerül az összes generált haszonnal, szinte épphogy nullszaldós a 

kártya üzletág. Természetesen az egyedi intézmények szintjén vannak eltérések, sőt 

komoly nyereségek is, főleg az USA-ban, de globálisan is. Azokban az országokban 

pedig, ahol a kártyahasználat alig néhány éves, vagy évtizedes múltra tekint vissza, mint 

például Magyarországon, esély sem lenne a megtérülésre, ha a mágnescsíkos 

technológia egy-két éven belül valóban eltűnne és átadná a helyét a fejlettebb 

megoldásoknak. 

 

A bankkártyák használatához kapcsolódó főbb költségek és ezek hozzávetőleges 

mértéke (USD-ben) ((Kiss 2005), (Kocsis 2001), (Sántha 2003), (Bankkártya Netinfo, 

1999-2005) alapján) a mágnescsíkos technológia alkalmazásakor a következőkben kerül 

összefoglalásra: 
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• Kibocsátói költségek: 

 nyerskártya gyártás; (0,3 USD/db) 

 megszemélyesítés (0,01 USD/db); 

 authorizációhoz kapcsolódó informatikai (HW és SW) és telekommunikációs 

infrastruktúra (10.000.000 USD <<); 

 ATM-hálózat kiépítése (1.000.000 USD <<); 

 Jutalék az ATM üzemeltető felé (esetenként); 

 Jutalékok, licencdíjak a kártyatársaság felé (0.2-0.5 USD/tranzakció). 

 

• Elfogadói költségek: 

 POS terminál (100 USD-); 

 Telekommunikációs infrastruktúra (helyszínfüggő, 200 USD-); 

 Forgalmi jutalék az elfogadó banktól a kibocsátó bank felé (0,5-1,5%); 

 Forgalmi jutalék az elfogadó bank felé (2,5-5%); 

 Licencdíj a kártyatársaság felé. 

 

• Ügyfél költségek: 

 Éves díj a kibocsátó bank felé (szolgáltatáscsomagtól függő, 10$ -); 

 Tranzakciós díj a kibocsátó bank felé (akár 1$ v. 0,5%/tranzakció). 

 

Látható tehát, hogy még egy mágnescsíkos rendszer kiépítéséhez és fenntartásához is 

komoly költségek kapcsolódnak, amelyeket, mint tudjuk végül is mindig a végső 

felhasználónak, az ügyfélnek kellene megfizetnie. 

 

Az ide kapcsolódó komoly infrastrukturális költségeknek ráadásul megvan az a rossz 

tulajdonsága, hogy egy összegben a termék-életciklus elején jelentkeznek, vagyis 

tetemes egyszeri beruházás szükséges ahhoz, hogy a rendszer egyáltalán működőképes 

legyen, és akkor még nem is kerültek említésre a marketing és az egyéb adminisztrációs 

költségek, amelyek egy adott termék sikeres elterjesztéséhez szükségesek. 

Ezeket a költségeket azonban csak igen lassan és kis lépésekben lehet a fogyasztóra 

terhelni, nemcsak az egyes kártyabirtokos fizetési képességei és a rendszer 

beindításához szükséges beruházási összeg óriási különbsége miatt, hanem az egyes 

kibocsátó intézmények között dúló intenzív piaci verseny miatt is, amely nem engedi 

meg, hogy egy adott szintnél drágább legyen a kártyatermék.  
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2.3.2. A chipkártya 

A magyar pénzügyi szakemberek, már a ’90-es évek legelejétől komolyan foglalkoztak 

a kártyatechnológia tömeges hazai elterjesztésének gondolatával. Kezdetben az volt a 

terv, hogy rögtön az akkor elérhető legkorszerűbb technológiát, a chipes rendszerű 

kártyákat fogja alkalmazni a hazai pénzügyi szektor. Azonban a chip-technológia akkori 

kiforratlansága, a sok egymásnak is ellentmondó szabvány, nem csak itthon, de 

külföldön is alaposan visszavetették az intelligens plasztiklapocskák elterjedését. Így 

nem maradt más, mint a hagyományos mágnescsíkos technológia bevezetése, amely egy 

teljesen kiforrott, stabil technológia, a maga előnyeivel és korlátaival. 

 

Jelen munka keretei között azért érdemes egy nagyobb gondolati kört szentelni a 

chip-alapú technológiának, mert – mint az a későbbiekben részletesen is látható 

lesz – várhatóan ez az a technológia, illetve hardver-eszköz, amely közép távon az 

új fizetési megoldások alapjául fog szolgálni. 

 

Mint az a fentiekben is olvasható, a hagyományos bankkártyák leváltása jelenleg is 

folyamatban van, a későbbiekben bemutatásra kerülő alternatív megoldások pedig a 

küszöbön állnak, és bevezetésre várnak. A biztonságossági és egyéb szempontoknak 

igazán csak azok felelnek meg, amelyek külső HW-eszközön (intelligens kártyán) 

alapulnak. 

 

Mostanra látszólag megváltozott a helyzet: a két vezető kártyatársaság az 

Eurocard/Mastercard és a VISA összefogásával megszületett EMV8 (Eurocard-

Mastercard-VISA) szabvány9 igyekszik közös nevezőre juttatni az eddig némileg 

különböző irányba folyó fejlesztéseket és egységes szabványt alkotni a chip-technológia 

széleskörű elterjesztéséhez.  

 

 

 

                                                 
8 Az EMV rövidítés a három alapító nevéből származik, bár azóta a MasterCard felvásárolta az Europay-t, 
és az American Express, az egyik legpatinásabb charge-kártya kibocsátó is csatlakozott a konzorciumhoz. 
Az EMV alapcélja a multiapplikációs IC kártyák közötti, és az ezen kártyákat támogató terminálok 
közötti interoperabilitás megteremtése. 
9 Az EMV-szabvány részletes technológiai leírása a 3. mellékletben található. 
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Törekvésüket mi sem bizonyítja jobban, mint az ultimátum, amely szerint semmilyen 

felelősségen vagy káron nem hajlandók osztozni azokkal a pénzintézetekkel, amelyek 

nem térnek át az új technológiára. Az EC/MC esetében ez a határidő 2005. január 1. 

volt, míg a VISA egy évvel későbbre írta elő ugyanezt tagbankjainak. 

 

Közben számos kérdés, probléma, alternatív – és jóval olcsóbb – megoldás került 

napirendre, így bármennyire is nagy erőkkel igyekeznek a chip-technológia mögé 

felsorakozott szervezetek siettetni a tömeges elterjedést, az még jócskán várat magára.  

Az Európai Unió érdekes módon felkarolta az új technológiát, az e-közlekedésről és az 

intelligens kártyákról (e-Europe Smart Card, eESC) szóló „fehér könyvben” az EU 

amellett áll ki, hogy fel kell gyorsítani, és harmonizálni kell az intelligens kártyák 

fejlesztését és használatba vételét Európa szerte. A legrégebbi és a legkiforrottabb 

„kártya-kultúrával” rendelkező ország, az USA viszont sokáig kifejezetten ellenséges 

volt az új technológiával kapcsolatban. 

 

Ennek megfelelően a chipkártyák döntő többségét még ma is Európában találjuk, és 

érdekes módon Ázsia is sokkal nyitottabbnak mutatkozik az új megoldás irányába, mint 

az USA. 

 

Sokan azt jósolják, hogy hamarosan Kínában lesz a legnagyobb chipkártya piac, ha a 

készpénzkímélő eszközök általános bevezetésekor Kína rögtön a chipkártya 

technológiát kezdi alkalmazni. 

 

A globális chipkártya piac alakulását és regionális megoszlását az utóbbi hat évben az 

alábbi táblázatok mutatják. 

 
4. Táblázat: Globális intelligenskártya-piac alakulása 1999-2006.10 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Szám (millió db) 1506 1869 2278 2784 3444 4260 5475 6953 

Érték (millió USD) 49,54 68,2 86 151 187 232 298 379 

                                                 
10 Forrás: (Horváth 2003, 40.p.), (EUROSMART 2006)  
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5. Táblázat: A pénzügyi intelligens kártyák regionális áttörése 1999-2005.11 

Régiók 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ázsia, Pacific 6,6% 7,8% 12,6% 21,9% 26,5% 25,2% 36% 

Európa 90,8% 84,1% 73,9% 59,9% 49,5% 43,8% 48% 

Észak-Amerika 0,4% 4,6% 8,3% 11,8% 14,6% 19,5% 9,1% 

Latin-Amerika 1,8% 2,7% 3,7% 4,8% 7,8% 9,8% 5,8% 

egyéb 0,4% 0,9% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,1% 

 

Az átállási folyamatot tekintve Európában, mint az már fentebb is kifejtésre került, az 

Egyesült Kirtályság és Írország állnak a vezető helyen. Jelentős előrelépést mutatnak az 

északi államok is, Nyugat- és Dél-Európa pedig némi lemaradással halad a folyamatban. 

Magyarországon egyenlőre a debit kártyáknak mindössze 11%-a, míg a credit és a 

charge kártyák 4%-van chippel ellátva, az átállás az ATM-ek tekintetében egyáltalán 

nem kezdődött meg, a kereskedelmi POS terminálok közül jelenleg 5.522 (a mintegy 

40.000-ből) képes chipkártyák fogadására, míg a bankfiókokban elhelyezett eszközök 

közül mindössze 191 (a kb. 1800 db-ból). (MNB 2006a) 

 

Az intelligens kártya, amit a szakirodalomban sokféleképpen – smart card, IC kártya 

(Integrated Circuit Card), chipkártya, okos kártya, mikroprocesszoros kártya, stb. – 

neveken emlegetnek, sokak szerint a jövő multifunkcionális azonosító és értéktároló 

eszköze. Méreteiben és küllemében az előzőekben említett ISO 7810-es szabványnak 

megfelelő plasztiklap, amely egy „mini számítógéppel” van felszerelve. 

 

A chip tartalmaz processzort, írható (RAM, EEPROM) és olvasható (ROM) memóriát, 

saját operációs rendszere van, programozható, egyszerre több, egymástól akár teljesen 

(ún. tűzfalakkal) elválasztott, funkciót (pl. bankkártya, személyazonosítás, digitális 

aláírás, egészségügyi adatok tárolása, stb.) is képes ellátni. 

A mikroprocesszoros kártya annyiban különbözik egy hagyományos telefonkártyától 

(memória kártya), hogy míg a telefonkártya a gyártás után a továbbiakban már nem 

változtatható, addig a chipkártya a beépített mikroprocesszor segítségével 

programozható, a kibocsátás után is rendelkezik olyan üres rekeszekkel, ahová további 

információkat, applikációkat lehet feltölteni. 

                                                 
11 Forrás: (Eurosmart 2006), (Horváth 2003)  
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A biztonságos adattárolás érdekében az adatok a kártyán titkosítva tárolódnak. Az ehhez 

használt kriptográfiai algoritmusok magasabb biztonsági követelményeket is ki tudnak 

elégíteni, mint a mágnescsíkos kártyák esetében. 

 

A kártyakibocsátás során üzleti és technikai megfontolások alapján több szállító és 

platform közül lehet választani. Ilyen applikációk például a JavaCard, a SmartCard for 

Windows, MULTOS és más operációs rendszerek alatt futnak. 

 

A kártya és chipgyártó társaságok – néhány ismertebb a teljesség igénye nélkül: Bull, 

Gemplus, Giesecke&Devrient, Oberthur, Orga, stb. – licencia díj ellenében a szóban 

forgó kártyát a kívánt konfigurációban szállítják, a kibocsátó szervezetnek mindössze az 

ügyfél részére történő megszemélyesítést kell elvégeznie. A kibocsátó (pl. bank) 

kiválasztja a chipre töltendő EMV bankkártya terméket, eldönti legyenek-e rajta egyéb 

kiegészítő funkciók, pl. e-pénztárca, home-banking, loyalty, stb. (részletesen ld. 

később). 

 

A chipkártyák két alapvető architektúrában építhetők ki. Az egyik esetében, a 

mágnescsíkhoz hasonlóan fizikai kontaktus szükséges a chip és az olvasó eszköz 

között, ez azonban kevésbé vezet a kártya kopásához, hiszen jóval kisebb felületen, 

nyugalmi helyzetben lévő kártyán, elektronikai leolvasást kell végezni. Ehhez nem 

szükséges a mágneses leolvasóhoz hasonló igen szoros kontaktus, mindössze egy vezető 

közegnek kell a chippel érintkeznie. E kártyák esetében a chip a telefonkártyákhoz 

hasonlóan látható és ki van téve a mechanikai sérüléseknek, szennyeződéseknek, bár 

ezekre érzéketlenebb a mágnescsíknál, de pl. a vizet kevésbé tolerálja. 

 

A második esetben nem szükséges fizikai kontaktus, a kártya a chip mellett egy 

beépített antennát tartalmaz, így az antenna, ill. a leolvasó mező erejétől függően 

kisebb-nagyobb távolságról, érintkezés nélkül kiolvasható a chipben tárolt információ. 

Ilyen esetekben a chip általában rejtve van gondosan lefedve még egy plasztik réteggel, 

így ez a kártyatípus nem kopik a használattal, mindenféle külső behatásnak kitűnően 

ellenáll, a legmostohább körülmények között is működőképes marad. 
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Természetesen az EMV-kártyák használata sem kockázatmentes, nem küszöböli ki az 

előző típus minden hátrányát, annak előnyeit megtartva. Nem igényelnek ugyan 

folyamatos on-line kapcsolatot és authorizációt a kibocsátó felé, de a biztonságos 

használat és a kettős költés (ld. később) elkerülése érdekében – nagyobb összegű 

tranzakciók esetén mindenképpen – szükség van az on-line kapcsolatra. 

 

Egy ilyen kártya sokkal alkalmasabb az elektronikus tranzakciókban való részvételre, 

mint a mágnescsíkos változat. A nagyobb biztonság miatt a jutalékok jóval 

alacsonyabbak, a körbe-authorizálás szükségtelensége miatt a tranzakciós időigény 

jelentősen lecsökken. Egy ilyen kártya tehát akár az ebben a tanulmányban felvetett 

kereskedési rendszer alapjául is szolgálhat majd, és minden bizonnyal fog is, ha a 

mágnescsíkos kártyák teljes lecserélődése következtében mindenki rendelkezni fog 

vele. Minden esetre egy jelenleg megtervezett és üzembe állított rendszert illik 

felruházni a chipkártyák EMV-szabványának megfelelő fogadási képességgel, így 

később nagyon könnyű lesz az új fizetési eszköz bekapcsolása. 

2.3.2.1.Multiapplikációs lehetőségek 

Az intelligens kártyák vitathatatlan előnye a mágnescsíkos technológiával szemben, 

hogy a chip jóval nagyobb tárolókapacitása és programozható volta miatt több 

alkalmazás is telepíthető egyidejűleg a kártya memóriájába, és ezek akár kombináltan, 

akár egymástól függetlenül szabadon felhasználhatók. 

 

• A pénzügyeknél maradva lehetséges a kártyát internet-banking rendszerekbe 

való belépéskor azonosítóként használni számla hátterű rendszerek esetében, 

de akár elektronikus-pénztárca alkalmazással is ellátható, amely ténylegesen 

értéket elektronikus pénzérméket (Digital Cash) tárolhat. 

• Tárolhat ezen felül a chip egyéb informatikai rendszerekbe, alkalmazásokba, 

vagy akár bizonyos helyekre, szobákba, épületekbe belépési azonosítókat. 

• Tárolhat digitális aláírást, PKI rendszerek használatához a titkos kulcsot 

legyen szó akár hitelesítésről, akár titkosításról. 

• Akár mobiltechnológiai alkalmazások is telepíthetők rá, és így a 

mobileszközöket vezérlő SIM-kártyát is kiválthatja, ill. egyesülhet azzal. 

• Alkalmassá tehető személyazonosításra, egyéb azonosító jelek (pl. adó, TB, 

stb.) tárolására, kulcsfontosságú egészségügyi adatok megőrzésére. 
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• Használható útdíjak, tömegközlekedési díjak (jegy, bérlet), vagy parkolási 

díjak fizetésére. 

• Tárolhat hűség és törzsvásárlói programokban gyűjthető pontokat. 

 

Még hosszan lehetne sorolni a lehetséges alkalmazási területeket. Mindennek csak a 

kibocsátók fantáziája, a chip kapacitása, és a kártyabirtokos, mint felhasználó, 

hajlandósága szab határt. Megjegyzendő, hogy ha minden fontos azonosítót és 

alkalmazást egyetlen kártya tartalmaz, akkor annak elvesztésekor/ellopásakor a 

kártyabirtokos fokozott kockázatnak van kitéve. Egy chippel akár több igen szenzitív 

adat is a „megtaláló” kezébe kerülhet, viszont pótolni is könnyebb az elveszett 

„iratokat”, hiszen mindössze újra fel kell írni őket egy üres kártyára. Adatvédelmi 

szempontból pedig amúgy is aggályos, több – elméletileg szigorúan elválasztott 

információt – egy helyen tárolni, bármilyen „tűzfalak” is védjék az egyes területeket. 

 

Összefoglalóan tehát a multiapplikáció igen fontos, ám a technológia kihasználása 

nagyban függ a piaci fogadókészségtől is: hiába a lehetőség, ha a fogyasztó nem akarja 

majd több dologra használni a chipet. (Tekinthető például a magyar diákigazolványokon 

található chip, ami elvileg minden fenti kívánalmat teljesített már öt évvel ezelőtt is, 

mégis csak az elmúlt évben kezdték el kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, de csak 

igen szűk körben és csak néhány intézményben.) 

2.3.2.2. A technológiaváltás költségei 

Az intelligens kártyák bevezetésével együtt járó költségek vizsgálatakor, több oldalról 

lehet közelíteni a problémát. 

 

Egy esetleges új rendszer bevezetésekor az első tehát mindenképpen a 

költségnövekedés, vagyis a hatalmas kezdeti beruházás igény. A mágnescsíkos 

technológiához hasonlóan a chipkártya- és az elektronikus pénz-üzletág is csak akkor 

válik működőképessé és tömegesen elterjeszthetővé, ha a kártyát legalább annyi 

elfogadó helyen és olyan természetességgel lehet alkalmazni, mint a hagyományos 

bankkártyákat. 
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Ehhez gyakorlatilag újra ki kell építeni az ATM és a POS hálózatot, hiszen a jelenlegi 

berendezések nem alkalmasak a chip leolvasására. Mivel az átállás nem egyik 

pillanatról a másikra fog történni, a jelenleg működő összes elfogadó helyen meg kell 

tartani a mágneses leolvasás lehetőségét is, kiegészítve a chipolvasóval. (Csak a példa 

kedvéért a legolcsóbb jelenleg a piacon elérhető ilyen POS-terminál ára valamivel több, 

mint 200 USD.) (Smart Card Alliance 2006) 

 

A kommunikációs infrastruktúra megfelelő, ám mind a kliens, mind a host server 

oldalon teljes software cserére van szükség a chipkártyás tranzakciók kezeléséhez és 

authorizációjához. 

 

A kártya előállítása és megszemélyesítése is jóval bonyolultabb és drágább 

berendezéseket és alapanyagokat igényel, így maga a kész kártya is minimum 10-szer 

annyiba kerül, mint a sorozatban gyártott mágnescsíkos változat. Természetesen a 

gyártókapacitások kiépülésével és a termelés felfutásával, a méretgazdaságosság 

növekedésével, e költség folyamatos csökkenése várható, mint ahogy ez az elmúlt 

években is történt. 2000 óta mintegy 40%-kal csökkent a nyerskártyák ára, a VISA 

2004-ben jelentette be, hogy sikerült a chipkártya-termék árát 2 USD alá csökkenteni, 

de ebben még nincs benne a megszemélyesítés, szintén jelentős (kb. 0,1-3 USD, 

telepített alkalmazásoktól függően) költsége. 

 

Ezek a költségek a fentebb már említett okok miatt megint csak igen hosszú távon 

térülhetnek meg, így várható, hogy a chipkártya üzletág is globálisan még sokáig 

veszteséget fog termelni. 

2.3.2.3.A technológia váltás lehetséges hasznai 

A technológia támogatói több fronton is jelentős költségcsökkenést várnak az új 

technológia bevezetésétől, főként hosszú távon. 

 

A legjelentősebb költségcsökkenés úgy valósulhatna meg, ha legalább a semi-off-line 

működés megvalósításra kerül, hiszen így lényegesen kevesebb hálózati forgalommal 

kell számolni. A költségcsökkentést elősegítené, ha a rendszer adminisztrációja 

széttagolt lenne, vagyis nem egy monopolhelyzetben lévő szolgáltatónak kellene a teljes 

rendszeradminisztrációt végeznie és ezzel együtt a díjakat szednie.  
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A széttagolt infrastruktúra egyrészt megosztaná a kezdeti költségeket és versenyt 

teremtene, másrészt az elszámolási/ellenőrzési rendszert némileg bonyolultabbá tenné. 

 

Az első és elvitathatatlan költségcsökkentő tényező a kártyatársaságok támogató 

jutalékszabása a chipkártyás tranzakciók felé. Mind a VISA, mind az EC/MC 

jelentősen, akár 30-50%-kal alacsonyabb forgalmi jutalékot számol fel a chipkártyás 

tranzakciók után. A jelenleg is érvényes díjszabás szerint az EC/MC a hagyományos 

mágneskártyás tranzakciókat 1,3-1,9%-os forgalmi jutalékkal sújtja, míg a chipkártyás 

fizetések után mindössze 0,5-1,5%-ot kell fizetni kártya, licenc és tranzakció típustól 

függően. A VISA esetében ezek a számok átlagosan 1,15%, ill. chipkártya 

alkalmazásakor 0,75% körül alakulnak. Ez pedig, ha csak a hazai 2006-os mintegy 5,6-

5,8 milliárd forintos éves bankkártya forgalmat (MNB 2006a) véve alapul, igen jelentős 

megtakarítást jelent a szektor szereplői, főleg a kereskedők és a kibocsátó bankok 

számára. 

Egy második jelentős költségcsökkentő tényezőként a legtöbb szakirodalom, a 

feldolgozási és telekommunikációs költségek visszaesését jelöli meg. Az EMV 

szabvány szerint, a PIN-authorizációt a tranzakció indításkor helyben, a kártya végzi, és 

kibocsátótól függően lehetővé válik a teljes mértékben off-line tranzakció is, mivel a 

kártya maga is tárolja az értéket, és ha on-line kapcsolatba kerül a banki adatbázissal, 

szinkronizálja magát. Ez viszont a jelentős telekommunikációs költségcsökkenés 

lehetősége mellett, biztonsági aggályokat vet fel, hiszen egészen addig, amíg a kártya 

újra on-line kapcsolatba nem kerül a kibocsátóval, nem tudja, hogy mennyi a 

rendelkezésre álló számlaegyenleg, és az hogyan változott egyéb tranzakciók, pl. 

átutalások következtében. 

 

Off-line tranzakciókat tehát csak olyan chipkártyával lehet végezni, amelyhez egy 

meghatározott hitelkeret is tartozik, és csak ennek erejéig. Ha ezt a mennyiséget elérte a 

költés, a kártyatulajdonosnak mindenképpen csatlakoztatnia kell a kártyáját egy on-line 

terminálhoz, hogy a szinkronizáció megtörténhessen. 

 

Költségmegtakarítás érhető el továbbá azzal is, hogy a kártya nem kopik, tehát sokkal 

hosszabban szolgálhatja használóját, és az egyes kártyatermékek megváltozásakor, pl. 

ha valaki, egy debit kártya helyett egy credit-típusú terméket igényel, nem kell a kártyát 

fizikai valójában is lecserélni, a kibocsátó egyszerűen újraprogramozhatja a chipet. 
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Ha globálisan nem is, de applikáció szinten költségmegtakarítás érhető el azzal is, 

hogy a kártya költségei eloszlanak az azonos kártyán futó, akár 5-6 alkalmazás között. 

 

Jellemző az iparágra, hogy a hasznokat általában a kisebb költségekben és nem az 

addicionális bevételekben mérik, valamint a visszaélésekből eredő veszteségek 

kerülésében. Mégis említést kell tenni néhány járulékos pozitívumról, amelyek a chip-

technológia bevezetése mellett szólnak. 

 

A kibocsátó bankok számára további előnyök lehetnek, hogy az új technológia 

lehetővé teszi a magasabb kockázatú számlák kártyás ügyfelek körébe történő 

bevonását, biztosítja a hozzáférést az új technológiákhoz és az e-kereskedelmi 

fizetésekhez, versenyképes differenciálás és piacszegmentáció valósítható meg, 

valamint növekedhet a bizalom, ezáltal pedig ösztönözheti a kártyahasználat mértékét a 

készpénz-használattal szemben, ami jelentős extra bevételeket eredményezhet. 

 

A bankkártya-birtokosok számára azért lehet előnyös, mert csökken a hamisítás, 

valamint az elveszett vagy ellopott kártyák felhasználásának kockázata. Ez, mint 

fentebb kifejtésre került, globálisan, az egy kártyára jutó veszteséget nézve aprópénznek 

számít, de egy-egy kártyabirtokost igen érzékenyen érinthet. Szélesebb körben 

használható, akár off-line kereskedőknél, vagy ha telekommunikációs problémák lépnek 

fel, a multifunkcionális kártyák rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy közvetlenül 

felhasználhassák őket törzsvásárlói programokban, kedvezményes akciókban, mert a 

fizetési funkció mellett egyéb információk is tárolhatók a chipen. 

 

A bankkártyát elfogadó bankok számára azért előnyös, mert új bevételi forrásokat 

biztosít új kereskedelmi szegmensekből. 

 

A kártyaelfogadó kereskedők számára előnyök származhatnak abból, hogy az off-

line tranzakciók megnövekedett száma csökkenti a telekommunikációs költségeket és 

felgyorsítja a tranzakciók feldolgozási idejét, valamint sokkal több kereskedelmi egység 

megengedheti magának a kártyaelfogadást a lecsökkent adminisztrációs, jutalék és 

infrastrukturális költségek következében, ezáltal pedig új vevői szegmenseket 

vonhatnak be az értékesítésbe. 



 30

2.3.3. Elektronikus csekk 

A hagyományos papír alapú fizetési meghagyás az angolszász kultúrkör és területek 

egyik legnépszerűbb fizetési formája, a kontinentális Európában – Franciaországot 

kivéve –, a Távol-Keleten nem annyira népszerű, ám elfogadott fizetési módszer. 

 

A csekk alapjogviszonyát tekintve olyan pénzkövetelésről szóló értékpapír, amely nem 

hitelviszonyt testesít meg. Csekket egy erre jogosított pénzintézettel megkötött 

csekkszámla szerződés alapján lehet kiállítani. Általában előre nyomtatott csekktömböt 

alkalmaznak e célra, de a nemzetközi csekkjog értelmében bármilyen irat csekknek 

minősül ha rendelkezik a megfelelő jogi kellékekkel. 

 

Ezek a csekk elnevezés, határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás, a 

fizetésre kötelezett neve (bank), a fizetési hely, a csekk kiállítási helye és dátuma, 

valamint a kibocsátó aláírása. Az elfogadót a csekkjog védi, hiszen fedezetlen csekkel 

fizetni, a nemzetközi általánosan elfogadott jogszabályok értelmében, bűncselekmény. 

 

E részletes jogi bemutatás után világosan látható, mennyire könnyű a csekk intézményét 

digitális útra terelni, még a jogi szabályozást sem kell messzemenően megváltoztatni, 

hiszen egy digitális okirat, amely rendelkezik a kötelező kellékekkel szintén csekknek 

minősül. Az elektronikus csekk világhálón való továbbítása ezek után jóval gyorsabb, 

kényelmesebb és alacsonyabb költségekkel jár, mint a papír alapú csekk beváltása a 

címzett bank megjelölt fiókjában. 

 

A legtöbb helyen, például az Egyesült Államokban is, az elektronikus csekkek a 

hagyományos csekktörvény hatálya alá tartoznak, de lassú elterjedésük miatt speciális 

szabályokat is létrehoztak – pl. az Electronic Payment Association-t 2001-ben –, hogy a 

bizalmat erősítsék. 

A csekk elvileg alkalmas lenne mikrofizetésre, hiszen a kereskedői jutalék jóval 

alacsonyabb, mint például a bankkártyák esetében, ennek ellenére a csekkfogalom 

presztízse, inkább B2B tranzakciók, számlabefizetések, előfizetések eszközeként vezette 

be a digitális világba. A legtöbb elektronikus kereskedőnél nem lehet csekkel fizetni, 

különösen a tartalomszolgáltatóknál nem.  
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Maga az elektronikus csekk elnevezés is sokféle rendszert takar, néhány kezdetleges 

megoldás csak egyszerű átjárót biztosít a csekktulajdonos csekkszámlájához, ez 

leginkább a következő alfejezetben bemutatásra kerülő internetes számlaterheléshez 

hasonló tulajdonságokat mutat. 

 

Egy másik forma az elektronikus csekkbemutatás (Electronic Cheque Presentment – 

ECP), amely a papíron kiállított csekkek beszkennelését, és elektronikus továbbítását 

jelenti a rövidebb elszámolási idő érdekében. Ez a megoldás egyre népszerűbb, és 

szükség is van rá, hiszen a csekkforgalom egyik legnagyobb hibája a meglehetősen 

lassú (3-4 napos) átfutási idő, amely a mai üzleti igényeknek nem mindig felel meg. 

A valódi digitális csekk azonban csak elektronikus formában létezik, digitális okirat, 

amely rendelkezik a kötelező kellékekkel, és elektronikus aláírás segítségével kerül 

hitelesítésre. Ennek a megoldásnak csak a szabványos, országosan, illetve 

nemzetközileg elfogadott digitális aláírás korlátozott elterjedése jelent gátat. 

 

Az elektronikus csekk tranzakció az alábbi módon megy végbe: 

Az elektronikus csekkel történő 

fizetés során a vevő először 

digitálisan aláír egy csekket, amely 

rendelkezik az összes előzőekben 

felsorolt kellékkel. Ezt küldi el a 

kereskedőnek a digitális aláírásáról 

szóló megfelelő tanúsítvánnyal 

együtt. A kereskedő ellenőrzi a 

csekk hitelességét, majd ez alapján 

teljesít. Egy későbbi időpontban 

azután a csekket – szintén aláírva – továbbítja a bankjának, amely a bankközi elszámoló 

rendszeren keresztül elvégzi a tranzakció pénzügyi rendezését a vevő bankjával. 

 

4. ábra: Az elektronikus csekk-tranzakció folyamata 
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6. Táblázat: A elektronikus-csekk tranzakció jellemzői12 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart

E-Csekk J I I N I N – I N I 

 

Az elektronikus csekken alapuló fizetési rendszer már sokkal több követelményt teljesít, 

gazdaságossági problémák ugyan még itt is fellépnek, de az elektronikus 

csekkbemutatást a hagyományoshoz képest jóval alacsonyabb tranzakciós díjak terhelik. 

 
7. Táblázat: Az elektronikus-csekk tranzakció láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes Semmi Semmi 

 

Az elektronikus csekkek tehát a bankkártyánál kisebb jutalékkal bírnak, és régi, jól 

meggyökeresedett, már-már merevnek mondható nemzetközi jogszabályok alapján 

mindenki számára ugyanazt a terméket takarják. Ennek ellenére széles körű elterjedése 

a digitális fizetésekben nem várható, ennek túl sok megszokásbeli, kulturális és bizalmi 

gátja van. A digitális aláíráson alapuló rendszer nagy előnye, hogy teljesen off-line 

módon működhet, sőt a hagyományos értékpapírokhoz hasonlóan a digitális csekk 

forgatható is, de jelentős költségvonzatai vannak a felhasználó oldaláról. Az 

elektronikus csekkbemutatás viszont, úgy tűnik, a lehetőségekhez mérten megújítja 

ennek a tradicionális készpénz-helyettesítőnek a használatát, egyre szélesebb körű 

elterjedése jól példázza a régi és az új pénzügyi megoldások fúzióját. 

                                                 
12 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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2.4. Internetes számlaterhelés 

Az Internetes számlaterhelési 

modell nem igazán elterjedt, 

leginkább a nyugat-európai 

pénzügyi kultúrára jellemző az 

alkalmazása, főleg 

Németországban és Finnországban 

található meg. De több helyen, 

például az Egyesült Államokban is, 

kísérleteznek meghonosításával. 

 

Alapulhat a számlatulajdonos előzetes felhatalmazásán, amikor is a megadott 

kereskedők számára inkasszálási jogot biztosít a bankszámlájára, és a bank ez alapján 

automatikusan teljesít; a másik – és jóval elterjedtebb – megoldás az on-line bankingen 

alapuló módszer. 

 

Látható, hogy kevesebb szereplővel és jóval egyszerűbb adatkapcsolati hálóval dolgozik 

ez a megoldás. Gyakorlatilag az áru megrendelése után a vásárló megbízást ad a 

bankjának, hogy fizesse ki az ellenértéket a kereskedő bankja felé. Az előzetes 

egyeztetés (fizetés csak T+1-3 nap alatt) a bank jelzi a kereskedőnek tranzakció 

megtörténtét, ezáltal a vásárlás teljesíthetővé válik. 

 

A módszer jóval kevésbé költséges, viszont a legidőigényesebb megoldás, és a vevőnek 

mindenképpen rendelkeznie kell Internet-banki előfizetéssel. A világ fejlett országaiban, 

szinte minden felnőtt állampolgár rendelkezik bankszámlával, az átutalás pedig az egyik 

legősibb, és legbiztonságosabb, legkiforrottabb számlaművelet. Széles körű 

alkalmazhatósága, főleg Európában, nem kétséges, viszont erőteljesebb bizalmi 

viszonyt igényel a kereskedő és az ügyfél között, ami jelenleg az elektronikus világban 

nem jellemző. Nem érvényesülhet ugyanis a DVP-elv a tranzakciók esetében. 

5. ábra: Az internetes-számlaterhelés tranzakciós 
folyamata 
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2.5. Mikrofizetések 

A mikrofizetési rendszerek tehát lehetővé teszik a kis értékű tranzakciók gazdaságos 

lebonyolítását. Hozzá kell tenni azonban, semmi nem akadályozza meg, hogy nagy 

értékű fizetések is egy ilyen rendszeren áramoljanak keresztül. 

 

Jellemző e megoldásokra, hogy a hagyományos banki infrastruktúrát csak igen ritkán, 

vagy – ami gyakoribb – egyáltalán nem veszik igénybe, a disztribúció előre feltöltött 

egyenlegek, kaparós kártyák, stb., vagyis meglehetősen profán csatornákon keresztül 

történik. E készpénzforgalom jellegzetességeit imitáló rendszerek alkalmazásakor 

alacsony a jutalék, rövid az átfutási idő és minimális a kockázat. 

 

A mikrofizetési rendszerek két fő csoportra oszthatók: 

 hitel - betét rendszer; 

 elektronikus pénzt használó rendszerek, amelyek lehetnek 

 hagyományos elektronikus pénz, 

 elektronikus tárca. 

 

2.5.1. Hagyományos elektronikus pénz 

Az elektronikus pénz, mint az a fentiekben már ismertetésre került, a valódi készpénzes 

fizetéssel megegyező tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis teljesen anonim lehet, a 

fizetés kedvezményezettjének, a tranzakció után, a fizető fél felé nincs követelése.  

Az elektronikus pénz monetáris értéket képvisel, vagyis önmagában vett értéke van és 

betöltheti a pénz négy közgazdaságilag klasszikus – forgalmi, fizetési, megtakarítási és 

értékmérő – funkcióját. Az értéket egyedileg azonosítható elektronikus jelcsomagok, ún. 

tokenek vagy érmék reprezentálják, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak. A 

tárolás történhet egyszerűen a merevlemezen, szigorú kriptográfiai megoldások 

védelmében, vagy egy megbízható célhardveren, ún. elektronikus pénztárcán 

(chipkártya). Ekkor a védelem is hardveres, és a pénzegységek csak fizetési szándék 

esetén kerülnek kapcsolatba a számítógéppel. Az első esetben a felhasználónak még egy 

pénztárca software-t is telepítenie kell, ezen keresztül végezheti a fizetéseket. 
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Bár számtalan megoldás és elektronikus pénzügyi rendszer született (pl. DigiCash, 

eCash, MilliCent, eCoin stb.), egyik sem terjedt el igazán, és szinte csak elméleti 

szinten valósultak meg. Sem a felhasználók, sem a kereskedők köreiben nem igazán 

népszerűek. Ez nagyrészt digitális pénzügyi rendszerek bonyolultságából és 

átláthatatlanságából ered, valamint hogy a szolgáltatók a modellben rejlő lehetőségeket 

– akár magánszemélyek közti fizetés, felhasználó/kereskedő specifikus pénz előállítása, 

hűségprogramok, anonimitás – nem használták ki, és erős ellenérdekeltség mutatkozik 

mind a bankok és kártyatársaságok (piacféltés), mind az állami monetáris szabályozók 

(ellenőrizhetetlen pénzforgalom) részéről. 

Az elektronikus pénzzel történő 

vásárláshoz a vevőnek először 

hagyományos pénzen elektronikus 

érméket kell váltania, majd a 

termék kiválasztását követően 

ezeket eljuttatja a kereskedőnek. A 

kereskedő ellenőrzi az érméket a 

kibocsátó adatbázisában (figyelem: 

a kereskedő és kibocsátó lehet ugyanaz a szervezet, ekkor off-line authorizációról van 

szó), majd végrehajtja a tranzakciót. 

 

A rendszerek többnyire betéti alapon működnek. Alkalmasak tetszőlegesen kis értékű 

fizetésre, ennek csak az adott pénzrendszer legkisebb címlete szab határt. A tranzakciós 

jutalék igen alacsony, a visszaélések száma elhanyagolható, az érmék manipulálása 

ellen kriptográfiai megoldásokkal, a kettős elköltés és korlátlan duplikálás ellen pedig 

az egyes kibocsátott érmék központi loggolásával lehet eredményesen védekezni. Az 

előző mondat már rá is világít a rendszer egyik negatívumára: az igazán biztonságos 

használathoz on-line authorizáció szükséges, vagyis minden érméről folyamatos 

nyilvántartást kell vezetni. 

A rendszer másik hátránya a jogi szabályozatlanság: sem az EU tagországaiban, sem az 

USA-ban nincs egységes szabályozás az elektronikus pénz használatáról. 

Magyarországon az előzőekben említett kormányrendeleten kívül, a 2001. évi CVIII. és 

a 2004. évi XXXV. törvény, valamint több kormány- és MNB-rendelet is szabályozza a 

területet.  

6. ábra: Az elektronikus pénz-használat tranzakciós 
folyamata 
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Az európai szabályozás alapja egyébként a 2000. 09. 18-án kelt 2000/46/EK direktíva. 

Az elektronikus pénz jogi szabályozásának részletesebb elemzését ld. a 3.4.2 

alfejezetben található. 

2.5.2. Elektronikus tárca 

A fentebb már bemutatott intelligens kártyák nem csak a hagyományos banki 

környezetben, a mágnescsíkos bankkártyák továbbfejlesztéseként használhatók, hiszen 

jelenlegi felhasználásukat tekintve látható, hogy alkalmazásuknál pontosan a nem 

intézményesített pénzügyi szerepek dominálnak. A legtöbb chipkártyát jelenleg 

telefonkártya, mobil telefon vezérlő chip (SIM), elektronikus aláírást tároló kártya, 

illetve különböző beléptető kártyák formájában használják. 

 

Ezen funkciók közül az első és a harmadik érdemel jelen tanulmány szempontjából 

nagyobb figyelmet. A telefonkártya a fejlettebb chipkártyáknál jóval egyszerűbb módon 

– nem újratölthető formában – de értéket tárol. A hagyományos betéti modellt követi: az 

előre befizetett készpénzt telefonkártya egységekre váltják, amelyeket azután 

tetszőlegesen használnak fel. Látható, hogy ugyanez az elektronikus pénz koncepciója 

is, itt viszont a kártya egyenlege növekedhet és csökkenhet is, a hagyományos 

pénztárcához hasonlóan lehet több vagy kevesebb érték benne. 

 

Az elektronikus aláírás pedig azért érdekes, mert egy ilyen egyedi jelsorozat által a 

kártya birtokosa személyes jelenlét nélkül, elektronikus felhasználás esetén is 

felelősséggel azonosítható. 

 

Érdemes megemlíteni a második funkciót, hiszen az világosan mutatja, hogy a 

chipkártya mobil eszközökbe is építhető, és ezeken keresztül is képes lehet fizetést 

kezdeményezni. 

 

Számos szabvány foglalkozik olyan kártyákkal, amelyek értéket tárolnak elektronikus 

pénz formájában. A CEPS Csoport tagjai (Europay International, Visa 

Espana/SERMEPA, Visa International és a ZKA) 1999. december végén tették közzé 

azokat a specifikációkat, amely jelentős előrelépést jelent az elektronikus pénztárcára 

vonatkozó egységes szabványrendszer megteremtése irányába, melyen keresztül 

lehetővé válik a világ különböző EP- programjainak együttműködése (Telecomp 1999). 
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Az európai pénzintézetek és a Visa alkotta konzorcium által kibocsátott EMV-

szabványon alapuló elektronikus pénztárca specifikáció három részből áll. Ezek a 

következők: 

 
• az üzleti követelmények, 

• a funkcionális követelmények és  

• a műszaki specifikációk,  

 
melyek a CEPS (Common Electronic Purse Specification13) lényegét adják. A CEPS 

előtt két másik kidolgozott elektronikus pénztárca rendszer specifikáció is létezett. Az 

egyiket a német Zentraler Kreditausschuß (ZKA) használja, a másikat a francia Carte 

Bancaire csoport dolgozta ki (Rónai-Takács 2003). 

 

Mivel az EP-programok jelentős mértékben zajlanak Európán belül, így különböző 

európai intézmények, mint például az ECBS (Europpean Committee for Banking 

Standards) is, nagyban hozzájárultak a specifikációk megalkotásához. A specifikációk 

kidolgozásával a későbbiekben lehetővé válik, hogy a kártyabirtokosok külföldön és 

belföldön egyaránt tudják használni elektronikus pénztárcájukat (Telecomp 1999). A 

standardizálás és a problémamentes külföldi kártyahasználat a világ különböző pontjain 

működő monetáris uniók működése miatt is szükséges. A szoftveres e-pénz 

használatához jelentősen kevesebb specifikáció szükséges, így az már napjainkban a 

nemzetek között is használható fizetési eszköznek számít. 

 

Itt emelendő ki a jelenlegi európai helyzet: Európában az Egységes Euró Fizetési 

Övezet (Single Euro Payments Area – SEPA) létrehozásában az Európai Központi Bank 

játszik katalizátorszerepet. Célja, hogy egyetlen bankszámla igénybevételével az 

Euróövezet országai között a belföldivel azonos szinten, könnyen és biztonságosan 

lebonyolíthatóvá tegye a határokon átnyúló fizetéseket. A bankszektor célkitűzése, hogy 

teljes körű SEPA-infrastruktúrát hozzon létre, 2010 végére (ECB 2005). Ahhoz, hogy 

ez a törekvés létrejöjjön, kívánatos, hogy a lakosok, a kiskereskedelem és a 

vállalkozások a belföldi fizetésekre már 2008. januárjától használhassák a pán-európai 

eszközöket (Forgács 2005). Az euro-rendszer nagy jelentőséget tulajdonít a fizetési 

kártyáknak, különösen ezek határon átnyúló használatának.  
                                                 
13 A szabványról bővebb információ található a http://www.cepsco.com internetes oldalon. 
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A rendszernek számos előnye van, 

teljesen off-line módban működik, 

hiszen a kártya maga tárolja az 

értéket, olyan hardveres 

kriptográfiai védelemmel ellátva, 

amely a kártyabirtokost és a 

kártyabirtokostól is védi az értéket, 

így nincs szükség fizetéskor egy 

központi szerv ellenőrzésére. Chipkártya-olvasó bármely számítógéphez 

csatlakoztatható, egyszerű, olcsó hardverelemként. 

 

Az off-line működés miatt alacsony a kommunikációs igény, a tranzakció útja igen 

egyszerű, ezáltal a rendszer költségei sem magasak. A vásárlási tranzakció alatt a vevő 

csak a kereskedővel van kapcsolatban, egyszerűen átküldi neki a szükséges digitális 

pénzmennyiséget és megkapja az árut. A chipkártya kibocsátójához csak akkor kell 

fordulnia, amikor fel akarja tölteni a kártyáját. Ez bármilyen hagyományos fizetési 

móddal történhet. 

 

Az elektronikus pénztárca rendszerek Magyarországon még ismeretlennek, távolinak és 

futurisztikusnak tűnhetnek, de a nyugati országokban már egy évtizede léteznek ilyen 

rendszerek és a világ távolabbi pontjain (pl. Amerikában, Ázsiában) is beindították a 

teszt (pilot) rendszerek üzemeltetését. Elsőként 1995-ben Belgiumban kezdte meg a 

belga bankközi szervezet, a Banksys az EP kísérletet a Proton nevű kártyával, melyet 

napjainkban már 15 országban használnak. 

Ezen az elven működik a Visa Cash, az Europay14 Chipknip, az AmEx Proton, a 

MasterCard MONDEX, a holland Chipper, a német Geld Karte, a dán Danmont, a finn 

AVANT, a bolgár Balcancard, az ukrán Ukcard, a cseh, a szlovák, a balti és az orosz 

elektronikus pénztárca rendszer is. 

Ezeknek a nyílt elektronikus pénztárca rendszereknek kialakulását rendszerint 

megelőzte egy zárt elektronikus fizetési rendszer, mint például a parkoló-kártya 

rendszer, mely már Magyarországon is ismert a gépjármű-tulajdonosok számára. (Retail 

2005.) 

                                                 
14 Az Europay 2002-ben a MasterCard Internationalbe olvadt.  

7. ábra: Az elektronikus tárca tranzakciós folyamata 
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2.5.3. Hitel-betét modell 

A hitel-betét modell alapgondolata az, hogy a felhasználók számlát vezetnek egy 

megbízható harmadik félnél – a fizetési szolgáltatónál (PSP - Payment Service 

Provider) –, és ennek közbeiktatásával a banki infrastruktúrát jóval ritkábban veszik 

igénybe. Nevezetesen csak akkor, ha a fizetési szolgáltatónál vezetett számlájukat fel 

akarják tölteni. A fizetési szolgáltató lehet valóban teljesen független, erre specializált 

szervezet, de lehet az ügyféllel kapcsolatban álló mobiltelefon-, vagy internet-

szolgáltató is.  

 

Az ügyfelek vásárlásaikat erről a PSP által vezetett számláról bonyolítják, így banki 

adataik nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. A sok apró kifizetés vagy a rendszeren 

belül marad és marginális jutalékokkal a szolgáltató rendszerén belül bonyolódik le, 

vagy – ha a szolgáltató rendszerén kívülre irányul – ezen a számlán kumulálódik, és 

csak időnként kerül kiegyenlítésre. Ezáltal gazdaságosan – mintegy „kötegelt 

feldolgozásban” – valósítható meg a mikrotranzakciók lebonyolítása. 

 

Mint azt a neve is mutatja, a megoldás hitel vagy betéti alapon működhet. A tranzakciós 

költség a bankkártyákénál jóval alacsonyabb, a visszaélések száma jóval alacsonyabb, 

illetve a rosszindulatú felhasználási kísérlet a szolgáltató rendszerén belül, a limitáltabb 

ügyfélszám és felhasználási kör miatt sokkal egyszerűbben kiszűrhető. 

 

• A hitel alapon működő megoldások esetén, a fizetési szolgáltató mintegy előre 

meghitelezi a felhasználó költéseit, és csak egy meghatározott összeghatár 

és/vagy időtartam elérésekor kell a számlát kiegyenlíteni. Ez a modell általában 

a kiforrott, fejlett fizetési kultúrával és fegyelemmel rendelkező országokban és 

jól átvilágított, vagyonosabb ügyfelek esetén kivitelezhető. 

 

• A betéti alap mindenki számára biztonságosabb, noha a felhasználó számára 

kevésbé előnyös. A feltöltőkártyás mobiltelefon szerződésekhez hasonlóan a 

felhasználónak itt is előre kell befizetnie egy, általában csak minimumában 

meghatározott, tetszőleges összeget. Ezután ennek erejéig szabadon végezhet 

tranzakciókat, újabb befizetésre csak a betét elfogytával van szükség. 

 



 40

A központi számlavezetés a fentebb leírt általános modellt jelenti, amelyben három 

szereplő, egy vásárló, egy 

kereskedő és egy független fizetési 

szolgáltató van jelen.  

A tranzakció kezdetén, a vevő 

megrendelése után a kereskedő 

átirányítja a vevőt a számlavezető 

szolgáltató rendszerébe, ahol 

megtörténik az összeg 

átkönyvelése, és miután erről a 

kereskedő visszajelzést kapott, megvalósulhat a teljesítés. 

 

A mikrofizetési rendszerek jelenlegi állapotában a hitel-betét modellen alapuló 

megoldások közül kerül ki a legtöbb valóban tömegesen működő, üzletileg is sikeres 

megoldás. Sikerességét annak köszönheti, hogy kevésbé forradalmi megoldásokkal 

operál és látványosan nem feszegeti a jelenlegi pénzügyi rendszer kereteit. 

2.5.4. Esettanulmány: PayPal – Egy valódi üzleti siker  

Bár a hitel-betét rendszer nem tartozik szorosan a jelen értekezés fókuszához, mégsem 

szabad a modell legjelentősebb működő képviselőjét kihagyni egy elektronikus 

fizetésekkel foglalkozó munkából. 

Ennek oka egyrészt, hogy az X.com által működtetett PayPal ma a mikrofizetési 

rendszerek legsikeresebb képviselője, vagyis az alábbiakban bemutatásra kerülő 

elektronikus pénzen alapuló rendszerek legfőbb vetélytársa. 

Másrészt pedig a PayPal sikertörténete sok olyan tanulsággal szolgál, ami általánosan is 

igaz és megszívlelendő, ha egy üzletileg is sikeres, gyorsan és tömegesen elterjedni 

képes mikrofizetési megoldás létrehozása a cél. 

A PayPal 1998-ban indult, alapstruktúrája egy független központi számlavezetőn 

alapuló hitel-betét modell. Eredetileg P2P aukciós fizetések minél olcsóbb, gyorsabb és 

hatékonyabb megvalósítása érdekében hozták létre, az azóta egyik legsikeresebb 

multinacionális P2P-B2C piactéren és árverési helyen, az eBay-en. Az eBay, egyébként 

rendkívül sikeres üzleti modelljének korábban mindig is a fizetés volt az Achilles-sarka, 

erre kínált megoldást egy könnyen átlátható, egyszerű és konzisztens rendszerrel a 

PayPal. 

8. ábra: A hitel-betét modell tranzakciós folyamata 
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Később az aukciós kötöttségeit kinőve, egyéb P2P és B2C fizetésekre is alkalmassá 

vált, sőt mobiltelefonról is elérhető WAP-on és 3G-n keresztül. Forgalmi adatait 

tekintve nem kifejezetten mikrofizetési megoldás, hiszen az átlagos tranzakcióméret 40-

50 USD körüli. Üzleti felhasználás esetén a kereskedői jutalék pedig 30 cent és 2,2-

2,9%, de a P2P fizetés egy meghatározott forgalomig ingyenes. A tranzakciók több, 

mint 85%-a mára azonban kereskedelmi, tehát jutalékkal terhelt. 

 

Jelenleg rendkívül népszerű, 2006 végén 55 országban mintegy 160 millió bejegyzett 

account-ot (felhasználót) tartottak nyilván. A rendszer naponta mintegy 160 ezer 

tranzakciót bonyolít le, átlagosan 8 millió USD értékben. (PayPal 2006) A cég 2001-

ben tőzsdére vitte a részvényeit, noha akkor még veszteséges volt, és az idő őket 

igazolta. 

 

A rendszer sem technológiailag, sem pénzügyi rendszerét tekintve nem alkalmaz semmi 

forradalmit, éppen ebben rejlik a nagyszerűsége. Gyakran nevezik „e-mail money”-nak, 

vagyis e-mailben küldött pénznek is, mutatva, hogy a tranzakciók lebonyolítására a 

digitális világ legalapvetőbb, sokak által le is nézett, és egyhangúan nem 

biztonságosnak ítélt kommunikációs megoldását, az e-mailt használja fel.  

 

Az ügyfél, aki a PayPal-hoz csatlakozni akar, egy biztonságos csatornán keresztül 

egyszer és csak egyszer megadja hitelkártyájának vagy bankszámlájának adatait. A 

regisztráció úgy válik teljessé, ha egy minimális, ún. regisztrációs összeget átutal a 

regisztrált pénzügyi eszközről új PayPal számlájára. Ezt a belépési díjat később a 

rendszeren belül teljes egészében levásárolhatja. Ha használni akarja a rendszert, akkor 

a PayPal által vezetett számlát a használat függvényében fel kell töltenie, amennyiben 

viszont az ügyfél értékesít is a rendszeren keresztül, az így kapott jövedelem ezen a 

számlán íródik jóvá, és áll rendelkezésére. 

A fentiekből látható, hogy a PayPal nem ellene megy a hagyományos pénzügyi 

infrastruktúráknak, hanem együttműködik velük, hiszen az alapja továbbra is egy 

hitelkártyás vagy számlaátutalásos tranzakció. A tranzakciók és az azokat kísérő 

pénzforgalom mindaddig kikerül a bankrendszer, iletve a hagyományos pénzügyi 

rendszer látóteréből, amíg a rendszeren belül kerül – akár több eladási-vételi 

tranzakció során újra és újra – elköltésre. 
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A cég számos nagy pénzügyi szolgáltatóval és technológiai céggel kötött stratégiai 

szövetséget egyrészt a hatékonyabb működés, másrészt pedig az esetleges ellentétek, 

támadások kivédése érdekében. Ezek közé tartoznak például az ING group, a Providian, 

az eBANK, a Nokia, a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Deutsche Bank, a Developement 

Bank of Singapore, stb. A partnerek többsége részvényessé is vált a cégben, tehát az 

üzleti sikerben, a minél hatékonyabb és akadálytalanabb működésben is érdekeltek. 

 

Egy PayPal tag bármelyik másik tagtól fogadhat pénzt, és bármely e-mail címmel 

rendelkező magánszemélynek, vagy vállalatnak küldhet pénzt. Ha a fogadó fél még nem 

rendelkezik PayPal-számlával, akkor értesítést kap e-mailben, hogy számára pénz 

érkezett a rendszeren keresztül, amelyhez a fent bemutatott regisztrációs folyamat 

elvégzése után hozzáférhet. 

 

A PayPal üzleti modelljének szerves részét képező marketingstratégia tehát egyfajta 

vírus-szerű ügyfélszerzési-modellt követ. A rendszer mindenki számára nyitott, mindenki 

beléphet, akkor is ha eddig erre soha sem gondolt. Az átvételre váró pénz kiemelkedően 

jó motiváló erő, a szolgáltatás felhasználóinak száma pedig exponenciálisan növekszik, 

egyfajta univerzális nemzetközi pénzközvetítővé alakítva a rendszert. 

 

Valódi érték, illetve pénz nem mozog a közvetítést végző e-mailekben, mindössze 

egyedi tranzakciós kódok, amelyeket a rendszer a küldő és a fogadó e-mail címéből, 

illetve a küldött összegből generál. Ez teszi a rendszert a nem biztonságos csatorna 

ellenére meglehetősen biztonságossá (az átlagos visszaélési arány mindössze 0,5%, míg 

az elektronikus kereskedelemben az átlag 1,3-2,5% (González et al. 2004 )), hiszen 

minden tranzakció célzott, a tranzakciós kód minden szereplőt tartalmaz, így egy 

rosszindulatú harmadik fél nehezen tud beékelődni. A PayPal számlák és a valós 

bankszámlák közötti tranzakciók pedig az elektronikus kereskedelemben megszokott 

standard biztonságos csatornákon (SSL-csatornavédelem) keresztül történnek. 

A rendszer egy sajátos, nem kriptográfiai alapú, hanem adatbányászaton, mesterséges 

intelligencián és heurisztikákon alapuló igen összetett és kifinomult elemző rendszert 

használ a csalások, rosszindulatú felhasználás kiszűrésére. Ez a biztonsági rendszer sem 

tévedhetetlen, számos kritika érte már a céget téves számlabefagyasztások és egyéb, a 

felhasználókat ért kellemetlenségek miatt. 
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Az ügyfélbizalom fenntartása érdekében a cég tranzakciónként 100 ezer USD 

felelősségbiztosítással rendelkezik, ennél kisebb összegek mozgatása esetében tehát 

100%-os felhasználó-védelmet garantál. 

 

A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogy mi is (illetve mi nem) valójában a PayPal?  

• A PayPal nem bank, noha számos hasonlatosságot mutat a pénzügyi 

intézményekkel, hiszen magánszemélyek és vállalkozások számára számlát 

vezet, és fizetéseket bonyolít. Nem nyújt hitelt és nem fizet kamatot a betétekre, 

de gyakorlatilag egy nemzetközi elszámolóházként működik, amelynek 

tranzakciói, amíg a rendszeren belül maradnak, láthatatlanok a bankrendszer és a 

nemzeti/nemzetközi monetáris irányítás számára. 

• A PayPal nem elektronikus pénz, hiszen nem teremt számlapénzt semmilyen 

formában. A rendszerbe pénz csak kintről, a hagyományos pénzügyi rendszerből 

történő konverzióval kerülhet be, és az érték végig a szolgáltató által vezetett 

számlákon tárolódik, nem kerül az ügyfél birtokába, és az ügyfél csak a számlák 

kezelésének módjára való utasításokat továbbít a rendszerben, nem pedig valódi 

értéket. 

 

A fentiek miatt számos kritika éri a rendszert, hiszen valamilyen szinten a nemzetközi 

pénzügyi jogon kívül, egy féllegális állapotban működik, hiszen olyan tevékenységeket 

végez, amelyekre hivatalosan csak pénzintézeteknek lenne jogosítványa, ám az üzleti 

siker és a gondosan kialakított érdekeltségi rendszer miatt a világ hagyja működni és 

virágozni ezt a sajátos képződményt. A pénzmosás elleni szabályok, az illegális javak 

kereskedelmének és ellentételezésének lehetősége szintén gyakori kritikaként merül fel, 

ennek elkerülése érdekében a PayPal és az FBI együttműködik, ez viszont az 

adatvédelmi oldalról vet fel aggályokat. 
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3. Az elektronikus pénz, mint a készpénz digitális 
reprezentációja 
A fizetési forgalom és a modern pénzhelyettesítő és a pénzáramlást elősegítő 

technológiák, megoldások megértéséhez mindenképpen szükséges magának a pénznek, 

a pénzfogalomnak, és a pénz fejlődésének vizsgálata. Az alább következő 

közgazdaságtani, pénzügytani jellegű kitekintésben ez a terület kerül részletesebb 

bemutatásra. 

3.1. A pénz fogalma 

A pénzelméleti irodalom számtalan módon közelíti a pénz fogalmát. Ennek 

feltérképezése jelen értekezés keretei között még felsorolásszerűen sem cél, meg kell 

említeni azonban, hogy a pénz fogalmának definiálása elsőrendű fontosságú minden, 

pénzforgalommal foglalkozó megállapítás, vizsgálat előtt, hiszen bármilyen 

megállapítás csak az adott korban elfogadott, időben is változó pénzfogalom rögzítése 

után tehető. 

Az emberi történelem szorosan kapcsolódik, és párhuzamosan fut a pénz történetével. A 

szakirodalom általánosan elfogadott tézisei szerint a pénzt először áruként és ezzel 

együtt az árutermelő gazdaság kategóriájaként értelmezik. Ismert, hogy az árutermelő 

gazdaság kora előtt is léteztek eszközök, amelyek pénzszerű funkciókat töltöttek be, 

ezeket általában primitív pénzeknek nevezik. 

 

A hagyományos pénzforma kialakulásától a modern pénzrendszerek kifejlődéséig eltelt 

időszak három, jól elkülöníthető részre bontható. Az elsőt az árupénz (belső értékkel 

rendelkező, általában fémpénz), a másodikat az árupénz és a pénzhelyettesítők (állami 

forgalmú papírpénz, váltók, stb.), míg a harmadikat a belső érték nélküli (teremtett) 

pénz forgalma jellemzi. Messzemenő közgazdasági okoskodások nélkül is 

leszögezhető, hogy egy nemesfémből készült és egy papír alapú pénz, vagy 

továbbmenve egy számítógépes jel által reprezentált értékegység, bár nem lehetnek 

azonosak a lényegi vonatkozásai, mégis teljesen hasonló funkciókat tölt be, így kell, 

hogy legyen a pénznek egy olyan tartalmi vonatkozása, amely változatlanul ívelt át az 

elmúlt korokon. 
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Ez pedig nem más, minthogy a pénz valójában egy társadalmi viszony kifejeződése, 

függetlenül annak megjelenési formájától. „A pénz tartalmában termelési – 

általánosabban társadalmi – viszony megjelenése, anyagában kezdetben áru, majd 

áruburkát levetve viszonylagosan (vásárlóértékéhez képest) értéktelen papír vagy 

fémdarab és a bankszámlán megjelenő könyvelési tétel.” (Bánfi 2002, 16.p.) 

3.2. A teremtett pénz és a pénzügyi intézmények 

A jelenleg általánosan elfogadott definíció szerint a ma használatos pénz hitelpénz, 

vagyis egy olyan bankpasszíva, amely képes betölteni a pénz négy klasszikus 

funkcióját, vagyis 

• forgalmi 

• fizetési 

• értékmérő 

• megtakarítási (felhalmozási) eszköz szerepet tölt be. 

 

A klasszikus hitelpénzrendszerben pénzt csak a központi bank és a kereskedelmi 

bankok teremthetnek. Formáját tekintve lehet készpénz vagy számlapénz. Készpénzt 

csak a jegybank, bizonyos országokban esetleg a pénzügyminisztérium bocsáthat ki. 

Számlapénzt a jegybank és a kereskedelmi bankok egyaránt teremthetnek, ez a bank 

könyvelésében megjelenő tételt, illetve az adott számlán megjelenő elektronikus jelet 

jelent. 

A tradicionális pénzügyi intézményrendszer is a fenti struktúrához kapcsolódik, amely 

pénzügyi szférának is nevezhető, és általában három fő csoportra szokták bontani: 

• központi bank (jegybank), 

• kereskedelmi bankok (bank), 

• egyéb (ún. nem-monetáris pénzintézetek): takarékpénztárak, fejlesztési bankok, 

biztosítók, brókercégek, stb. 

3.3. A teremtett pénz materializált formái 

Az előbbiekben látható volt, hogy az árutermelés, a kereskedelem, a társadalmi 

viszonyok fejlődése során a pénz fokozatosan elvesztette árujellegét, és egyre inkább 

egy kézzel nem megfogható fogalommá, könyvelési tétellé változott. Ám az ember 

természeténél fogva kötődik az érték azon megtestesítőihez, amelyek érzékelhetőek, 

anyagiasultak. 
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Tehát, annak ellenére, hogy a pénz, mint olyan mára egy teljesen dematerializálódott, 

ezzel párhuzamosan megfigyelhető egy folyamatos rematerializálódási folyamat is, 

amely során a pénzügyi értékhez újabbnál újabb valódi belső érték nélküli anyagi 

reprezentációk kötődnek. 

 

Az első ilyen a bankári váltó és az állami kényszerforgalmú papírpénz sajátos fúziójából 

kialakult bankjegy, vagyis a mindenki által ismert készpénz, az egyes nemzeti valuták 

reprezentációja. Bemutatására kár is több szót vesztegetni, meg kell azonban jegyezni, 

hogy a további pénzformák értékelésekor a szakemberek mindig visszatérnek a 

készpénzhez, mint fő összehasonlítási alaphoz, hiszen van néhány olyan tulajdonsága, 

amely teljes mértékben megkülönbözteti, a hagyományos számlapénztől.  

 

Az első és legfontosabb ilyen tulajdonság az anonimitás. A bankjegyek ugyan 

egyedileg sorszámozottak, ám a jegybankból való kikerülés után ezt a legtöbb helyen 

nem tartják nyilván, még a kereskedelmi bankokban sem. A jegybank pénzfeldolgozó 

központjában kötegelt és rolnizott bankjegyek és érmék kikerülve a forgalomba 

„eltűnnek a szem elől” további sorsuk, vagyis hogy kihez került, ki mikor és miért 

fizetett vele egészen addig ismeretlen, amíg egy kereskedelmi egységből, postáról, vagy 

bankból vissza nem kerül a pénzfeldolgozóba, és vissza nem alakul számlapénzzé. 

 

A másik igen fontos tulajdonság, hogy a készpénzes tranzakciónak elvileg semmilyen 

költsége nincs, nem igényel adatforgalmat, vagy ellenőrzést, hiszen a bankjegyek vagy 

érmék átadásával megy végbe. Itt most eltekintek a tranzakció könyvelésének esetleges 

költségeitől (pénztári rendszer, számlatömb, stb.) és a készpénz valódiságának esetleges 

ellenőrzési költségeitől is. 

A készpénz az adott ország címletrendszerétől függő mértékben osztható, tetszőlegesen 

nagy- vagy kis értékű tranzakció ellentételezésére felhasználható, ugyanolyan 

feltételek mellett. A tranzakció feltételein, költségein nem változtat a tranzakció során 

mozgatott érték nagysága. 

Készpénzzel elvileg bármilyen viszonylatban lehet fizetni, ám a jogszabályok az 

ellenőrizhetetlen pénzmozgások kiküszöbölése és a forgalomban lévő 

készpénzmennyiség csökkentése érdekében a B2B kapcsolatokban tiltják a használatát, 

így alkalmazása jórészt a magányszemélyekhez kötődik akár B2C, akár P2P 

vonatkozásban. 
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A készpénz tetszőlegesen hordozható – bizonyos korlátokkal –, a felhasználó 

tetszőlegesen, bárhová magával viheti, és fizetést kezdeményezhet. 

A készpénz speciális anyagból, nagy biztonságú folyamatok során, különleges 

ismertetőjegyekkel, biztonsági elemekkel ellátva készül, így hamisítása, ha nem is 

lehetetlen, de legalábbis nagy nehézségekbe ütközik, és jelentős költségekkel jár. 

 

Végül de nem utolsó sorban a készpénz materializált formájában csak adott a 

társadalmi kontextusban használható, amely azt megalkotta, kibocsátotta. Ez a 

készpénz esetében általában egy ország, vagy egy régió (pl. az eurozóna), esetleg, 

amennyiben világpénzről van szó, több országban is elfogadhatják fizetőeszközként, 

átváltás nélkül is (ezt a szerepet a XX. század második felében az USD töltötte be, de e 

megnevezés mai jogosságát a kutatók már sok esetben vitatják). A későbbiekben látható 

lesz, hogy a digitális világ ezt is megváltoztathatja, és egy adott közösség, társadalmi, 

vagy ügyfélcsoport viszonylatában is értelmezhető lesz a pénzteremtés. 

 

A készpénznek és a készpénzes tranzakcióknak vannak hátrányai is, amelyeket – mint 

az a későbbiekben látható lesz – megpróbálnak kiküszöbölni az egyre újabb 

reprezentációk megalkotásánál. A készpénz, legyen bár papírból, vagy fémből, bizonyos 

mennyiség felett nehezen kezelhető, szállítása nehézkes és költséges a szükséges 

biztonsági intézkedések miatt. Relatíve sérülékeny, könnyen megrongálódik, elkopik 

vagy megsemmisül. Előállítása igen költséges. Könnyen ellophatják, vagy elveszíthető, 

kezelése, feldolgozása további költségekkel jár, az egyes nemzeti valuták közötti 

átváltás sem problémamentes. Maga a pénz fizikai formájában szennyezett lehet és 

ezáltal betegségeket is terjeszthet. 
8. Táblázat: A készpénzes tranzakció jellemzői15 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart

Készpénz Sz I I I I I I I I I 

 

A vonatkozó tudomány alapvetően a készpénzes tranzakciókat tekinti etalonnak, így 

ezek minden követelményt teljesítenek, ennek minél tökéletesebb digitális lemásolása a 

cél. 

 

                                                 
15 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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9. Táblázat: A készpénzes tranzakció láthatósága16 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Semmi Semmi Semmi Semmi Semmi 

a megfigyelő Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

 

A modern világ tranzakciós igényei, a nagy tömegű és gyakran nemzetközi 

pénzmozgások magukkal hozták a számlapénz használatának széles körű elterjedését. 

Számlapénzzel fizetni gyakorlatilag nem jelent mást, mint hogy az egyes kereskedelmi 

bankoknál vezetett számlák között átkönyvelésre kerülnek a tételek, és ettől kezdve az 

adott pénzmennyiség egy másik személy vagy szervezet rendelkezésére áll. B2B 

kapcsolatokban ez az egyetlen engedélyezett lehetőség a fizetésre, hiszen ez 

mindenképpen a két szereplő közé iktatja a központilag szigorúan ellenőrzött 

bankrendszert, sőt, ha nem ugyanannál a kereskedelmi banknál vezetik számlájukat, 

akkor mindenképpen a jegybankon is átfolyik a tranzakció. Így tehát a pénzmozgások 

ellenőrizhetők, a pénzmozgások adatai pedig az adott gazdaság monetáris irányításának 

rendelkezésére állnak, amely ezekből fontos adatokat, mutatókat (pl. pénzforgási 

sebesség) határozhat meg, és ezekből megtervezheti a szükséges beavatkozásokat. 

 

A magánszemélyeknek és az ehhez az állapothoz tranzakciós méretekben és 

szükségletekben igen közel álló KKV szektornak azonban gyakran szüksége van arra, 

hogy a vagyonát, az értéket ne csak egy számlaszám reprezentálja egy bankban, hanem 

legyen valami kézzelfogható eszköz, amely megkönnyíti az elvont és távol lévő érték 

kezelését. A társadalmi - pszichológiai okok mellett teljesen prózai okai is vannak 

ennek az igénynek. Banktechnológiai okok miatt az egyes számlák közti átkönyvelések 

mindig csak az adott nap végén a zárási időszakban kezdődnek, a bankközi 

klíringrendszer sajátosságaitól függően 1-3 nap alatt záródnak le. 

 

 

                                                 
16 Ez esetben a megfigyelő egy fizikai, a tranzakciónál jelen lévő személyt jelent. 
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Ilyen határidők mellett szükség van egyrészt a megfelelő fizetési szolgáltató (jellemzően 

bank) kiválasztására, a számlatulajdonos (akár hitel vagy betétszámla) minden kétséget 

kizáró azonosítására, a számlaegyenleg vagy hitelkeret ellenőrzésére, majd pedig a 

tranzakcióhoz szükséges összegnek a pénzügyi szolgáltatónál azonnali rögzítésére. 

 

A materializált számla hátterű készpénz-helyettesítők ezeket a funkciókat valósítják 

meg egy egyszerű, kompakt, könnyen áttekinthető és azonosítható formában. Az ide 

tartozó eszközöknek legelőször a teljesen off-line, papír alapú formái alakultak ki, de az 

adatátviteli technológiák fejlődésével hamarosan megjelentek ezek elektronikus 

alapokon nyugvó formái is. Csak a legelterjedtebbeket emelem most ki: ezek a kártya és 

a csekk. 

 

E két legnépszerűbb készpénzhelyettesítő a fent leírt funkciók ellátására jött létre, jogos 

tulajdonosuk készpénzhez juthat, vagy vásárolhat velük, ha hitelt érdemlően igazolja 

magát, a csekk esetén ez aláírással, míg a kártya esetében legtöbbször a titkos azonosító 

kód (PIN) megadásával érhető el. A csekk, mint a legősibb forma esetében csak a 

digitalizáltság megjelenése óta van lehetőség azonnali fedezetellenőrzésre, így 

fedezetlen csekket kibocsátani bűncselekménynek minősül. Fedezetlen kártyával nem 

bűn fizetni, ennek az authorizáció során ki kell derülnie, illetve a hitelkártyák esetében a 

hozzá kapcsolódó hitelkeret miatt nem is áll tényleges betét a vásárlások mögött. 

 

Sem a csekk, sem a hagyományos mágnescsíkos kártya nem hordoz azonban valós 

értéket, csakúgy mint a készpénz ezek is egy társadalmi-gazdasági viszony, nevezetesen 

egy pénzügyi szolgáltató (kereskedelmi bank vagy kártyatársaság) és a 

csekk/kártyatulajdonos közötti szerződés reprezentációi, és a szolgáltató elszámolási 

rendszerében megjelenő betéti- vagy hitelszámla forgalmához kötődnek. A legújabb IT-

alapú technológiák már lehetővé teszik azonban, hogy maga a készpénzhelyettesítő 

eszköz, nevezetesen a chippel ellátott, ún. intelligens kártya (smartcard) maga is értéket 

hordozhasson. A kártyában épített mikro számítógép segítségével lehetséges a pénzt, az 

értékegységeket közvetlenül a kártyán tárolni, és a készpénzes tranzakciókhoz 

hasonlatos fizetéseket kezdeményezni vele. E technológia alapja lehet a hagyományos 

kereskedelmi bankok által teremtett számlapénz, de a pénzteremtők köre ki is bővülhet 

és megjelenhet a pénz jelenlegi legutolsó formája, a digitális pénz. 
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3.4. A digitális pénz 

Eredetileg az elektronikus pénz elsődleges funkciója az volt, hogy megkönnyítse a 

vásárlást és csökkentse a tranzakciós költségeket, többek között az Internetes vásárlások 

során (Goshtigian 1996). Az új technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy a fizikai 

készpénzes, a hagyományos bankkártyás, (külföldön) a csekkes fizetést felváltsa az 

elektronikus készpénz, kiküszöbölve ezzel a készpénztartás költségeit is. Az 

elektronikus pénz a valódi készpénzes fizetéssel megegyező tulajdonságokkal 

rendelkezik, vagyis teljesen anonim lehet, a fizetés kedvezményezettjének a tranzakció 

után a fizető fél felé nincs követelése. 

 

3.4.1. Digitális pénz definíciók 

Az elektronikus pénz definíció szintű meghatározása körül „enyhe” zűrzavart fedezhet 

fel az olvasó a fogalmak összemosódása és keveredése miatt. A téma megjelenése óta az 

elektronikus pénz definícióiban a hangsúly kissé áthelyeződött. Mihályi Judit, a téma 

egyik korai hazai vizsgálója, 1997-ben három lényeges pontot emelt ki az angol 

definícióból17: „(1) Az elektronikus pénz monetáris értéket testesít meg. (2) A benne 

lévő érték közvetlen cserére alkalmassá teszi… (3) Az elektronikus készpénz fizetések 

azonnal megtörténnek, amikor a fizetés zajlik…” (Mihályi 1997). Hat évvel később a 

meghatározás így szólt: „Az e-money olyan elektronikus fizetési eszközön tárolt 

digitális, hitelviszonyt megtestesítő pénzérték, amely kibocsátóját kötelezi, bemutatóra 

szól (anonim), és amit a kibocsátón kívül más is elfogad fizetésként.” (Széplaki 2003). 

Ez lényegében megegyezik az Európai Parlament és Tanács18, valamint az ELMI19 

(Electronic Money Institution) hivatalos definíciójával. Mindkét meghatározásban 

helytálló kijelentések sora fedezhető fel, kissé más megközelítésben. A Széplaki által 

                                                 
17 (Brown-Capelli 1996) alapján. Az eredeti definíció: „A store of monetary value, readily and 
immediately usable for payment or exchange, which is held in electronic (digital) form rather than having 
a physical nature (such as notes and coins).” 
18 „electronic money is broadly defined as an electronic store of monetary value on a technical device 
that may be widely used for making payments to undertakings other than the issuer without necessarily 
involving bank accounts in the transaction, but acting as a prepaid bearer instrument”. (ECBS 2003) 
19 „-“electronic money" shall mean monetary value as represented by a claim on the issuer which is: 

(i) stored on an electronic device; 
(ii) issued on receipt of funds of an amount not less in value than the monetary value issued; 

 (iii) accepted as means of payment by undertakings other than the issuer.” (Lelieveldt 2003) 
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két éve megfogalmazott definíció az e-pénz névtelenségét és elfogadottságát emeli ki a 

korábbihoz képest. 

Az elektronikus pénz definícióját a Magyarországon először a következő jogszabály 

adta meg: 77/1999. (V. 28.) kormányrendelet az elektronikus fizetési eszközök 

kibocsátására és használatára vonatkozó egyes szabályokról. Ezerint „elektronikus 

pénzeszköz az a távolról hozzáférést biztosító, fizetési eszköznek nem minősülő, 

újratölthető fizetési eszköz – akár értéktároló kártya, akár számítógép memória –, 

amelyen értékegységek elektronikus úton tárolhatók, lehetővé téve birtokosának azt, 

hogy … (fizetési, illetőleg pénzfelvételi) … műveleteket végezzen.” (3§ c) 

3.4.2. Jogi kitekintés 

A pénzügyek, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, nagyon erőteljesen és 

részletekbe menően szabályozott terület. A hagyományos pénzügyi jog évtizedek 

evolúcióján keresztül nyerte el mai formáját. Ez a szabályozás azonban az elektronikus 

pénz és az elektronikus fizetések kapcsán újabb kihívásokkal néz szembe, hiszen a 

technológiai fejlődés, és az üzleti modell olyan lehetőségeket teremtett, amelyek 

feszegetik a hagyományos pénzügyi jog kereteit. A nem banki hátterű kibocsátás és 

üzemeltetés, a nemzetközi jelenlét, és maga a szolgáltatás egésze is speciális 

szabályozást kíván, ám a jog lassabb alkalmazkodása és követő magatartása miatt, még 

messze nem töltött be minden hézagot, amelyben a fizetések ezen új formája működik. 

3.4.2.1. Nemzetközi szabályozás 

Egy nemzetközi fizetésekre is alkalmas elektronikus fizetési rendszer esetében nagyon 

lényeges, hogy a nemzeti szintű szabályozás mellett, legyen egy általános, nemzetközi 

keret, amely segíti a nemzeti jog egységesedését, másrészt pedig meghatározza, a 

nemzeti jog hatáskörén kívül eső problémák esetén követendő eljárást.  

Az Európai Unióban két keretszabály létezik, amely egységesíteni kívánja az EU-15 

országok ez irányú korábbi nemzeti szabályozásait (ha volt ilyen), illetve az új 

belépőknek ezen irányelveknek megfelelően célszerű megalkotni a saját 

szabályrendszerüket. (A magyar nemzeti szabályozást a következő alfejezet ismerteti.) 

Az EU szintjén két direktíva ad iránymutatást: az első, az általánosabb 2000/31/EK, 

amely az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat és az elektronikus 

kereskedelem jogi kérdéseit szabályozza, valamint az ugyanebben az évben született 

2000/46/EK, amely konkrétan az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények 
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tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szól. A 

direktívák csak célokat határoznak meg, így nem valósul meg a teljes jogi egységesítés. 

Ezek a szabályok sok területet lefednek, mégis maradnak még kérdéses pontok. Az 

egyik legfontosabb az európai, amerikai és ázsiai szabályozás nem egységes volta, 

amely a nemzetközi digitális fizetési szolgáltatások kezelését megbonyolítja. 

Természetesen léteznek általános keretszabályok, pl. a Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO) a GATS keretein belül külön is foglalkozik az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások határokon átnyúló kérdéseivel (WTO 1998), ám az ilyen keretek túl 

általánosak egy jól és prudensen működő pénzügyi szolgáltatás követelményeihez 

képest. A közelmúltban is előfordult olyan eset, hogy egy nemzeti felügyelet (a brit 

FSA) komoly dilemmák elé került egy külföldről nyújtott elektronikus pénzügyi 

szolgáltatás besorolása és kezelése kapcsán (részletesen ld. (González 2004, p. 7-9.). 

 

Léteznek egyéb, nem közvetlenül az elektronikus fizetéseket érintő nemzetközi 

keretszabályok, amelyeket a fejlett országokban kötelezően bevezettek, ezek szintén 

meghatározó elemei az elektronikus pénz működésének. Ilyen a 2001. szeptember 11-i 

terrorcselekmények után általánosan bevezetett pénzmosás, szervezett bűnözés és 

terrorizmus ellenes szabályozás, amely az elektronikus pénzrendszerek anonimitási 

kritériumával ütközik, így a legjobb esetben is csak visszavonható (fair) anonimitással 

működtethető az elektronikus pénz. Ugyanezen a területen vet fel aggályokat az érték 

túl gyors, és a hagyományos infrastruktúrák által ellenőrizetlen áramlása. Emiatt aztán 

az elektronikus pénzkibocsátókra a szükségesnél szigorúbb szabályokat írnak elő, éppen 

azt a szabadságot korlátozva, amely a terület egyik legfőbb előnye. 

3.4.2.2. A magyar szabályozás 

Az Országgyűlés, a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése 

érdekében és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására 

tekintettel, megalkotta a 2004. évi XXXV. törvényt, az elektronikus pénzt kibocsátó 

szakosított pénzintézetekről, amely hatálybalépését az Európai Unióhoz való 

csatlakozás napjával határozta meg. A törvény többször is hivatkozik a hitelintézetekről 

és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényre (Hpt.), amely már 

tartalmaz bizonyos elemeket az elektronikus pénzről. Többek között az elektronikus 

pénz definícióját, és olyan általános szabályozásokat, melyek az elektronikus pénz 

esetében is érvényesek. Hivatkozik továbbá a 2000/46/EK Európai Uniós irányelvre. 
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Mindezek ellenére azt lehet mondani, hogy az elektronikus pénz jelenlegi hazai jogi 

szabályozása még igen kezdetleges - noha meglehetősen szigorú - hiszen alig használják 

Magyarországon a fizetés ezen módját. Az elektronikus pénz elterjedésével azonban a 

jog is nyilvánvalóan lépést fog tartani és megfelelő jogi keretet biztosítani. 

 

A Hpt. szerint az elektronikus pénz készpénz átvétele, illetve számlapénz átutalása 

ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus 

fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad, valamint a kinnlevő elektronikus 

pénz, az az elektronikus pénzérték, amelyet az érvényességi időszak alatt nem váltottak 

vissza. 

 

Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet pedig olyan hitelintézet, amely 

elektronikus pénzt és elektronikus pénzeszközt bocsát ki, illetőleg ezzel kapcsolatos 

szolgáltatást nyújt. Ezen szolgáltatásokon túl a törvény taxatíve meghatározza, hogy 

milyen egyéb tevékenységeket végezhetnek a szakosított hitelintézetek: 

 

Eszerint közvetíthet pénzügyi szolgáltatást ügynöki tevékenységként, illetve megbízás 

alapján elektronikus pénzeszközön történő adattárolást. Az elektronikus pénzt kibocsátó 

szakosított hitelintézet szavatoló tőkéjének mindenkor el kell érnie a kinnlevő 

elektronikus pénz által megtestesített pénzügyi kötelezettségek mindenkori összege 

vagy a kinnlevő elektronikus pénz által megtestesített pénzügyi kötelezettségek 

összegének az előző hat hónapra számított átlaga közül a magasabb érték két százalékát. 

Továbbá korlátozottak az ilyen jellegű hitelintézetek más vállalkozásokban való 

részesedései, és a kinnlevő elektronikus pénz által megtestesített pénzügyi 

kötelezettségek összegével megegyező összegben kizárólag a következő eszközöket 

tarthatják birtokukban: 

 

• készpénz, 

• a Hpt. szerinti „A” zónába tartozó országok központi kormányával, központi 

bankjával, az Európai Közösségekkel illetőleg az Európai Központi Bankkal 

szemben fennálló illetőleg az általuk garantált követeléseket megtestesítő 

eszközök, 

• A” zónába tartozó országban bejegyzett hitelintézetnél elhelyezett látra szóló 

betét, 
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• olyan hitelviszonyt megtestesítő eszköz, amely nem tartozik a b) pont alatt 

felsorolt tételek közé és kielégíti az alábbi feltételek mindegyikét: 

o likvid, 

o olyan vállalkozás bocsátotta ki, amely a Hpt. illetve a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) értelmében nem 

rendelkezik befolyásoló részesedéssel az elektronikus pénzt kibocsátó 

szakosított hitelintézetben vagy olyan vállalkozás, amely nem áll a Hpt. 

vagy a Tpt. szerinti szoros kapcsolatban az elektronikus pénzt kibocsátó 

szakosított hitelintézettel, 

o a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a 

devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges 

tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv 

vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII.24.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Kkr.) meghatározott minőségi kötvény.  

 

A szigorú szabályozás azért is szükséges, mert az elektronikus pénzt kibocsátó 

intézmények nem esnek a betétbiztosítás hatálya alá (MNB 2004a).  

 

A 2004. májusi uniós csatlakozással tehát megszületett az elektronikus pénz. 

Elterjedését és sikerességét nehéz előre megjósolni. Egy dolog teljesen biztos: az új 

fizetőeszköz lakossági fogadtatása meghatározó, megfelelő számú felhasználói kör 

nélkül hiába bocsátanának ki elektronikus pénztárcákat. Sajnos azt a tényt sem szabad 

elfeledni, hogy Magyarország – az emberek pénzügyi kultúráját tekintve – elmaradott a 

nyugati társadalmakhoz képest. Ezt a kijelentésemet a hazai (és külföldi) kártya 

használati szokásokra alapozom. Mindemellett szükséges a megfelelő infrastruktúra 

kiépítése is.  
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3.4.3. Technológiai megvalósítás 

Az elektronikus pénznek két különböző fajtája különböztető meg: az egyik anonim (pre-

paid vagy token-based), a másik azonosítható elektronikus pénz (post-paid vagy float-

based). Az azonosítható digitális jel információt hordoz a személyről, aki használja a 

pénzt. Az anonim rendszerek hasonlóan működnek, mint a valós készpénz, vagyis a 

gazdaságban nem követhető a pénz mozgása, névtelenséget biztosít 

felhasználójának20(Miller 2005). A teljes anonimitást azonban nehéz lenne 

megvalósítani a kettős költés (double spending)21 probléma miatt. 

 

Egyes radikálisabb szemléletű kutatók szerint a jövő pénze teljes mértékben digitális 

lesz, az emberek zsebében kártyák lesznek, a számítógépükön szoftverek, elektronikus 

pénzzel feltöltve, az aprópénz csörgése és a valós bankók is el fognak tűnni (Illinois 

2002). A leghihetetlenebb tervvel eddig Szingapúr állt elő, miszerint törvényes 

elektronikus fizetőeszköz (Singapore Electronic Legal Tender – SELT) bevezetésével 

2008-ra teljesen száműzni akarja a készpénzt (Kok 2002). 

 

A kísérlet valóra válhat máshol is, de a társadalomnak nagy változáson kell ahhoz 

átesni, hogy a digitális világot mindennapjai részévé fogadja a fizetési műveletek során 

(is). A korábban bemutatott első próbálkozások egy része már a kilencvenes években 

sikertelenné vált a nem megfelelő üzleti vagy technológiai megoldások miatt. A bizalom 

megteremtése és fenntartása elsődleges fontosságú az új fizetőeszközzel szemben, 

különben az e-pénz rendszer (talán végleges) csúfos kudarca következhet be. 

 

A digitális pénz lényegét tekintve több, mint a teremtett pénz egyfajta elektronikus 

megjelenési formája. Leegyszerűsítve a digitális pénz maga egy információegység, 

amely értékkel rendelkezik. Ezt az információdarabot a kereskedelemben elfogadják, fel 

lehet használni vásárlásra, vagy akár készpénzfelvételre is bizonyos korlátok között. A 

digitális pénz az értéket önmagában hordozza, nem csupán reprezentál egy 

bankszámlán, vagy hitelkártyaszámlán elhelyezkedő összeget. 

 

                                                 
20 Ez a pénzmosás kérdését veti fel, jelen munka nem tér ki ennek részletes vizsgálatára. 
21 Ez az elektronikus pénz hamisítását (sokszorosítását) jelenti. 
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A digitális pénz kiküszöböli a hagyományos készpénz sok hátrányát megtartva annak 

legtöbb előnyét. A digitális pénz teljesen tiszta, könnyen szállítható tetszőlegesen nagy 

tömegben. Megfelelő algoritmusok segítségével könnyű előállítani, mégis nehéz 

hamisítani, vagy másolni. 

 

Amennyiben célhardveren, intelligens kártyán kerül tárolásra, úgy a hordozó előállítása 

itt is fejlett technológiát és költséges eljárásokat igényel, de pénzegységre vonatkoztatva 

még mindig a töredéke a papírpénz előállítási költségeinek, mivel egy eszközön 

tetszőleges mennyiségű pénz tárolható és bármikor újratölthető, kopása alacsony, és a 

környezeti hatásokat viszonylag jól tűrő eszközről van szó. A digitális pénz egyszerű 

átadással cserélhet gazdát, így alkalmas P2P fizetésekre is, az anonimitás 

megvalósítható, de ez olyan ellenőrzési eljárásokat igényel, amelyek csökkentik a 

rendszer hatékonyságát és növelik a tranzakciós időt, így az anonimitás és a 

hatékonyság között általában kompromisszumot kell találni. 

 

A számláló alapú (counter based, register based) rendszerek az egyik legkorábbi 

digitális pénzrendszerek. Ezeknél egy „számláló” tárolódik a smart card-on. A digitális 

pénztárcában lévő digitális pénz mennyiségét a számláló által mutatott érték határozza 

meg. 

 

Az érme-alapú rendszerekben a megfelelő információdarabok egy-egy digitális érmét 

reprezentálnak, melyek előre meghatározott címletűek. A fizetés lényegében ezeknek a 

digitális érméknek az átadásával valósul meg. 

 

Érdekes kérdés, hogy ki teremthet digitális pénzt. Hiszen a szükséges technológia 

monopóliumával itt nem rendelkezhet kizárólagosan a bankrendszer, sőt, a konkrét 

jelenleg is működő megoldások esetében látható, hogy a legtöbb ilyen rendszert 

független intézmények üzemeltetik, amelyek nem tartoznak a hagyományos pénzügyi 

szféra még legtágabban értelmezett külső körébe sem. Sőt, digitális pénzt adott 

viszonylatban akár egy kereskedő is teremthet, amelynek az elfogadása csak az adott 

üzletben biztosított. Ez viszont kaotikus állapotokat eredményezne egy ország monetáris 

rendszerében, hiszen a pénzteremtés kizárólagossága és ellenőrizhetősége nélkül 

képtelenség hatékony monetáris politikát folytatni, és olyan alapvető mutatók, mint 

például az inflációs ráta sem határozhatók meg kellő pontossággal. 
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Ez alapján érthető, hogy miért olyan heves a pénzügyi szféra illetve a monetáris 

irányítás ellenállása a digitális pénzzel szemben. A központi bankok és a monetáris 

szabályozó intézmények a fent részletezett problémák lehetőségét látják egy ilyen 

eszközben, a kereskedelmi bankok pedig üzleti érdekeiket, a pénzteremtés kizárólagos 

jogának monopóliumát féltik a piacon megjelenő új szereplőktől. 

 

A digitális pénzrendszerek – a fentebb már részletesen ismertetett – hitel vagy betéti 

alapon működhetnek. Általában azok a rendszerek, amelyek a pénzvilág ellenállása 

ellenére is működőképesek maradtak, a betéti alap jellemzi. Ez esetben ugyanis nem 

történik valódi pénzteremtés, hiszen készpénzt vagy számlapénzt váltanak át digitális 

pénzre, így az ilyen rendszerek mintegy megkönnyítik a hagyományosan teremtett pénz 

elektronikus kezelését, és egyszerűen lehetővé teszik egy készpénzszerű digitális eszköz 

használatát. 

 

Sokkal érdekesebb lenne a hitel alapon működő rendszerek vizsgálata, hiszen itt akár a 

tényleges pénzteremtés is megvalósulhat, hiszen nincs egy előre elkülönített összeg, 

amely a digitális pénz használata mögött áll. A hitelezés, amely a pénzteremtés 

alapfeltétele azonban a legtöbb ország jogrendjében szigorúan pénzügyi tevékenységnek 

minősül, végzésének szigorú szervezeti, anyagi, tárgyi és személyi feltételei vannak. 

Gyakorlatilag csak a szigorúan ellenőrzött, szűken vett pénzügyi szféra, ezen belül is 

főként a bankok és a szakosított hitelintézetek számára engedélyezett. Ezáltal valódi 

digitális pénzteremtést csak az a szektor végezhet, amelynek ez egyáltalán nem áll 

érdekében, úgyhogy napjainkban a digitális pénz egyelőre a legfejlettebb, de még 

kevéssé elterjedt készpénzhelyettesítő eszköz szerepét tölti be. 
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3.5. Az e-pénz bevezetésével járó társadalmi, gazdasági 

hatások22  

Érvek az elektronikus fizetőeszköz mellett: 

a) A készpénzzel kapcsolatos társadalmi ráfordítások csökkennek. A készpénz 

teljes száműzésével megszűnne az előállításával, kezelésével kapcsolatos összes 

költség. Abban az esetben, ha a készpénz továbbra is fizetési alternatíva 

maradna, a társadalmi költségek ugyan csökkennének, de az egységnyi készpénz 

előállításával és kezelésével kapcsolatos költségek nőnének. 

b) A készpénz teljes megszüntetésével sokan nem értenek egyet. Ez elég nehéz 

feladat lenne, így feltételezhető, hogy fizetési lehetőségként továbbra is 

megmaradna. Ebben az esetben számolni kell azzal, ha az elektronikus 

pénztárcák elterjednének, a készpénz egyre nagyobb hányada kerülne a szürke- 

és feketegazdaság kezébe. 

c) Az előző pontban már említett e-pénztárcák elterjedése nagyban befolyásolná a 

fizetési mód hatékonyságát. Minél többen hajlandóak e-pénzzel fizetni, annál 

több kereskedő hajlik annak elfogadására.  

 

Érvek az elektronikus fizetőeszköz ellen: 

a) Magas migrációs költségek 

b) Szociális gondok merülnének fel, ha a készpénz örökre eltűnne. Ebben az 

esetben minden e-fizetéshez bankszámla kell, hogy kapcsolódjon, az alacsony 

jövedelműeknek egy részének azonban valószínűleg nincsen banki kapcsolata. 

c) Teljesen készpénz nélküli társadalomban az állam az, aki a fizetési technológiák 

közül kiválasztja az általa optimálisnak tartott változatot. Ha a döntés helytelen, 

vagy túl korai, jelentős társadalmi hatásokkal járna. 

d) Az állampolgárok a készpénzről is nehezen tudják megállapítani annak 

valódiságát – a „fizikailag” vizsgálható biztonsági jelek ellenére. Az 

elektronikus pénz esetén nem bocsátható olyan megbízható tudás a felhasználók 

rendelkezésére, amely alapján megállapítható az e-pénz hamis-e vagy nem. 

 

                                                 
22 (Radó 2003) alapján 
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3.6. Költségelemzés23 

A technika fejlődésével együtt - annak hatására – az elmúlt évtizedekben lényegesen 

csökkentek a fizetési rendszerek költségei. A Fedwire (the US Federal Reserve 

Electronic Transfer System) adatai alapján az elektronikus fizetések átlagos költségei 

62%-kal csökkentek 1979 és 1996 között (Karajánnisz-Tardos 2006). 

 

Amennyiben valaki megkísérelné megvizsgálni a törvényes elektronikus fizetőeszköz 

bevezetésének hatását, akkor minden országra meg kellene néznie a meglévő fizetési 

rendszerek fejlettségét, a készpénzes fizetési mód fontosságát, a szürke- és 

feketegazdaság arányát, az elektronikus fizetőeszközök elterjedtségének mértékét, azok 

egymással való kapcsolatát, a lakosság műveltségi színvonalát stb. (Radó 2003). 

Számos publikáció jelenik meg az elektronikus és nem elektronikus fizetési eszközök 

költségeinek összehasonlításáról. 

 

Egy, jó esetben glogális fizetési rendszer vizsgálatakor, azonban csak úgy lehet releváns 

gazdaságossági döntéseket, hozni, ha valóban sikerül a rendszerbevezetés összes, a 

teljes fejlesztői-üzemeltetői-felhasználói vertikumban megjelenő költségeit felderíteni. 

Erre leginkább az 1990-es évek második felében kimondottan az informatikai 

beruházások beárazására létrehozott TCO (Total Cost of Ownership) módszertan, illetve 

ennek össztársadalmi szinten való továbbgondolása a megfelelő. A rendszerek 

pénzügyi-üzleti sikerességét, csak költségszámítás alapján nem lehet megatározni, 

hiszen a bevételi oldal nagyon jelentősen változtatja meg egy projekt végkimenetelét. A 

várható bevételek azonban sokkal nehezebben becsülhetők, mint a potenciális 

költségek, így az összehasonlítás túl sok szubjektív elemet tartalmazna. 

 

A költségek összesítése és a fizetési rendszerek egy határozottan költségalapú 

árazásának bevezetése tehát jó alapot kínál az egyes rendszerek minél objektívebb 

összehasonlításához.. Az ilyen elemzések eredményei általában kevésbé hasonlíthatóak 

össze a retail szektor költségeivel. Az alábbi táblázat néhány tanulmány eredményét: a 

tranzakciónkénti társadalmi költségek, valamint a bank- és a retail szektorszintű 

költségei bontásában foglalja össze. 

                                                 
23 A fejezet a (De Nederlandische Bank (DNB) 2004), (ECBS 2003), (ECB 2004), (Lieater 2002) 
elemzésinek felhasználásával készült. 
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10. Táblázat: Az elektronikus fizetési rendszerek költségstruktúrája 

OOrrsszzáágg  ÉÉvv  PPéénnzznneemm  KKéésszzppéénnzz  CCsseekkkk  
HHiitteell--  

kkáárrttyyaa  

BBeettééttii  

kkáárrttyyaa  
EE--ppéénnzz  

Társadalmi költségek (teljes ktg.) 

UUSS  1993 USD - 2,78-3,09 - - - 

UUSS11  2001 USD 0,04 0,79 0,88 0,47 - 

HHoollllaannddiiaa22  2002 EUR 0,3 - 3,587 0,486 0,931 

Bankszektor költsége 

UUSS  1993 USD - 0,15-0,43 - - - 

NNoorrvvééggiiaa  2001 EUR - 3,08 - 0,34 - 

SSppaannyyoolloorrsszzáágg  2001 EUR - 0,27 - 0,07 - 

HHoollllaannddiiaa22  2002 EUR 0,126 - 3,348 0,25 0,782 

Retail szektor költsége 

UUSS  1993 USD - 1,25 - -  

NNéémmeettoorrsszzáágg  1999 EUR 0,09-0,15 0,50-0,71 - 0,87 - 

UUSS  2000 USD 0,12 0,36 0,72 0,34 - 

SSvvééddoorrsszzáágg  2001 EUR - - 1,54 0,23 - 

HHoollllaannddiiaa22  2002 EUR 0,164 - 0,239 0,236 0,149 

Változó költségek3 

HHoollllaannddiiaa22  2002 EUR 0,1764 - 1,0859 0,1965 0,0333 

Forrás: (ECB 2004) 
1 Forrás: (Lieater 2002). 2 Forrás: (De Nederlandische Bank 2004). 3Az átlagos tranzakció értékek: 

9,37 EUR (készpénz), 44,13 EUR (betéti kártya), 2,72 EUR (e-pénz) és 115,22 EUR (hitel kártya).  

 

A 10. Táblázat adatait vizsgálva szembetűnő, hogy a teljes költséget figyelembe véve 

még mindig a készpénz a leginkább költséghatékony fizetőeszköz. A csekkes fizetés a 

legkevésbé gazdaságos, ezt követik – a táblázatban nem szereplő – a papír alapú és az 

elektronikus (giro) utalások. A készpénz legnagyobb ellenfelei: a betéti és hitelkártyák 

is költségesebbek. Az elektronikus pénz vizsgálatánál kiderül, hogy a változó költségek 

lényegesen alacsonyabbak a többi eszközhöz képest és a retail szektornak is kevesebb 

költséget jelent az e-pénz használata, de az összköltség és a bankokra jutó kiadások 

jóval magasabbak. Ennek oka a következőkben rejlik: A fizetési eszközök 

összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy azok életpályájuk mely szakaszán 

vannak. 
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(Radó 2003) szerint is, meg kell vizsgálni az egyes fizetőeszköz elterjedtségének 

mértékét. Az elektronikus fizetési rendszerek – legfőképp az e-pénz – életútjuk egy 

korai szakaszában vannak, így a magas kutatási és fejlesztési (fix) költségek, valamint 

az alacsony tranzakciószám viszonylag nagy átlagköltséget eredményeznek (ECB 

2004). Az alacsony változó költségekből adódó előnyöket tehát a tranzakciók 

volumenének növelésével lehetne kiaknázni. Ennek bemutatása előtt azonban érdemes 

megvizsgálni részletesebben a már korábban látott fizetőeszközök (a csekk kivételével) 

változó költségeinek alakulását a tranzakció értékének függvényében. A 9. ábra jól 

szemlélteti az e-pénz előnyét a többi fizetőeszközzel szemben. 
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9. ábra: Egy tranzakció változó költsége különböző fizetőeszközök esetén (ECB 2004) 

 

Költséghatékonyság szemszögéből vizsgálva kétség kívül a hitelkártya a legkevésbé 

gazdaságos fizetési eszköz. Nincs olyan tranzakciós érték, aminél ezt a fizetési módot 

lehetne előnyben részesíteni. Ha a készpénzes és a betéti kártyás fizetés között kell 

választani, akkor a töréspontot a 11,63 eurós összeghatár jelzi. A készpénz használata 

gazdaságosabb a fent említett összeg alatt, magasabb értékű fizetésre viszont 

érdemesebb a betéti kártyát használni. A tranzakció értékét tekintve bármekkora összeg 

esetén az e-pénz használata a leggazdaságosabb. 
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Ahogy ez korábban már a 10. Táblázatban látható volt, a teljes tranzakciónkénti költség 

a készpénz esetében a legalacsonyabb, 0,3 euró. A hitelkártyás fizetés itt is a 

legdrágábbnak bizonyul a maga 3,59 eurós értékével. Az e-pénz 0,93 eurós értéke 

szintén viszonylag magasnak mondható, amit az alacsony tranzakció számmal lehet 

magyarázni. A Hollandiában 2002-ben e-pénzzel végzett 87 millió eurós forgalomnál 

jelentősen nagyobb ügyletszámot lenne képes lebonyolítani a kiépített hálózat. Ha ezt a 

forgalmat 500 milliós tranzakció számra lehetne növelni, az e-pénz teljes 

tranzakciónkénti költsége 0,16 euróra csökkenne, ezzel a készpénz komoly 

versenytársává léphetne elő. 

 

A költség megtakarítások realizálásának bemutatására a holand nemzeti bank (DNB) 

munkacsoportja készített egy alternatív forgatókönyvet. Egy olyan szituációt vizsgáltak, 

ahol 500 millió darab (átlagosan 3 eurós) készpénzes fizetés helyett e-pénzt, valamint 

1000 millió darab (átlagosan 20 eurós) tranzakció helyett betéti kártyát használnának. 

Az vizsgálat adatait a 11. Táblázat mutatja. 

 
11. Táblázat: A készpénzkímélés egy alternatív forgatókönyve (De Nederlandsche Bank 2004) 

22000022--eess  aaddaattookk::  

 Készpénz Betéti kártya Hitelkártya E-pénz 

Tranzakciók darabszáma (millió) 7.066 1.069 46 87 

Összes tranzakció értéke (millió) 66.263 47.177 5.300 236 

1 átlagos tranzakció értéke (EUR) 9,37 44,13 115,22 2,72 

NNaaggyyoobbbb  aarráánnyybbaann  kkéésszzppéénnzzkkíímmééllőő  eesszzkköözzöökk  hhaasszznnáállaattáávvaall::  

 Készpénz Betéti kártya Hitelkártya E-pénz 

Tranzakciók darabszáma (millió) 5.566 2.069 46 587 

Összes tranzakció értéke (millió) 44.763 67.177 5.300 1.736 

1 átlagos tranzakció értéke (EUR) 8,04 32,47 115,22 2,96 

 

A költségmegtakarítás 106 millió euró lenne, ami csak a változó költségek hatását 

szemlélteti. A fizetési szokásokban történő nagyobb változás ennél jelentősebb 

megtakarításokat eredményezhetne, elsősorban hosszú távon (De Nederlandsche Bank 

2004). 
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3.7. Digitális pénz sémák 

3.7.1. A sémák jelentősége 

A digitális pénz séma azoknak a protokolloknak, algoritmusoknak és szabályoknak az 

összessége, melyek segítségével egy digitális pénz funkcionalitású rendszer építhető fel. 

Egy-egy séma adja meg a teljes technológiai keretet, ami meghatározza egy-egy 

elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszer működését. 

3.7.2. A digitális pénz séma szereplői 

A digitális vásárlások igényelnek egy vevőt, egy eladót és legalább egy pénzügyi 

szolgáltató intézményt is. Általában külön intézmény tartozik a vásárlóhoz és az 

eladóhoz. Alapvető szereplők: 

 

• vevő, vásárló, felhasználó (buyer, payer, user, customer, client); 

• kereskedő, bolt, eladó (merchant, payee, shop, seller); 

• vásárló bankja, kiadó bank (buyer's bank, issuer bank): a vásárlóval 

együttműködve digitális pénzt képes kibocsátani; 

• kereskedő bankja (merchant's bank, acquirer): a kereskedő mögött álló bank. 

 

Ezen felül fontos szereplők még: 

• megbízható harmadik fél (TTP (Trusted Third Party), trustee, ombudsman): a 

visszavonható anonimitású rendszerben jelenlévő bankrendszertől független 

szereplők, melyek egy része kormányzati vagy bírósági irányítás alatt, más 

részük pedig felhasználói jogvédő szervezetek kezében van. Bírói határozat 

esetén csak az ő együttes segítségükkel lehetséges az anonimitás visszavonása; 

• tanúsítvány-kiállító hatóságok (CA, Certification Authority): mivel a rendszerek 

többsége digitális aláírást használ, ezért szükség van tanúsítvány-kiállító 

hatóságokra (hitelesítés-szolgáltatókra), illetve a PKI-t (Public Key 

Infrastructure) felépítő más szervezetek szolgáltatásaira is. 
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3.7.3. Egy sémában lezajló főbb fázisok, protokollok 

• Pénzkivét fázis (Withdrawal): A felhasználó bankszámlájáról pénzösszeg 

emelődik le, és digitális pénz formájában belekerül a pénztárcájába. 

• Fizetési fázis (Payment): A vásárló a kívánt áruért vagy szolgáltatásért cserébe 

átadja a kereskedőnek a megfelelő mennyiségű digitális pénzt. A rendszer on-

line, ha ebben a fázisban szükséges a bankkal való kommunikáció. 

• Pénzbetét fázis (Deposit): A kereskedő a felhasználóktól kapott pénzt beváltja a 

bankjában, az ezzel egyenértékű összeg megjelenik a bankszámláján. 

 

Vevő Kereskedő

Kibocsátó 
bank

Elfogadó 
bank

Fizetés

Pénzfelvét

Elszámolás

Pénzbetét

 
10. ábra: A digitális pénz áramlása a pénzrendszerben 

 

• Inicializáció fázis (Initialization): a rendszer alapállapotba hozásához és 

beindításához szükséges műveletek összessége. A banknál az üzemeltetéshez 

szükséges adatbázisok elindításán és alapvető operációkon kívül a hatékonyság 

növelése érdekében magába foglalhat különféle előfeldolgozási (preprocessing) 

műveleteket, inicializáló kommunikációt a trustee entitásokkal. 

• Regisztrációs fázis (Registration): Azoknak a műveleteknek az összessége, 

melyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó később vásárolhasson a 

rendszerben. Bekerül a vásárló a banki adatbázisokba, a megfelelő 

algoritmusokkal kiszámítják a részvételéhez szükséges információkat. Ezek egy 

része a digitális pénztárcájába kerül. 
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Itt is történhetnek előfeldolgozási lépések (preprocessing) a későbbi hatékonyság 

növelése érdekében: például az érmék generálásához szükséges adatok egy 

részének előre kiszámítása. Szükség lehet a trustee szereplőkkel való 

kommunikációra. 

• Nyomkövetés (Tracing): Visszavonható anonimitású rendszerben hatósági 

utasításra kezdeményezett művelet, melynek során pénzeket, felhasználókat 

vagy tranzakciókat követnek nyomon. Több fajtája különböztethető meg 

aszerint, hogy az érmét vagy a tulajdonosát követik vissza, illetve ezenkívül más 

tulajdonságokat is alapul vesznek. 

 

Osztható pénz esetén bizonyos típusú oszthatóságnál külön fázis jelenhet meg ehhez a 

tranzakcióhoz tartozóan. Átadható pénznél külön fázis lehet a digitális pénz átruházása, 

ha az nem a fizetési fázissal egyező protokoll. Külön fázisban jelenhet meg a vitás 

esetek lekezelése is. Elvesztés-álló pénzeknél szükség van visszakövetelésből és 

elhelyezésből álló, a pénz visszanyeréséhez tartozó protokollokra. 

 

3.7.4. A digitális pénz sémák fejlődése 

A digitális pénzrendszereket megalapozó sémák története az 1980-as évek elejére nyúlik 

vissza. Ekkor jelentek meg David Chaum alapvető művei, amelyek katalizálták az 

anonim digitális pénz sémák kutatását. Ötletei és rendszerei alapvető jelentőségűek még 

ma is, de kutatási aktivitása később sem hagyott alább. Ő találta fel a vak aláírást, és ő 

alkotott először ennek segítségével feltétel nélküli anonimitást biztosító sémákat. Az ő 

nevéhez fűződik az egyetlen, a korábbi próbálkozásokhoz képest jóval erősebb 

anonimitást biztosító digitális pénzrendszer, ami meg is valósult, és a gyakorlatban 

működött. Ez az eCash elnevezésű on-line rendszer, ami mögött a DigiCash cég állt. 

Később is döntő fontosságú kutatásokban vett részt Chaum, mint például az off-line 

sémák kutatása, vagy ezekhez a területekhez tartozó kriptográfiai és matematikai 

algoritmusok kutatása. Nagy hatással volt tanítványaira is, közülük sokan folytatták a 

tevékenységüket ugyanezen a területen, és segítették a tudásukkal, kreativitásukkal a 

haladást egy ideális rendszer felé (például Stefan Brands is Chaum tanítványa volt). 
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Először a minél jobb anonimitást biztosító, elsősorban on-line rendszerekre 

koncentráltak a kutatók, és kidolgozták az ehhez szükséges technikákat. Az anonim on-

line rendszerek után szembesültek az anonim off-line rendszerek tervezésénél 

jelentkező nehézségekkel. Később, az 1990-es évek közepe felé megfogalmazódott a 

fair off-line digitális pénzrendszerek igénye, amire szintén sok megoldás született. 

Mindezekkel párhuzamosan állandó célként merül fel a publikált rendszerek 

hatékonyságának növelése, az anonimitási és biztonsági tulajdonságok kriptográfiailag 

és komplexitás-elméletileg robosztusabb alapokra való helyezése, a teljes rendszer 

szigorúbb biztonsági feltételek melletti bizonyítása is. 

3.7.5. Privacy  
Kezdetben sok próbálkozás született a privacy elérésére, közelebbről a digitális 

pénzrendszereket használók magánéletének védelmére, illetőleg személyes adataik 

védelmére, azonban ez korántsem könnyű. A Mondex rendszerben például, amelyben 

minden eszközön van egy kulcspár, a fizetés ezek segítségével történik. A rendszer 

üzemeltetői azt állítják (nem ellenőrizhető, hogy valóban igaz-e), hogy a TRD-ket 

(Tamper Resistant Device) olyan elosztási eljárás segítségével adják a tulajdonosaiknak, 

hogy a bank nem tudja, hogy melyik eszközön melyik kulcspár van. 

 

Az ily módon ajánlott privacy-vel több probléma is van: 

 

1. Nehéz egy ilyen elosztási eljárást megvalósítani, a privacy érdekében bízni kell a 

kiadó cégben/bankban. 

2. Az eszközzel elvégzett fizetések linkelhetők lesznek egymáshoz, ugyanis a bank 

azt azért tudja, hogy melyik eszközhöz melyik kulcspár tartozik (csak azt nem, 

hogy melyik kártya melyik felhasználóhoz). Ha valamely tranzakció során a 

felhasználónak azonosítania kell magát, és ily módon kiderül, hogy melyik 

kártya tartozik hozzá, akkor nemcsak a jövőbeli, hanem az összes múltbeli 

fizetésének anonimitása is elveszik. 

3. A bank biztonsága is gyengébb. Egy eszközt sikeresen feltörő támadó a 

kulcspárt több fizetésre is képes felhasználni. Pont az eszközterjesztési 

algoritmus miatt, amely az anonimitást biztosítja, elméletileg lehetetlen a 

személyazonosságát kitalálni. 
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Hasonló problémák állnak fenn azoknál a rendszereknél is, amelyek anonim account-ok 

segítségével biztosítják a privacy-t. 

 

Chaum ismerte fel először, hogy a legkielégítőbb módja a privacy biztosításának az, ha 

a tanúsítvány kiadásakor a bank által látott információ és a fizetési protokoll során a 

boltnak adott információ közötti kapcsolat megsemmisül (Chaum 1983). Mivel annak 

nincs értelme, hogy a bank tegye meg ezt, ezért magának a felhasználónak kell 

képesnek lennie erre. Ily módon a felhasználók saját maguk garantálhatják a privacy-t, 

anélkül, hogy másban meg kellene bízniuk. A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy a 

digitális érmét a készpénzzel ellentétben a felhasználó állítja elő, a bank csak hitelesíti. 

Így a felhasználó saját magának tudja biztosítani privacy-ét, nem kell másban 

megbíznia. 

 

A privacy-technikák a digitális pénzrendszereket használók magánéletének védelmére, 

személyes adatainak védelmére vonatkoznak. Elérésére több próbálkozás is született, a 

leküzdendő akadályok a következőkben kerülnek szemléltetésre a Mondex rendszer 

példáján keresztül. 

 

Minden eszközön van egy kulcspár, és ezek segítségével történik a fizetés. A 

kulcspárokat elméletileg egy olyan elosztási eljárás segítségével juttatják a 

tulajdonoshoz, hogy a bank ne tudja, hogy melyik kártya melyik felhasználóhoz 

tartozik. 

 

A rendszernek több hátránya is van. Először is bízni kell a kiadó bankban/cégben. Ezen 

kívül a bank tudja, hogy melyik eszközhöz melyik kulcspár tartozik. Ha egy 

tranzakcióban a felhasználónak azonosítania kell önmagát, akkor kiderül, hogy melyik 

kártya tartozik hozzá, és így az összes múltbeli fizetése lehívhatóvá válik.Végül, a 

feltört eszköznél a kulcspárt több fizetésre is fel lehet használni. 

Legkielégítőbb módja a privacy biztosításának, Chaum (Chaum 1990) szerint, ha a bank 

által látott információ és a boltnak adott információ között megsemmisül a kapcsolat. 

Ezt úgy lehet elérni, hogy a felhasználó állítja elő a digitális érmét, és a bank csak 

hitelesíti azt 
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3.7.6. Vak aláírás 
Az anonimitás biztosítására a két legjobban elterjedt módszer a vak aláírás, és az álnév. 

Az eredetileg David Chaum által internetes anonim fizetésre kidolgozott 

háromszereplős (bank, ügyfél, szolgáltató) vak aláírás protokoll (DigiCash) teljes, 

visszakövethetetlen anonimitást biztosít. A módszer népszerűsége és forradalmi 

alapmegoldása miatt részletesen ismertetésre kerül a 4. mellékletben. 

3.7.7. Vak RSA aláírás 

Az RSA eljárás egy nyílt kulcsú (vagyis „aszimmetrikus”) titkosító algoritmus, melyet 

Ron Rivest, Adi Shamir és Len Adleman fejlesztett ki. Az elnevezést neveik 

kezdőbetűiből kapta, Adi Shamir eleinte nem hitt az általuk készített algoritmus 

helyességében, ezért kérte, hogy a végére kerüljön a neve. Ez napjaink egyik 

leggyakrabban használt titkosítási eljárása. 

Az RSA egyaránt alkalmas titkosításra és digitális aláírásra, és ez a képessége tovább 

növelte népszerűségét. 

Az eljárás a nagy számok faktorizációjának problémáján alapul, vagyis hogy egy 

kellően nagy számról nehéz megállapítani annak prímtényezőit. Ha egy szám két igen 

nagy prímszám szorzata, akkor ennek prímtényezős felbontása még igen nagy 

számítógépekkel is nagyon sokáig tart. 

Lényege, hogy minden résztvevő (címzett és feladó egyaránt) rendelkezik két kulccsal: 

egy titkossal és egy nyilvánossal. A kulcsokat egy erre a célra fejlesztett programmal 

állítja elő mindenki, saját magának. A két kulcs egyszerre jön létre; a titkosat a 

felhasználó elteszi magának, a nyilvánost pedig elküldi mindazoknak, akikkel a 

pénzügyeit szeretné rendezni. 

Az RSA aláírás hátránya, hogy mivel a nyilvános kulcs ismert, mindig lehetséges 

hamisítani egy véletlen tartalmú üzenethez egy aláírást. 

3.7.8. Zero-knowledge 

 A zero-knowledge protokolloknál az egyik fél előtt a másik fél bizonyos információi 

rejtve maradnak, mégis a bizonyító meg tud győzni egy ellenőrző felet a zero-

knowledge bizonyítékkal (zero-knowledge proof), hogy ismer egy x titkot, miközben x-

ről nem fed fel semmilyen információt. A megoldás segítségével off-line rendszerek is 

üzemeltethetők. 
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Off-line működés: A két fél úgy tud fizetni egymásnak, hogy nem szükséges egy 

harmadik authentikáló fél. Ez a megvalósítás nagyon veszélyes, és ezért kevés mai 

rendszer használja, és ők is csak különböző korlátokkal. Az elköltés pillanatában nem 

lehet megakadályozni a dupla költést, csak egy bizonyos idő elteltével derül ki a 

felhasználó kiléte. 

 

A digitális pénzzel szemben való kívánalmak között mindenképp szerepel, hogy a 

rendszer off-line legyen, tehát bank közreműködésére ne legyen szükség, úgy, mint a 

hagyományos kézpénzzel való fizetésnél, és emellett érzékelhető legyen a túlköltés. 

Mindez úgy jöhet létre, hogy a banknak hitelesítenie kell minden érmét, anélkül, hogy 

látná azt, például zero-knowledge számításokat végez. A zero-knowledge, és a vak 

aláírások a legköltségesebb protokollok. 

 

Az eljárás: a bank küld egy aláírást a vevőnek, és ahelyett, hogy később ezt használná a 

vásárlásnál az érvényesség igazolására, csak egy bizonyítékot mutat be róla, hogy a 

tulajdonában van. Az érme beváltásához az eladó bemutat egy bizonyítékot arról, hogy 

a vevőnek bizonyítéka van a banki aláírásról. 

 

Egy másik megoldás az off-line rendszerek anonimitásának biztosítására, ha a 

felhasználó elektronikus pénztárcájába gyárilag egy megfigyelő van beágyazva, ami a 

csalást még az elkövetése előtt meg tudja akadályozni. A jövő elektronikus pénztárcái 

valószínűleg a smart cardok vagy PDA-k lesznek, azonban ezek kapacitásban igen 

korlátozottak. A smart cardot sérthetetlennek tételezik fel, azonban ez nem bizonyított. 

 

3.7.9.  Felejtő hitelesítés (oblivious authentication) 

Az azonosító hatóság egy szemtanúval együtt egy beágyazott titokkal rendelkező 

útlevelet bocsát ki. Az előfeldolgozási lépések megbízott ágenseken alapulhatnak, 

melyek jelen vannak az inicializálásnál, és el vannak választva a banktól. Feltörhetik a 

felhasználó smart card-jainak memóriáját. 
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3.7.10. Cut-and Choose protokoll 

Az érme-kivételkor a felhasználó generál n db érmét, vakolja őket különböző vakolási 

faktorokkal, és elküldi ezeket a banknak. A bank kiválaszt közülük n-1 db-ot, és 

megkéri az ügyfelet, az ezekhez tartozó vakolási faktorok felmutatására. Ezután, a bank 

meggyőződik, hogy az érmék megfelelő formátumúak-e, és aláírja az egyetlen 

kivakolatlan érmét. A helytelen formátumú érme aláírásának esélye 1/n. A módszer 

rengeteg felesleges munkát feltételez. 

3.7.11. A felhasználói identitás a digitális Érmékben 

Multiple-term off-line érmék 

Az érme n db kifejezést (term) tárol, melyek mindegyike tartalmazza a pénzt kivevő 

vásárló azonosító számát, ID-t. A kifejezéseket két félre bontják úgy, hogy csak az 

egyik fél semmilyen információt ne fedhessen fel, viszont az összeillő két fél felfedi a 

vásárló kilétét. Megoldást jelenthet, ha minden bolthoz a bitfüzér egy darabja előre 

meghatározott, arra az esetre, ha a vásárló, illetve több bolt is cinkos lenne a csalásban. 

 

Single-term off-line érmék 

Az érmébe helyezett kifejezésből csak egy kis darab is elég a célok teljesítéséhez. 

Költsége lényegesen kevesebb, mint a multi-term off-line érméé, és az érmék tárolására 

is jóval kevesebb hely elegendő. A pénzkivét fázis azonban bonyolultabb. 

 

Off-line fizetőeszközök problémái 

A dupla költés érzékelése miatt a banknak minden tranzakciónál el kell tárolni a 

keletkező információkat egy adatbázisba. A számlatulajdonosok fizetési története óriási 

értékkel bírnak bizonyos érdekeltségek számára. Maga az adatbázis nagy terhelésnek 

van kitéve, minden beváltáskor végig kell futtatni rajta egy keresést. Az anonimitás, 

követhetetlenség végett a banknak nem látható módon be kell ágyaznia az érmébe a 

tulajdonos kilétét. 

 

Az anonimitás visszavonása 

Bizonyos esetekben, például bankrablás esetén, szükség van az anonimitás 

visszavonására. Fontos, hogy a bank ezt ne végezhesse önállóan, így nem végezhet 

önkényes megfigyeléseket. Harmadik fél segítsége szükséges, annál jobb minél többen 

vannak, így kisebb a kompromittálás kockázata. 
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3.7.12. Fair anonim rendszerek 

Visszavonható anonimitású rendszerek, amelybe egy TTP-t (ombudsman, trustee) 

vonnak be, aki a bank rendelkezésére bocsátja a követeléshez szükséges adatokat, ezen 

kívül másra nem képes, és jogosítványa csak arra a tranzakcióra vonatkozik, amelyre 

utasítást kap. Amúgy passzív szerepet játszik. Nem szabad, hogy súlyosabb 

bűncselekményre motiváljon, mint amelyet véd. 

 

A TTP-nek három fő típusa különböztethető meg: 

• a trustee minden pénzkivétnél jelen van 

• csak a bankszámlák nyitásánál van jelen 

• csak az anonimitás visszavonásánál jelenik meg, zero-knowledge paradigma 

segítségével 

 

Ha egy felhasználót zsarolnak, akkor ő titokban szólhat a banknak, és így a 

későbbiekben nyomon lehet követni az érméket, hasonlatosan a hagyományos kézpénz 

sorozatszám követésével. 

 

A klasszikus vak-aláírás sémákkal véghezvihető lenne egy tökéletes bűncselekmény 

(Solms-Naccache 1992) (váltságdíj követelés, pénzhamisítás), hiszen teljes 

összeköthetetlenséget biztosítanak, ezért az anonimitás szemszögéből mindenképp egy 

kompromisszumos megoldást kell találni. Erre dolgozták ki az alábbi, fair anonimitást 

biztosító eszközöket: 

 

Korlátozott vak aláírás (restrictive blind signature) 

Ha a számlatulajdonos az üzenet belső struktúráját is képes lenne módosítani, akkor 

nem lenne felderíthető a kiléte. Éppen ezért, hogy az esetleges csalás kiderüljön, csak az 

üzenet külsejét képes vakolni. 

 

Gyenge vak aláírás (blind weak signature) 

On-line rendszer, melyben a bank a trustee-val együttműködve készít egy gyenge 

aláírást a pénzkivét fázisában. A trustee on-line mind a pénzkivétel, mind a pénzbetét 

esetén. 
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Fair egy-a-kettőből feledékeny átvitel (fair one-out-of-two oblivious transfer) 

A vevő választ egy üzenetet a küldött kettő közül, úgy hogy a küldő ne tudja, melyiket 

választotta. A fair feledékeny átvitelnél külső fél (TTP) mondja meg, hogy a vevő 

melyik üzenetet kapja. 

 

3.7.13. Csoport aláírások 

A csoport aláírások alapja, hogy a csoport egyik tagja bizonyítani tudja, az adott 

csoporthoz tartozik. A tagok a csoport nevében írnak alá, konkrét személyük nem derül 

ki. Az aláírás érvényessége ellenőrizhető egy úgynevezett csoportos nyilvános kulcs 

segítségével. Szükség esetén egy TTP vagy kitüntetett tag meg tudja határozni az adott 

személyt.  

A csoportaláírás független a csoport méretétől, és így nagyobb csoportokra is kiválóan 

alkalmazható. Vak-aláírással kombinálva létre hozható a vak csoport-aláírás, melynek 

hátránya, hogy on-line. 

A proxy aláírásoknál, az aláíró megbíz egy proxy aláírót, aki a nevében eljár, 

rendelkezik az eredeti aláíró képességeivel. 

3.7.14.  Határérték kriptográfia (threshold kriptography) 

A protokollok határérték kriptográfiával való kiterjesztésénél a cél érdekében több 

résztvevő fél vesz részt a számításban, és ennek eléréséhez a résztvevő felek számának 

meg kell haladnia egy bizonyos határértéket. A rendszer megvalósításához egy sok 

bankos alapmodell szükséges. 

3.7.15. Vészjelzéses pénz (distress cash) 

A nyomonkövethetőség megakadályozta a tökéletes bűncselekmény (Solms-Naccache 

1992) véghezvihetőségét, azonban nála súlyosabb bűncselekmények megjelenésére 

lehetett számítani. A bűnözők a minél nagyobb késleltetés eléréséhez az áldozat 

elrablásához, esetleg megöléséhez folyamodhatnak, ennek megakadályozására hozták 

létre a vészjelzéses pénzt. A protokollba egy védett jelzési csatorna van beágyazva, így 

használó jelezhet a banknak, ha bűncselekmény áldozatául esne. Ha a felhasználó 

azonosító protokoll egy smart card-ba van beágyazva, akkor a felhasználó két PIN 

(Personal Identification Number) kóddal rendelkezik. 
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Az első a normál használatra szolgál, míg a második az elsőhöz hasonló, teljes 

funkcionalitású működés mellett észrevétlenül vészjelet küld a banknak és ezzel együtt 

a hatóságoknak is egy leplezett titkos csatornán keresztül. 

3.7.16. Kihívás-jelentéstan (challenge semantics) 

A kihívás-jelentéstan a kihívás bizonyos bitjeihez különféle jelentéseket rendel, miután 

elköltenek egy érmét, már nem lehet megváltoztatni az érme kihívás-jelentéstanát. A 

technika a következő két módszerben használatos. 

 

Pénzeltépés: 

A módszer biztosítja a fair cserét, tehát, hogy a tranzakció létrejön, egyik fél sem 

károsul. A pénzeltépés fizikai analógiájának az felelne meg, ha mindkét fél eltépne egy-

egy papírpénzt, ezt a másiknak átadná, majd a teljesítésnél visszacserélnék őket, és a 

papírpénzeket összeragasztás után, ugyanúgy fel lehetne használni. 

 

A pénzeltépés technikánál kétszer elkölthető digitális érméket használnak, ezek az 

érmék kétszeri elköltés után még nem fedik fel a tulajdonost. Az érme első elköltésénél 

a vásárló olyan kihívást alkalmaz, ahol az egyik bit azt jelenti, hogy a pénz el van tépve, 

tehát értéktelen. A másodiknál ugyanolyan kihívást használ, mint először, csak az 

érvényességet jelző bitet a másik állapotba kapcsolja. 

A bank erre már hajlandó fizetni. Ha a második fél nem kerül az eladóhoz, akkor az első 

felet fel lehet használni reklamációhoz. A pénzeltépés hátránya, hogy a kétszer 

elkölthető érméket nehezen kezeli, és csak majdnem másodszintű atomicitást biztosít. 

 

Jakobbson rendszer (Jakobbson et al. 1996) 

A rendszer mágikus tintás aláírásokat és kihívás-jelentéstant használ egyidejűleg, így 

védelmet biztosít a bankrablásos támadások esetén, hátránya viszont, hogy a pénznek 

lejárati ideje van, ami veszélyeztetheti az anonimitást. Emellett a TTP-nek minden 

pénzkivétnél jelen kell lennie. 
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3.8. Követelmények egy digitális pénzrendszerrel szemben  

Az alábbiakban a 2.1. alfejezetben már megismert követelményrendszer jóval 

részletesebb és komplexebb kibontása következik. A magyarázatok az elektronikus 

pénzen alapuló fizetési rendszerek nézőpontjából vizsgálják az egyes tulajdonságok 

megvalósítási problémáit, lehetőségeit. 

 

3.8.1. (Fair) Anonimitás 

Az anonimitás természetes a készpénzes fizetés esetében: nem lehet összekapcsolni a 

vásárlást egy adott pénzdarabbal, tehát privacy-t nyújt a vásárlónak. Megjegyzendő, 

hogy szigorú értelemben véve a kézpénz nem feltétlenül teljesen anonim, például a 

vásárló látható a vásárlás során, ujjlenyomatot hagy a pénzen, ott van a pénzen az 

egyedi sorozatszám. Azonban gyakorlatban kivitelezhetetlen lenne ezeket az adatokat 

megfigyelni. Digitális pénz esetén más a helyzet, mert az informatikai eszközökkel 

végzett adatelemzés kivitelezhető, ha ez ellen nem alkalmaznak védelmi technológiákat. 

A digitális pénzben szerencsére megvan az anonimitás lehetősége, amit (főleg ideális 

digitális pénzrendszer esetében) szigorúan meg is kell követelni. 

 

A biztonság után tehát második legfontosabb tulajdonság a privacy védelme illetve az 

anonimitás. Ezeket a biztonsághoz hasonlóan, szintén különböző kriptográfiai 

módszerekkel érik el a kutatók. Egyrészt lényeges, hogy mely problémákra lehet 

visszavezetni az alkalmazott protokoll feltörésének nehézségét, másrészt hogy a 

visszavezethetőség teljes egészében vagy csak részben bizonyított-e formális 

módszerekkel. Egy ideális rendszernél az anonimitásnak olyan számításelméleti 

probléma nehézségén kell nyugodnia, ami elfogadott és bizonyított. 

 

Általában az anonimitásnak két fő szintjét különböztetik meg, melyeket az ideális 

rendszer is teljesít: 

 

• Követhetetlenség: A digitális érmék és a felhasználók közötti kapcsolat 

követhetetlen. 

• Linkelhetetlenség: Ugyanazon (anonim) felhasználó által elköltött érmék között 

nem fedezhető fel semmilyen kapcsolat. 
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Az ideális rendszernél a tökéletes bűntény elkerülése végett az anonimitásnak jól 

szabályozott körülmények mellett visszavonhatónak kell kennie, azaz fair anonimitást 

kell biztosítania. 

 

Az anonimitási sémák célja, hogy a felhasználó tranzakciói különböző módon anonimak 

maradjanak a bankok, az üzletek és külső szemlélődők előtt. A pszeudonimitási 

technikákkal a vásárlók személyének kiléte álcázható. A megfigyelhetetlenség teljesül 

minden olyan entitásra, aki részt vesz egy tranzakcióban, azaz aki nem résztvevő fél, 

nem képes elolvasni a látott információkat. Emellett teljesül bizonyos 

információdarabokra is: egy protokoll során egyes adatok ugyanúgy láthatatlanok 

maradnak a megfelelő résztvevők előtt, mintha azok külső szemlélők volnának. Az 

összeköthetetlenség az anonimitás egy magasabb szintje: ha például egy egyén kiléte 

álcázva van, akkor a különböző tranzakcióit nem képesek összefüggésbe hozni 

egymással a külső szemlélők vagy jogosulatlan felek (bankok). 

 

A fair anonimitás a gyakorlatban a visszavonható anonimitást jelenti. Más 

terminológiával ezeket irányítható anonimitásúaknak is nevezik. Valójában nem 

célszerű egy rendszert teljes mértékben anonimra tervezni, hiszen a felhasználó ember, 

és rosszindulatú felhasználás bármikor előfordulhat. Épp ezért közös megegyezéssel a 

TTP-k számára lehetővé kell tenni, hogy az anonimitást ilyen — előre jól definiált — 

esetekben visszavonják, és a szükséges adatokat az illetékes nyomozóhatóságoknak 

kiadják.  

 

A visszavonható anonimitású rendszerekre a következő megállapításoknak igaznak kell 

lennie (Claessens et al. 1999): 

 

1. Az anonimitásnak visszavonhatónak kell lennie, de csak a trustee által, és csak 

az igényelt esetekben. 

2. A trustee a követésen kívül nem képes másra a rendszerben. 

3. Az anonimitás csak és kizárólag arra a tranzakcióra vonható vissza, amelyre a 

trustee utasítást kap (a törvényes szervektől). 

4. A trustee-nak lehetőség szerint csak a visszavonás esetén kell közreműködnie, 

más esetekben off-line marad. 
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5. Az anonimitás-visszavonásnak lehetőség szerint nem szabad súlyosabb 

bűncselekményekre motiválnia annál, mint amilyenek ellen véd. 

 

A fair anonim rendszerekben háromféle nyomkövető eljárás terjedt el. Az ideális 

rendszerben értelemszerűen mind a háromféle rendelkezésre áll. A két alapvető követési 

módszer (a pénzkivét-követés és az érmekövetés) egy-két korai fair anonim rendszertől 

eltekintve mind rendelkezésre állnak, míg a harmadik típusú csak néhány rendszerben 

található meg jelenleg. 

 

1. Tulajdonos-nyomkövetés: megállapítja egy érme tulajdonosát. Más 

terminológiában ezt fizetés alapú nyomkövetésnek is nevezik. A trustee egy 

olyan paramétert számol ki, ami egy adott fizetési tranzakcióhoz kapcsolható. 

Erre esetleg pénzmosás gyanújának felmerülésekor lehet szükség. 

2. Érme-nyomkövetés: azonosít egy bankból kivett pénzegységet. Pénzkivét alapú 

azonosítás-visszavonásnak is nevezik. A bank által a pénzkivét tranzakció során 

látott nézeten (view) alapul. A trustee egy olyan információdarabot számol ki, 

melynek segítségével a bank felismerheti a későbbi elköltéskor a szóban forgó 

kivett pénzt. A rosszindulatú felhasználás kivédésére más szempontból is 

alkalmas: ha egy felhasználót zsarolnak, akkor az titokban szólhat a banknak, és 

így az érme-nyomkövetéssel felismerhetik elköltéskor a támadót. Ez hasonló 

ahhoz, mint amikor hagyományos pénznél az egyes bankjegyek sorozatszámait 

feketelistára helyezik. 

3. Összetettebb problémák esetében a két fenti megoldás kombinációja vezethet 

eredményre: egy érme- és egy pénzkivétel-információ ismeretében a protokoll 

eldönti, hogy azok összetartoznak-e. 

 

A tulajdonos-nyomkövetés lehetővé teszi trustee-k számára, hogy megállapítsák egy 

érme tulajdonosát a fizetés lezajlása után. Ennek az elsődleges feladata az, hogy 

lehetővé tegye a „fizetés utáni” nyomkövetést a nagy monetáris rendszerekre vonatkozó 

törvényi szabályozás alapján. A tulajdonos-nyomkövetés azonban nem alkalmas sokféle 

bűntény megakadályozására, hiszen a megkülönböztetők a vásárláson alapulnak 

(például időpont, összeg, üzlet), ahelyett, hogy valamilyen közvetlenül a pénzérmére 

jellemző tulajdonság lenne. Az érmekövetés, hasonlóan a sorozatszám-követéséhez, 

„vásárlás előtti” követést tesz lehetővé. 
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Az érmekövetéssel a trustee képes azonosítani egy érmét, amit kivettek a bankból, és 

képes ezt az érmét egy vásárláshoz kapcsolni (mert a megkülönböztető közvetlenül az 

érméhez kapcsolódik). Ennek az elsődleges feladata az, hogy nyomon kövesse a 

csalásokat és más bűncselekményeket a sorszám-követéshez hasonlóan. (Valójában ez 

sokkal hatékonyabb annál, mivel az átadhatóság általában nem lehetséges a digitális 

pénzrendszereknél, így ugyanaz a központi bank intézi a pénz-kivételt és a -betétet is). 

3.8.2. Atomicitás 

Az atomicitás (Tygar 1996) annyit jelent: több operáció logikailag egy egységgé 

kapcsolható össze, tehát vagy mindegyik végrehajtódik, vagy egyik sem. Mivel a 

tranzakciós rendszer elosztott környezetben fut, ezért bármilyen (például hálózati 

kommunikációs) hiba esetén a résztvevő felek vissza tudnak kerülni a félbemaradt vagy 

hibásan lezajlott művelet utáni inkonzisztens állapotból a tranzakciót megelőző 

konzisztens állapotba. 

 

Elektronikus fizetőrendszerek esetén nem tételezhető fel egyik résztvevő fél 

viselkedéséről sem, hogy nem fognak eltérni attól az algoritmustól, amin a tranzakciós 

atomicitás nyugszik. Az atomikus commitment (elkötelezettség) probléma nemcsak azt 

jelenti, hogy konzisztens, robosztus, a hibáknak ellenálló végeredményt kell produkálni, 

hanem beleértendő a minden résztvevő által letagadhatatlan részvétel a tranzakciókban. 

Mindezen célok eléréséhez ki kell kényszeríteni a tranzakció kommitálását, ha bizonyos 

résztvevők bizonyos monetáris egységeket megkapnak, de a tranzakció egyébként 

abortált. 

3.8.2.1. Pénz atomicitás 

Az érték olyan módon jut el egyik féltől a másikig, hogy semmilyen körülmények 

között nem keletkezhet vagy semmisülhet meg érték. Ez az alapszintű atomicitás, amit 

minden elektronikus kereskedelmi rendszernek teljesítenie kellene. 

3.8.2.2. Áru atomicitás 

Az áru-atomikus megoldások amellett, hogy pénz-atomikusak, garantálják az eljuttatott 

pénzért az áru megérkezését is. Vagyis ha valaki áru-atomikus protokollok segítségével 

vesz egy árut, azt akkor, és csak akkor kapja meg, ha fizetett is érte. 
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Ez egy olyan fontos tulajdonság, amit minden információs áruk kereskedésére is 

használt elektronikus kereskedelmi protokollnak teljesítenie kellene, de egyéb esetekben 

is nagyon kívánatos lehet. 

3.8.2.3. Garantált kézbesítés 

A garantált kézbesítésű protokollok olyan pénz- és áru-atomikus protokollok, 

amelyeknél mind a kereskedő, mind a vásárló bizonyítani tudja, hogy pontosan mely 

áruk kézbesítődtek. Ez akkor kap fontos szerepet, ha a kereskedő vagy a vásárló 

megbízhatatlan, márpedig ez mindkét fél esetében feltételezhető. 

 
Egy ideális rendszernél a legjobbat, tehát a Garantált Kézbesítés szintű atomicitást lehet 

elvárni, ami a gyakorlati vásárlások során nagyon megnyugtató mind a vásárló, mind az 

eladó számára, és nagymértékben segítheti a rendszer esetleges elterjedését. 

3.8.3. Hatékonyság 

A hatékonyság vásárlói és kereskedői oldalról azt jelenti, hogy a rendszer használatához 

megfizethető eszközök szükségesek, és a protokoll fázisok (számlanyitás, pénzkivétel, 

fizetés, beváltás) rövid idő alatt lezajlanak. Például kedvező, ha a fizetéskori várakozási 

idő nem haladja meg a pár másodpercet, nem kell várni percekig. Szintén ide 

kapcsolódik, hogy kedvező, ha a felhasználó nem érzi korlátozva magát, például az 

elektronikus pénztárcája nem csak néhány darab érmét képes tárolni, hanem jó pár 

tucatot. 

 
Banki oldalról a hatékonyság azt jelenti, hogy a rendszer működtetéséhez szükséges 

eszközök megfizethetőek a bank számára, a séma által támasztott tárolási és számítási 

kapacitás nem irreálisan nagy. A nyomkövetési műveletek is belátható időn belül 

eredményt szolgáltatnak. 

 
Látható, hogy a hatékonyság teljesítésénél sok paraméter közötti egyensúlyt kell 

megtalálni. A hatékonyság növelése sokszor a biztonság rovására megy, mert sokszor 

vagy világosan láthatóan gyengébbé válik a rendszer, vagy csak kevésbé kielégítő 

módon bizonyítható a séma e tulajdonsága. 

Egy ideális rendszer tehát hatékony. Ezzel nemcsak az biztosított, hogy a 

tranzakciókhoz kevés várakozási idő szükséges, hanem elkerülhető a nagyobb számítási 

kapacitást igénylő eszközök használata. 
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Kisebb számítási és tárolási kapacitású eszközök esetén a vásárlói és az eladói oldalon 

is kisebb befektetéssel tudnak beszállni a rendszerbe a potenciális felhasználók. 

A banki oldalon szintén kívánatos a hatékonyság, ezzel nemcsak banki oldalon 

takaríthatók meg költségek, de könnyebb biztosítani a rendelkezésre állást, a 

megbízhatóságot, a terheléses támadások elleni védelmet. 

3.8.4. Off-line működés 

Hasznos tulajdonsága egy fizetőeszköznek, ha úgy mehetnek végbe fizetési tranzakciók, 

hogy közben nem szükséges a bankhoz is csatlakozni. Ez lehetővé teheti, hogy a 

vásárlások anélkül menjenek végbe, hogy mindegyik érmét on-line leellenőriznék, és 

mindegyik a kommunikációs hálózathoz lenne kötve. Az off-line tulajdonság a digitális 

pénz tranzakciókat sokkal hasonlatosabbá teszi a mai papírpénz működéséhez. 

Az off-line/on-line használhatóság egy egyszerű eldönthetőségi tulajdonság, ami persze 

nagyban befolyásolja a biztonsági, anonimitási, hatékonysági és egyéb tulajdonságokat. 

3.8.5. Oszthatóság 

Előnyös tulajdonság, ha a vásárló a birtokában lévő digitális pénzt be tudja osztani a 

saját igényei szerint (vagy valamilyen módon visszajárót tud kapni). A legtöbb mai 

rendszerben ez nem megoldott, egy adott digitális érme fix értékű. A hagyományos 

digitális pénzrendszerekben a digitális érmék jól meghatározott címletű pénzt 

reprezentálnak, melyek csak egészben használhatók fel. 

Mindenképpen szükség van valamilyen alapvető mechanizmusra, aminek segítségével 

megoldható, hogy a felhasználó pontosan a kívánt áru értékét adja át az üzletnek. Az 

oszthatósági tulajdonsággal bíró rendszerek esetén csökkenthetők a pénzváltással vagy 

visszajáróval kapcsolatos kommunikációs és számítási költségek. Általánosságban a 

rendszer használhatóbbá válik, ezért egy ideális digitális pénzrendszernek megvan ez a 

tulajdonsága. 

Az oszthatóságnál még fontos, hogy az ideális rendszerben legyen egy olyan megoldás, 

ami nem csökkenti a biztonságot, a bizonyíthatóságot, ugyanakkor a hatékonysága is a 

lehető legjobb. 

Az oszthatóság hathat az összeköthetetlenség tulajdonságára. Több oszthatósági 

sémában az al-érmék (sub-coins, sub-coupons) linkelhetők egymással. Ez az ideális 

digitális pénzrendszerben nem megengedhető, sőt általánosabban megfogalmazva nem 

gyengülhet az anonimitás és annak bizonyíthatósága sem. 
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A legtriviálisabb megoldás bármely érme-alapú sémában alkalmazható módszer, ha a 

felhasználó sok kis címletű érmét tárol magánál. Persze ez mind tárolási, mind számítási 

kapacitásban igen költséges, épp ezért ennél hatékonyabb megoldások váltak 

szükségessé. Egy tudóscsoport kidolgozta az oszthatóság helyett a többszörös single-

term érme használatát. Eszerint ez kis felbonthatósági oszthatóságokra hatékony, de 

nagyobb felbontásokra megfordul a helyzet, és már érdemes oszthatósági sémát 

használni. Arra is rájöttek, hogy több érmét a felhasználónál tartva áltagosan gyorsabb a 

fizetés, de ez pénzkivételnél szűk keresztmetszetté válik számítási és tárolási 

kapacitásban. „A határ a kettő között az oszthatósági pontosságon kívül egy újabb K 

paramétertől függ, ami azt mutatja, hogy egy pénzkivét után hány tényleges fizetés 

történik; 512 bites modulusra az oszthatós megoldás kisebb, ha  48ln ≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

K
NK , 

de a kapacitás kisebbé válik, ha 61ln >⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

K
NK .” (Tóth 2005) 

Itt N az oszthatósági pontosságot, míg K a pénzkivét utáni tényleges fizetések számát 

jelzi. 

 

Egy alapvetően más elgondoláson, illetve matematikai háttéren, ún. fa-struktúrájú 

algoritmuson alapuló, T. Eng és T. Okamoto által kidolgozott oszthatósági sémát az 5. 

melléklet mutatja be. 

 

Létezik olyan álláspont is, hogy a hagyományos készpénzhez hasonlóan az üzletet 

visszajáró átadására kérnénk, de ez a pontos érték problémáját az üzletre hárítaná, és az 

anonimitással is problémák merülnének fel, mert on-line kommunikációt igényelne a 

bankkal, hogy az a visszajáró anonimitását felfrissíthesse. A privacy-érzékeny 

felhasználók nem szeretnének a boltoktól visszajárót elfogadni, mert azok az érmék 

esetleg nyomkövethetők a felhasználó számára nem látható módon. 

 

Elképzelhető megoldás a pénzváltás on-line elvégeztetése a bankkal a vásárlás előtt. A 

privacy-érzékeny felhasználó azonban nem szeretne a bankkal kapcsolatot teremteni 

közvetlenül a vásárlás előtt, mert a bank esetleg a bolttal együtt asszociálhatna a 

felhasználóra (például a felhasználó fizikai helyét beazonosítva a kommunikációs vonal 

segítségével, vagy a visszajáró és a bolt pénzbetétje közötti időhasonlóságok 

egybevetésével). A maguktól értetődő megoldások tehát nem megfelelőek. 
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Az oszthatóság esetleg úgy is megvalósítható lenne, hogy a felhasználó egyszerűen 

megmondja az elköltendő értéket, belefoglalja egy fizetésnél használt hash eljárásba. 

Ezek után vagy a fizetés on-line ellenőrződik a bank által a túlköltés megelőzése végett, 

vagy a trustee jogosult a nyomkövetésre túlköltés esetén. 

 

Talán a legjobb megoldás lehet, ha a felhasználó a birtokában lévő összeget saját 

belátása szerint beoszthatja. Ilyen, ha a felhasználó a digitális pénzérméit képes 

felbontani több kisebb címletű érmére. Ezzel majdnem analóg, ha a felhasználónak 

olyan érméi vannak, amelyeknek a címlete rögzített, azonban a felhasználó ezt több 

menet során, több vásárlással is elköltheti. 

 

Bizonyos rendszertípusoknál a működésből vagy felépítésből adódóan (például 

számláló alapú rendszerek) nem merül fel az oszthatóság problémája. 

 

A vonatkozó tudományos munkák számos oszthatósági sémát kidolgoztak, ezek 

bemutatása és értékelése azonban messze elvezetne e munka fő irányvonalától, ám 

felsorolás szintjén meg kell emlékezni, az elektronikus pénzrendszerek egyik alapvető 

problémakörét kezelő megoldásokról: 

 

Oszthatósági, visszajárós sémák: 

• Chaum-féle visszajárós séma (Chaum et al. 1990); 

• Eng-Okamo-féle oszthatósági séma ((Eng-Okamoto 1995), ill. 5. melléklet); 

• Jakobbson séma (Jakobbson et al. 1996; Jakobbson et al. 1997; Jakobbson et al. 

1999); 

• Brickell-Gemmel-Kravitz oszthatósági séma (Brickell et al. 1995); 

• Chan-Frankel-Tsiounis oszthatósági séma (Chan et al. 1998); 

• Nakanishi-Haruna-Sugiyama oszthatósági séma (Tóth 2005); 

• Nakanishi-Sugiyama oszthatósági séma (Tóth 2005). 

 

Átadhatóság technikák (egy személy egy másik személynek bank közreműködése 

nélkül átadhat egy érmét): 

• Eng-Okamoto-féle séma (Eng-Okamoto 1995); 

• Van Antwerpen séma (Antwerpen 1998). 
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3.8.6. Átadhatóság, átruházhatóság 

Digitális pénz tranzakció végbemehet vásárlók között is. Ez a tulajdonság is 

hasonlatosabbá teheti a rendszert a mai pénzhez. Lehetővé válik például, hogy az 

ebédlőben a munkatársam kisegítsen valamennyi összeggel, ha éppen nincs megfelelő 

mennyiségű pénz a kártyámon. 

 

Az átadhatóságot is szeretnénk elvárni egy ideális rendszertől, mégpedig mindenképpen 

úgy, hogy a többi tulajdonságot ne befolyásolja hátrányosan (itt elsősorban a 

biztonságra, bizonyíthatóságra, anonimitásra, követhetetlenségre, hatékonyságra kell 

gondolni). 

 

3.8.7. Elvesztésállóság 

Az elvesztésállóság egyelőre még nem elterjedt, de egy jól működő, felhasználóbarát 

digitális pénzrendszertől teljes joggal elvárható, hiszen ritkán, de bárkivel előfordulhat, 

hogy elhagyja a pénzét. Egy rendszer elvesztésállósága annyit jelent, hogy ha a vásárló 

pénze elveszik, megsérül, ellopják, meghibásodik, akkor is visszakapja a pénzét. Az 

elvesztő privacy-je az elvesztés körüli néhány tranzakció erejéig fel van függesztve. 

 

Elvárások az elvesztésállósággal szemben: 

 

1. A bank biztonsága. Csaló felhasználók nem tehetnek szert pénzre jogtalanul. 

2. Azon felhasználók biztonsága, akik nem vesztik el az eszközüket.  

E felhasználók semmiképpen sem veszthetnek pénzt a technika alkalmazása 

miatt. 

3. Elvesztés-tolerancia: az elvesztett elektronikus pénztárca tulajdonosához 

visszakerül a pénze egy adott időintervallum letelte után 

a) Az erős elvesztésállóság akkor valósul meg, ha ez olymódon garantált, 

hogy közben a felhasználónak nem kell megbíznia a rendszerben 

résztvevő többi félben (bank, kereskedők). (Pfitzmann et al. 1995) 

b) A gyenge elvesztésállóság csak akkor garantált, ha a bank „hűséges”, 

jóhiszemű módon viselkedik. 
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4. Azon felhasználók követhetetlensége, akik nem vesztik el az eszközüket. E 

felhasználók privacy-jét semmiképpen sem veszélyeztetheti a technika 

alkalmazása. 

5. Tárcájukat elvesztett felhasználók részleges követhetetlensége. Technikai okok 

miatt a tárcájukat elvesztett felhasználók fizetéseit nyomon kell követni. 

Általában csak az utolsó pénzkivét és az elvesztés ideje közötti fizetéseknél van 

szükség erre. 

 

A témával foglalkozó szerzők csak számláló alapú rendszer esetében vizsgálják a 

kérdést, elvesztés ellen csak az elektronikus tárcákat védik, de nem védik az 

elektronikus pénztárgépeket (POS terminálok), vagy a banki gépeket. 

 

Az elvesztésállóság úgy működik, hogy az elvesztő privacy-je az elvesztés körüli 

néhány tranzakció erejéig felfüggesztődik, illetve nyomkövetődik. Az elektronikus 

pénztárcák elvesztésállóságának az elosztott visszanyerésen24 kell alapulnia. Az 

elvesztést vagy az ellopást nem lehet belső hibatűrő mechanizmusokkal vagy külső 

intézkedésekkel kezelni (például a háromból két tárca megoldás impraktikusnak tűnik, 

ráadásul az ember valószínűleg egyszerre mind a hármat elvesztené). 

 

Speciális a helyzet az átadható digitális pénz esetén; ekkor bizonyos elvárásokat 

gyengíteni kell. Lehetetlen például akkor előkeríteni az elvesztett pénzt, ha azt egyik 

tárcáról a másikra továbbították, majd mind a két tárca elveszett. Átadhatatlan  

tulajdonsággal rendelkező, érme-alapú rendszerek esetén az elosztott visszanyerés a 

következő lehet: 

 

Időről időre, általában pénzkivétek után a tárcában tárolt információról másolatot kell 

készíteni, archiválni kell. Az érme-alapú rendszereknél ez a backup információ aláírt 

érméket tartalmaz. Mivel ez nagyon érzékeny adat, ezért a felhasználónál kell maradnia, 

rejtjelezett formában. Az előbbi azt jelenti, hogy a felhasználónak egy másik eszközre 

van szüksége, az utóbbi pedig kulcs-menedzsmentet igényel. 

 

                                                 
24 Az elosztott visszanyerési protokoll részletes ismertetését ld. alább. 
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Elvesztés után a pénztárca tulajdonosa kapcsolatba lép a bankkal, és részt vesznek egy 

visszakövetelés protokollban. A visszanyerés során szükség van a bankra, hogy 

megakadályozza az olyan csaló felhasználókat a backup információk használatában, 

akik el sem vesztették az eszközüket, és kétszer akarják elkölteni a pénzüket. A 

pénztárca tulajdonosa is szükséges, hogy a backup adatokat szolgáltassa, vagy segítse 

azokat kirejtjelezni. 

 

A legtöbb esetben a felhasználók a backup információban szereplő pénzek egy részét az 

elvesztés pillanatában már elköltötték. Az adott szituációt pontosan csak az elektronikus 

pénztárgépek segítségével lehet felmérni. A felhasználó az összes olyan pénzt 

megkapja, amelyeket nem ő költött el, és még nem tették be a bankba. Az ennek 

megfelelő protokoll részleteket „elhelyezés”-nek (settling) nevezik. A visszakövetelés 

és az elhelyezés együtt a „visszanyerés” (recovery). Meg kell akadályozni, hogy ha 

esetleg a felhasználó rosszhiszemű módon jelentett elvesztést, a visszakövetelés 

procedúra után megpróbáljon érméket elkölteni. 

 

A backup történhet saját eszközre (smart card), vagy más eszközére. A saját eszköz 

tipikusan egy másik smart card lehet, míg más eszközére jó példa lehet a felhasználó 

bankja által biztonságos módon tárolt információ. Saját eszköz esetén az archiválás 

műveletének a felhasználó explicit kérésére kell megtörténnie, ekkor egy erre szolgáló 

„backup” tranzakció zajlik le. Az archiválás egyszerű esetben lehet az előzőt felülíró 

típusú, de elképzelhető inkrementális backup, vagy más mechanizmus is. Banki backup 

esetén a műveletnek automatikusan meg kell történnie minden pénzkivét után. 

 

A pénz lejárata vagy érme-feketelistázás, vagy pedig lejárattal bíró érmék segítségével 

valósítható meg. Az esetleges tolvaj rosszindulatú tevékenységét maga az elektronikus 

tárca felhasználó-hitelesítési eljárása akadályozhatja meg, ami általában PIN szám alapú 

védelem. PIN kódból eleve kettőt is célszerű használni, egyet a pénzkivételhez, és egyet 

fizetésekhez. 
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A megoldásnak van néhány hátulütője is, amelyekkel viszont meg kell kötni a 

kompromisszumokat: 

 
1. Az elvesztett digitális pénz lejár: egy adott idő lejárta után garantálni kell, hogy 

elkölthetetlen legyen. Ez protokoll és szinkronizációs feladat. 

2. A technika nem lehet teljesen transzparens, a felhasználónak minimum 

követelményként el kell mentenie bizonyos információkat, amelyeket elvesztés 

után vissza kell töltenie. 

3. A backup információ kockázatot jelent a felhasználó privacy-jére 

(követhetetlenség) nézve, főleg a backup TRD nélküli megoldásoknál. 

 
Azonban más biztonsági tulajdonságok nem gyengülnek, és a rendszer hatékonysága 

nem csökken észrevehető mértékben. 

3.8.8. Skálázhatóság 

Egy jó digitális pénzrendszernek skálázhatónak kell lennie. Ez annyit jelent, hogy a 

teljesítményének nem szabad észrevehetően degradálódni sem a rendszerben résztvevő 

(regisztrált) felhasználók számának növekedésével, sem pedig a végbemenő fizetési 

tranzakciók számának növekedésével. Ezt úgy igyekeznek elérni a rendszer tervezői, 

hogy olyan algoritmusokat alkalmaznak, amelyek számításelméletileg minél kevésbé 

függenek ezektől a számoktól. Ezen felül egyébként is mindig minél kisebb számítási és 

kommunikációs költségre törekednek a tranzakciós lépéseknél, hogy sem a központi 

hardver számítási teljesítmény (ez a bankoknál koncentráltan jelenik meg), sem a banki 

kommunikációs sávszélesség ne legyen akadályozó tényező. Ez a tulajdonság erős 

átfedésben van a hatékonyság követelményével. 

3.8.9. Modularitás 

Egy digitális pénz séma esetében az az ideális, ha független a konkrétan alkalmazott 

protokolltól, egy-egy új megoldás, algoritmus nehézség nélkül beilleszthető a 

rendszerbe. Például bárhol használnak hash függvényeket, ott célszerű, ha mind az 

SHA, mind az md5 kivonatkészítő függvények használhatók. Mindezeket együttvéve 

modularitásnak nevezik, mert az egyes építőelemek modulként szerepelnek és 

kicserélhetőek ugyanolyan funkcionalitású modulokra. Vannak sémák, amelyeknél a 

tervezők szem előtt tartották ezt a tulajdonságot, az ideális digitális pénzrendszernél is 

megkövetelhető. 
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3.8.10. Teljesen kidolgozott megoldások 

Fontos, hogy a rendszer minden aspektusból ki legyen dolgozva. Ebbe beletartozik az 

is, hogy minden olyan protokoll lépés, ahol sok résztvevő fél lehet jelen (például vak 

aláírás, nyomkövetés), teljesen világosan és részletesen definiálva legyen. Sok 

rendszerben csak megemlítik, hogy több ombudsman is részt vehet a rendszerben, de 

később a konkrét elemzésben a szereplők felállásában csak egy ombudsman van jelen. 

Valószínűleg azért járnak el így, mert akár eggyel több résztvevő fél jelenléte is jelentős 

mértékben megbonyolítaná a rendszer átláthatóságát, bizonyíthatóságát. 

 

Egy ideális digitális pénzrendszer esetén azonban ezek ellenére is ki kell dolgozni 

teljesen a sémát. 

 

3.9. Biztonsági aspektusok 

Ahhoz, hogy egy digitális pénzrendszer megfelelően biztonságosnak minősüljön, 

rengeteg követelménynek kell megfelelnie. A később leírt bizalmasság, hitelesség, 

integritás és letagadhatatlanság tulajdonságok maguktól értetődőek, többnyire részei 

azon alaprendszereknek, sémáknak, amelyekre az egyes pénzrendszerek alapulnak. A 

bizalmasságot a kriptográfiai technikák és rejtjelezések explicit módon, illetve 

mellékhatásként biztosítják. Az integritást az anonimitásért felelős kriptográfiai 

technikák adják. Ha az ideális séma digitális aláírást is használ, a letagadhatatlanság 

implicit módon biztosítva van, ellenkező esetben bizonyítottnak kell lennie. 

 

Ezeknek a tulajdonságoknak nem elég pusztán a megléte, az is fontos, hogy milyen 

kriptográfiai és matematikai technológiákkal éri el a séma a biztonságot, mivel 

védekezik a logikai támadások ellen. A bűncselekmények ellen védő kriptográfiai 

technikák alapvető jellemzői a bennük alkalmazott nevezetes kriptográfiai protokollok 

típusa. Ez adja meg miért nehéz feltörni, milyen nehézségeket állít az esetleges támadó 

elé.  

 

A biztonsági követelmények fogalomkörén belül a következő tulajdonságokat szokták 

számba venni, ezeket egy megfelelő rendszernek mindenképpen teljesítenie kell. 
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3.9.1. Letagadhatatlanság 

Miután érvényesen lezajlott egy tranzakció, egyik résztvevő sem tudja letagadni annak 

végbemenetelét. Fontos szerepet kap vitás esetekben az atomicitás is.  

 

3.9.2. Hitelesség, hitelesítés 

A tranzakció minden mozzanatában implicit vagy explicit módon ott kell lennie a 

hitelesítésnek. A kommunikáció során a hitelesség kölcsönösen biztosítja mindegyik 

felet, hogy a tranzakcióban résztvevő többi fél az akinek mondja magát, azaz érvényes 

az identitása. A hitelesség biztosíthat egy résztvevő felet arról, hogy egy entitás vagy 

információ hiteles: 

• a kereskedőnek tudnia kell ellenőrizni, hogy a digitális pénz érvényes, valódi; 

• a banknak tudnia kell megbizonyosodni arról, hogy a tranzakció hitelesített felek 

között ment végbe; 

• léteznie kell olyan eljárásnak, amellyel leellenőrizhető a kereskedő bankja és 

bankszámlája, a vevő bankja és bankszámlája. 

 

3.9.3. Integritás 

Biztosítja, hogy a tranzakciót nem tudja megváltoztatni olyan résztvevő, aki közvetlenül 

nem vesz részt az ügyletben. A résztvevő felek is csak jól meghatározott, az ő 

érdekeltségi körükbe tartozó, paramétereket módosíthatnak a tranzakció lefolyása során 

(például a bank nem írhatja át a vételárat). Ez tehát egy külső és belső védelmet jelent a 

manipulációk ellen. Létezik az integritásnak egy olyan megfogalmazása is, miszerint 

nem adható hozzá monetáris érték a rendszerhez és nem vonható ki a rendszerből 

monetáris érték nem szabályos úton. Ez megakadályozza a hamisítást, dupla költéseket 

és egyéb bűncselekményeket. Az integritást egyrészt a rendszer kriptográfiai 

technikákkal elért biztonsági tulajdonságai, másrészt az atomicitás biztosítja. 

Gyakran az integritás tulajdonság alatt bizalmassági követelményeket is értenek: titkos 

vagy privát információ nem férhető hozzá a rendszerben explicit engedély nélkül. 
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3.9.4. Engedélyezés 

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő felek engedélyezhessék, 

jóváhagyhassák az elektronikus tranzakciót. Ez egy olyan lépés, amely a való életben is 

gyakran tapasztalható, főleg nagy értékű vásárlás esetén. A megvalósításban nincs 

semmi különlegesség, csak arra kell figyelni a teljes rendszer megvalósítása során, hogy 

a vásárló láthasson egy számlát (lehet elektronikus is) a tranzakcióról, és ezt 

jóváhagyhassa. A tranzakció elvetése valamilyen rendszeren kívülről származó 

rendellenesség esetén jön szóba, ami megjelenik a számlán (például egy 

bevásárlóközpontban a termékre az akciós ára helyett a normál árát számlázzák). A 

rendszert célszerűen úgy kell felépíteni, hogy ez még a fizetési tranzakció előtt 

kiderüljön, így nem szükséges egy visszavonási folyamaton keresztül menni, ami 

további idő és költségvonzatokkal, kényelmetlenségekkel jár együtt. Csak figyelembe 

kell venni a rendszer tervezése során ezeket a kívülről fakadó problémákat. 

 

3.9.5. Bizalmasság 

Ez azt jelenti, hogy egyfelől a külső szemlélők nem képesek megfigyelni a résztvevő 

felek között végbemenő tranzakciókat, másrészt a tranzakciókban résztvevő felek 

számára az információhoz való hozzáférés a szerepüknek megfelelően korlátozva van. 

Az első feltételt a kriptográfiai technikák és rejtjelezések biztosítják; a másodikat, 

amelyet néhányan az integritás tulajdonságba sorolnak, az anonimitás, illetve az azzal 

járó kriptográfiai technikák biztosítják. 

 

3.9.6. Visszaigazolás 

Mind a kereskedőnek, mind a vásárlónak kapnia kell egy igazolást arról, hogy a 

tranzakció végbement, ezáltal mindketten tudják, hogy a pénz gazdát cserélt. Adott 

esetben ezek az igazolások lehetnek a bizonyítékok arra, hogy a fizetés megtörtént. A 

jelenlegi, hitelkártyákon alapuló rendszerek esetében az engedélyezés és a 

visszaigazolás is létező funkciók. Jogos az elvárás, hogy a digitális pénz is biztosítsa 

ezeket. Habár nagyon fontos ez a két tulajdonság, de mivel nem szerves részei a 

pénzrendszereknek, általában külön rendszerként, modulként építhetők be. 
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3.9.7. Megbízhatóság, Rendelkezésre állás 

Egy digitális pénzrendszernek folyamatosan használhatónak kell lennie. A vásárló akkor 

és ott szeretne fizetni vagy pénzt kapni, ahol számára szükséges. Noha ez a tulajdonság 

is fontos része a tágabb értelemben vett biztonságnak, elsősorban szervezési 

eszközökkel biztosítható: redundáns erőforrások (szerverek, kommunikációs vonalak, 

stb.). Az ideális séma annyit segíthet a magas rendelkezésre állás elérésében, hogy 

megpróbálja minimalizálni az olyan támadások kockázatát, melyek a rendelkezésre 

állást sértik. Rendszer-szerkezetileg az segíthetne, ha nem lenne olyan központi szerver, 

ahol számítások koncentrálódnak és ily módon a rendszer gyenge pontját képezik. 

Sajnos ez nem megoldható, a védekezés szintén inkább szervezéssel oldható meg: 

például a fent említett módszerek, redundáns és backup rendszerek alkalmazása, 

különböző bankfiókokban való elhelyezése. 

 

3.9.8. Ellenállás a logikai támadási lehetőségeknek 

Ez a biztonságnak azt az aspektusát jelenti, amely a logikai támadásokkal szembeni 

védelmet és a bűncselekményekkel szembeni ellenállást biztosítja. Ahhoz, hogy jobban 

átlátható legyen, milyen feltételeket támaszt ez a sémákkal szemben, érdemes 

áttekinteni a lehetséges támadási formákat (Tóth 2005) alapján. 

 

• Túlköltés: Egy felhasználó egy szabályosan kivett összeget magasabb értékkel költ 

el, mint amekkora az valójában. Túlköltés az is, ha a felhasználó az érvényesen 

kivett érmével többször is fizet. Ekkor a második és az azutáni fizetési tranzakciók 

csalások. Dupla költésnek (double spending) nevezik, ha kétszer használja fizetésre 

az érmét. 

• Hamisítás: A támadók csoportja együttműködik, hogy olyan hamisított pénzösszeget 

vegyenek ki felhasználók számára, vagy olyan hamisított vásárlásokat vigyenek 

véghez, amelyek egy becsületes bank számára valódinak tűnnek. 

• Megszemélyesítés: Többszörös terhelésnek is nevezik. A támadók csoportja egy 

felhasználót nagyobb összeggel terhel, mint amennyit az valójában elköltött. Ez 

például úgy lehetséges, hogy a résztvevő felek, közöttük egy kereskedő, duplán 

vagy még többször próbálnak pénzt leemelni egy tranzakció információi alapján. 
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• Pénzmosás: egy vagy több résztvevő fél leplezi a megkérdőjelezhető forrásból 

származó bevételének forrását úgy, hogy az egy másik üzleti vállalkozás 

bevételének tűnik. Ez adott esetben illegális pénzmozgatási tranzakció segítségével 

érhető el. A kivédéshez a rendszernek képesnek kell lennie a fizetések 

nyomkövetésére, hogy bizonyítékot lehessen felmutatni bűntény felmerülése esetén. 

• Illegális vásárlások: Olyan tranzakciók, amelyek pénzforgalmi szempontból teljesen 

érvényesek, de a vásárolt áruk természete miatt nem legálisak. 

• Zsarolás: Egy támadó arra kényszeríti a felhasználót, hogy vegyen ki pénzt neki oly 

módon, hogy végül csak a támadó ismerje az érték digitális reprezentációját. Ezt 

általában úgy érheti el, hogy a felhasználót és esetleg a bankot is egy nem standard 

protokollban való részvételre kényszeríti. A tökéletes anonim bűntény (Solms et al. 

1992) ellen szintén nyomkövetéssel lehet védekezni, azonban ez további 

problémákat vet fel (bizalmassági, adatvédelmi problémák, anonimitás megsértése). 

• Bankrablás: Kétféle támadást különítenek el ilyen néven. A kibocsátó (bankok és 

más entitások, amelyek kezében van a pénz készítéséhez vagy követéséhez 

szükséges titkos kulcs) entitástól egy támadó megszerzi a titkos kulcsot, például 

belső támadással, vagy valamilyen módon kényszeríti erre. Ezek a támadások azért 

nagyon súlyosak, mert ha az érme hitelessége csak a kibocsátó aláírásától függ, 

akkor praktikusan nem lehetséges az aláíró számára az illegálisan előállított pénzek 

követése, ezáltal a támadó kilétét nem lehet felfedni. 

• Rosszindulatú nyomkövetés: Támadás Bankok és a TTP csoportja által, melynek 

során törvényes felhatalmazás nélkül nyomkövetnek pénzeket, pénzkivéteket, 

tranzakciókat. A banknak, mint profitorientált entitásnak érdekében állhat az 

ügyfeleiről adatokat gyűjteni (hovatovább esetleg más vállalatoknak statisztikákat 

vagy profilokat értékesíteni). Ennek elkerülése érdekében a követési tranzakciókba, 

és magába a digitális pénzrendszerbe további résztvevő feleket kell bevenni 

(Ombudsman, TTP), akik a kérdéses bank irányításán kívül esnek. Ezeket az 

entitásokat társadalmi érdekképviseleti szervezetek üzemeltethetik, illetve a 

törvényhozáshoz is tartozhatnak. 

• Koholt vád: A támadásban résztvevő felek úgy tüntetik fel, hogy egy felhasználó 

vagy egy kereskedő részt vett egy adott tranzakcióban, miközben ez nem igaz. Adott 

esetben képesek fizetési számlát is generálni, melyet nyomon követve a becsületes 

felhasználóhoz vagy kereskedőhöz jutnak el a hatóságok. 
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• Sikkasztás: Olyan támadás, melynek során a felhasználó pénzt veszít, mert a bank 

érvénytelennek tüntet fel egy tranzakciót, vagy csak kevesebb pénzt fogad el, pedig 

több érvényes érme/érték is rendelkezésére áll a felhasználónak. 

 
12. Táblázat: Logikai támadástípusok összegzése25 

Becsületes

Támadó 

Felhasználó Kereskedő Bank Trustee 

Felhasználó Zsarolás, 
Megszemélyesítés Túlköltés 

Hamisítás, 
Túlköltés, 
Bankrablás 

- 

Kereskedő Sikkasztás, 
Megszemélyesítés Megszemélyesítés

Hamisítás, 
Pénzmosás, 
Bankrablás 

- 

Bank 

Rosszindulatú 
visszakövetés, 

Koholt vád, 
Sikkasztás 

Koholt vád, 
Sikkasztás - - 

Trustee 
Rosszindulatú 
visszakövetés, 

Koholt vád 
- - - 

 

3.9.9. A logikai támadási lehetőségekből fakadó követelmények 

Hogy mindezek a támadások elkerülhetők legyenek, többek között a következő 

biztonsági tulajdonságok megléte is szükséges: 

• Hamisíthatatlanság: Csak az arra felhatalmazott entitások képesek érvényes digitális 

pénzt kibocsátani. 

• Megszemélyesíthetetlenség: A megszemélyesítés nem lehetséges. 

• Túlköltés-érzékelés 

• Túlköltés-robosztusság: Ha több résztvevő fél követ el túlköltést ugyanazon 

információk (érme információk) felhasználásával, akkor a nyomkövetéssel 

mindegyikük identitása kideríthető. 

• Nyomkövethetőség: lehetséges a pénzkivétel- és az érme-nyomkövetés. Opcionális 

esetben (pénzkivétel, érme) pár összetartozásának eldöntése. 

                                                 
25 A táblázat forrása: (Tóth 2005) 
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• Visszavonhatóság: Gyanús érmék ideiglenesen elkölthetetlenné tehetők, például 

feketelistás technika segítségével. Egy ideális rendszer esetén pedig 

megkövetelhető, hogy ez ne rontsa a rendszer hatékonyságát. 

• Anonimitás  

• Koholt vád lehetetlensége 

• Visszaforgathatóság: sikkasztásos támadás esetén a kárt elszenvedő áldozat 

bizonyítani tudja a támadást, és legalább az egyik támadó kiléte kiderül. 

3.9.10. A védekezés 

Nehéz a védekezés sok különleges támadással szemben. Azt már említettem, hogy a 

bankrablásos támadásokat kevés rendszer tudja érzékelni, és a legtöbbjüknek veszély 

esetén on-line módba kell átkapcsolnia. A bankrablásos támadással már aktívan 

foglalkoztak a kutatók. Azonban vannak elhanyagoltabbnak tűnő kérdések. Előfordulhat 

például, hogy egy felhasználó dupla költése esetén a bolt a rendelkezésére álló 

információkat felhasználva további fizetéseket végez az érme segítségével, és ez a 

bűncselekmény nem derül ki. Érdekes kérdés lehet, hogy a jelenlegi protokollok ellen 

véghezvihető-e olyan támadás, ami több fél szimultán részvételekor a protokollok 

egymásra hatását használja ki. Például egy időpillanatban több rosszhiszemű 

felhasználó végez pénzkivétet, és a protokollok pontos ismeretében és bizonyos 

paraméterek megfelelő manipulálásával képesek lehetnek-e arra, hogy egy érvényesnek 

minősülő érmét előállítsanak. Ezekre a kérdésekre további támadhatósági vizsgálatok és 

protokoll-elemzések adhatják meg a választ. Sajnos az ilyen sok-résztvevős támadások 

elemzése automatikus vizsgáló eszközökkel jóval nehezebben végezhető el, mint egy 

két-résztvevős protokollé. 

3.9.10.1. Nyilvános kulcsú infrastruktúra 

A kulcsok és tanúsítványok hitelesítése egy megbízható PKI infrastruktúra26 

segítségével valósítható meg biztonságosan. Így a rendszer biztonságának egy része 

(extrém esetben egésze) maga a PKI biztonságán nyugszik. Sajnos azonban a PKI 

infrastruktúrák is sokféle támadásnak lehetnek kitéve (például tanúsítvány visszavonása 

kapcsán operáló támadások, időbeli egybeeséseket és tulajdonságokat kihasználó 

támadások), melyek kiküszöbölése adott esetben igen nehéz lehet. 

                                                 
26 A PKI részletes bemutatása számos informatikai biztonsággal foglalkozó munkában megtalálható, 
például (Vasvári 2003). 
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Egy megfelelően működő PKI felállítása bonyolult feladat. Nem csak egyszerűen a 

megbízott CA központok hierarchikus kapcsolódásáról van szó. Mindegyik központnak 

bizonyítania kell hogy megfelelő, biztonságos eljárásokat, menedzsment technológiákat 

használ. A biztonságuk legalább annyira az implementációs részleteken és a szervezési 

kérdéseken, mint magán az alkalmazott rejtjelezési technikákon alapul. Jelenleg még 

nem eldönthető, hogy egy világszerte vertikálisan integrált PKI hálózat megfelelően és 

biztonsággal működhet-e. 

3.9.10.2. Heurisztikus tervezés 

Jelenleg a sémákat ad-hoc módszerrel, heurisztikusan tervezik a kutatók, így mindig 

kockázatként merül fel az emberi tévedés lehetősége. Felmerül, hogy esetleg elkerülte a 

rendszer tervezőinek a figyelmét valami, és a séma biztonsága vagy anonimitása 

feltörhető. 
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3.10.  Elektronikus pénzen alapuló rendszerek a gyakorlatban 

3.10.1. GeldKarte, avagy a dinamikusan fejlődő német modell27 

A GeldKarte néven ismert chip-alapú elektronikus pénztárcát a német bankszektor 

közreműködésével 1996-ban hozták létre. A rendszert mind a négy bankszövetség28 

támogatja. Ma már a forgalomban lévő kártyák több mint 70 %-a, vagyis közel 63 

millió bankkártya hordoz olyan chipet, ami az e-pénztárca funkciót is el tudja látni. A 

kártyával fizetni lehet például tömegközlekedési eszközökön, árusító (vending) vagy 

parkoló automatáknál, stb., és POS terminálnál is használható.  

 

A korábbi technológiai áttekintés és a leírt modellek ismertetése után most a német 

példán keresztül kerül bemutatásra a rendszer működése29 a mindennapjainkban. Azt 

már tisztáztuk, hogy a digitális jelekből álló elektronikus pénzt tárolni kell valamilyen 

formában. Erre szolgálnak a mikroáramkörös kártyák (vagy a számítógépes szoftverek), 

melyeken a chip önállóan egy plasztiklapba van ágyazva, illetve ez gyakran kiegészül 

még a hagyományos mágnescsíkkal is30, hogy az on-line fizetések esetében az 

elfogadási problémákat kiküszöböljék. 

 

A kártyára valamilyen technológiai alkalmazással a használatot megelőzően fel kell 

tölteni a pénzegységeket. A feltöltés értéke 200 euróra van limitálva. Itt kell 

megemlíteni, hogy két különböző típusú kártya létezik újratölthetőség szempontjából. 

Az egyetlen különbség a kétfajta chip között, hogy míg az egyiket fel lehet tölteni az 

egységek elköltése után, addig a másik típusú kártya eldobható, ha az utolsó pénzegység 

is felhasználásra került. Ez utóbbi kártyát úgynevezett white card-nak is szokás nevezni, 

ami olyan ügyfélnek is adható, akinek a bank nem nyitna számlát. A feltöltés történhet 

egy speciálisan csak erre a célra működtetett automata berendezésen keresztül, 

bankfiókban, vagy akár ATM automatánál is. A feltöltött egységek ellenértéke 

készpénzben egyenlíthető ki vagy egy bankszámlához kapcsolódó kártyával – akár azzal 

                                                 
27 A GeldKarte hivatalos internetes oldala alapján (http://www.geldkarte.de), kiegészítve 
28 Ezek a Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, Bundesverband deutscher 
Banken, Bundesverband Öffentlicher Banken és a Deutscher Sparkassen- und Giroverband. 
29 A leírt módszertan a GeldKarte működését mutatja be. Érdemes azonban tudni, hogy a legtöbb rendszer 
ugyanígy működik, bár nemzetenként lehetnek kisebb eltérések a kidolgozott szabványok ellenére. 
30 Ezeket hibrid (chip + mágnescsík) kártyáknak hívják. Németországban közel 10 éve ilyen kártyákat 
bocsátanak ki. 
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a kártyával, amin az elektronikus pénztárca is helyet kapott – egyszerűen terhelhető a 

kapcsolódó folyószámla. A PIN kódot csak pénzfeltöltés esetén szükséges begépelni. A 

kibocsátó bank termináljain keresztül a kártyán elhelyezett elektronikus pénzt vissza 

lehet helyezni a folyószámlára, ahonnan az átvezetést eredetileg indították. 

 

Az e-pénz használata igen egyszerű. Soha nem kell a megfelelő váltópénz után kutatni a 

pénztárcában, ezzel is felgyorsítva a fizetési folyamatot. A vásárlónak a kártya 

behelyezése után egyetlen gomb megnyomásával kell engedélyezni, hogy a fizetendő 

összeg a kártyájáról az eladó e-pénztár(cá)jába kerüljön. A tranzakció off-line módon 

történik, vagyis nincs szükség semmilyen engedélyező rendszerre, így a fizetéshez 

szükséges idő jelentősen lerövidül. A fizetés során nem kell a visszaigazoló-szelvény 

aláírásával vagy a PIN kód megadásával időt tölteni, mert a vásárlási folyamat ezek 

nélkül is végrehajtható. 

 

A kártyán fennmaradó pénzösszegről a használat során az automata vagy a terminál 

kijelzőjéről tájékozódhat a felhasználó, információt kaphat aktuális egyenlegéről egy 

bankfiókban elhelyezett speciális készülék segítségével, valamint a pénzkiadó automata 

megfelelő menüpontjának kiválasztásával is. Lehetőség nyílik még a számítógéphez 

csatlakoztatni egy kártyaleolvasót, így akár már a vásárlás előtt, otthonról elindulva is 

tisztában lehet a felhasználó azzal, mennyi pénzzel van feltöltve a kártya. Ez a 

kiegészítő nyújt lehetőséget, hogy az arra alkalmas internetes oldalakon szintén a 

kártyán tárolt pénzegységekkel fizessen a szolgáltatásokért. 

 

Az új fizetőeszköz működésének ismertetése után az alábbiakban bemutatásra kerül 

néhány számadat arról, hogy hogyan teljesített az elmúlt években, a Németországban 

egyre nagyobb sikernek örvendő GeldKarte. 

 

A GeldKarte kártyákkal végzett tranzakciók száma 1997 óta folyamatosan növekszik. 

2006-ban 42,3 milliószor használták fizetésre közel 500 ezer helyen (ezek között 

megtalálható kiskereskedelmi egységek, parkoló automaták, cigaretta-, üdítő- és egyéb 

árukiadó automaták, valamint 2006-tól kezdve már weboldalak is), vagyis 1997-től 

napjainkig több mint tízszeresére emelkedett a tranzakciók darabszáma. 
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A feltöltések száma a fizetési műveletek növekedésével azonos ütemben gyarapodott. 

Átlagosan tizenkét fizetési tranzakcióra jut egy kártyafeltöltés. 2006-ban a német 

GeldKarte kártyákat körülbelül mintegy 130 millió euróval töltötték fel. 

 

A GeldKarte napjainkra kellően megalapozta helyét a kisösszegű (miko-) fizetések 

terén, mint népszerű fizetőeszköz. 1997-ben egy átlagos fizetési tranzakció értéke 20,77 

márka (10,62 euró) volt. Ez az összeg 2006-ra 2-2,5 euróra csökkent (11. ábra). A 

feltöltési tranzakciók értéke is jelentősen csökkent az évek során. Míg 1997-ben 

átlagosan 134,13 márkát (68,58 eurót) töltöttek fel egy művelet során, addig 2006-ra ez 

az összeg már csak 22 euró körüli (11. ábra). 
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11. ábra: Fizetési és feltöltési tranzakció értékek alakulása 1997-2006 között (Geldkarte 2006) 

 

Ez a változás azt jelenti, hogy a kártyabirtokosok saját tapasztalataik alapján 

megtanulták a kártya használatot. Manapság már csak akkora összeget tartanak 

elektronikus pénztárcájukon, mint amennyi készpénzt egyébként is a tárcájukban 

hordanának. Nem hiába alacsony ez az összeg, ugyanis a kártya eltűnése – elvesztett 

vagy lopott kártya – a feltöltött pénz elveszítésével jár (akárcsak a készpénz esetén). 
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A terminálok száma az évek alatt folyamatosan emelkedett (12. ábra). A 

kártyabirtokosok 2006-ban mintegy 500.000 árusító automatánál és POS terminálnál 

használták kártyáikat. Ez a 2005-ös évhez viszonyítva 89%-os növekedést jelent. 2006 

újdonsága, hogy a rendszer hivatalosan is alkalmassá vált internetes fizetésre chipkártya 

olvasós „Card Present” szisztémában. Már mintegy 120.000 német weboldal teszi 

lehetővé a chipkártyás fizetést. (Geldkarte 2006)  
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12. ábra: Aktív terminálok számának alakulása 1997-2005 között (Geldkarte 2006) 

 

A fejezetben eddig leírt adatok és információk a GeldKarte Team hivatalos 

közleményei, így némi fenntartással kezelendők. A rendszer valóban működik és 

folyamatos fejlődése megkérdőjelezhetetlen. Még azokat a kezdeti megpróbáltatásokat 

is túlélte, ami számos pilot projekt bukását eredményezték. 

 

Érdemes azonban a számadatok mögé nézni egy kicsit. A kibocsátók által publikált 

adatok ugyanis sokszor csak a felhasználóknak szóló, győzelemnek tűnő adatokat 

közölnek. Például az egy elektronikus pénztárcával egy adott hónapban végrehajtott 

tranzakciók mennyisége többet elárulna, mint a kibocsátás óta történt használatok 

száma. Ezen kívül a kibocsátott kártyák száma mutatja a legnagyobb torzítást.  
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Ez az adat semmitmondó, hiszen Németországban – ahogy ez Belgiumban is történt – a 

lejárt debit kártyák megújításakor a bankok egy e-pénztárcával is ellátott kártyát 

juttattak el a kártyabirtokosokhoz. Így hát nem okozhat meglepetést, hogy az ilyen 

kéretlen lehetőségek kihasználatlanul maradtak. A kibocsátott kártyák számát az aktivált 

kártyák számával kell összevetni. Ezt az információ nem található meg a GeldKarte 

hivatalos oldalán. Nem túl jó reklám ugyanis, hogy a 63 millió forgalomban lévő 

elektronikus pénztárcának csupán 5-10 százalékát aktiválták (Radó 2003). A 2005-

2006-os év során elért 89%-os növekedést pedig leginkább az internetes kiterjesztés (+) 

illetve a legnagyobb német cigaretta-automata hálózattal kötött megállapodás okozta, 

amelynek során többszázezer automatával nőtt meg az elfogadóhelyek száma 

(Geldkarte 2006). 

 

Az e-pénz koncepciók jellemzően csak az országhatárokon belül használatosak. 

Történtek kezdeményezések a fizetések határon túli (Euró-zónán belül) kiterjesztésére 

is, de a két külön próbálkozás egy év teszt időszak után 2001-ben véget ért. A 2000. 

júliusában kezdődő PACE projektben (Purse Application for Cross-border use in Euro) 

a Luxemburgban honos miniCASH, a francia Moneo és a most tárgyalt GeldKarte 

vettek részt31. A kísérletben a CEPS specifikációkat használták a közreműködők, a 

próbálkozás azonban 2001. júniusban véget ért (BIS 2003). Németországban jelenleg 

nincs is tervbe véve – máshol kialakulóban vannak kezdeményezések –, hogy ismét 

nemzetközi forgalomban működjön a GeldKarte. 

 

A Geldkarte adatvédelmi vonatkozásai heves vitákat vetnek fel a német szakemberek 

körében. A legtöbb forgalomban lévő kártya ugyanis bankszámlához kötődik, emellett 

pedig az üzemeltető szervezet is vezet egy ún. árnyék-számlát, amely regisztrálja a 

tranzakciók idejét, helyét összegét és résztvevőit. Az árnyék számla létéről, illetve arról, 

hogy a kártya a kibocsátó banknak is „lejelent” minden tranzakciót, a felhasználók 

többsége nem is tud. Az adatvédelmi szakemberek így most egyrészt azét küzdenek, 

hogy a felhasználók informálása teljessé váljon, másrészt pedig, hogy nagyobb számban 

kibocsáthatóak legyenek bankhoz és számlához nem kötődő ún. „fehér kártyák” (white 

card), amelyekkel valódi fair-anonim fizetéseket lehet megvalósítani. 

 

                                                 
31 A másik kezdeményezés a Ducato projekt volt, ami 2000. szeptembertől 2001. decemberig működött. 



 99

 
13. Táblázat: A Geldkarte tranzakció jellemzői32 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart

Geldkarte J N I N I I – (I) I N – (I) 

 

Látható, hogy a Geldkarte használatán alapuló tranzakciók gyakorlatilag a bankkártya 

jellemző jegyeit hordozzák a gazdasági hatékonysággal kombinálva, vagyis adatvédelmi 

szempontból nem felelnek meg egy valódi elektronikus pénzrendszer 

követelményeinek. Mivel a kártyához számla is kötődik ezért az oszthatóság és az 

értéktartóság a kártyán ugyan megvalósul, ám a számla háttérrel együtt nehezen 

értelmezhető. 

 
14. Táblázat: A Geldkarte tranzakció láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes Semmi Semmi 

 

 

A leginkább prosperáló európai rendszer megismertetése után bemutatásra kerülnek a 

legismertebb, jellemzően az Egyesült Államokban kidolgozott megoldások. 

3.10.2. CyberCash  

A CyberCash a különböző fizetési eszközöket (bankkártya, digitális érme stb.) egy 

egységes szoftverben egyesíti. Ez egy teljesen független rendszer, amelyet bármilyen 

felhasználó, kereskedő, vagy bank használhat. Lehetővé teszi a peer-to-peer 

kifizetéseket is, és így megszűnik kritériumnak lenni az, hogy az ilyen tranzakciók 

esetén az egyik félnek mindenképpen rendelkezni kell bizonyos internetes kereskedői 

jogosítványokkal, ahhoz, hogy hitelkártyáról történő átutalást fogadjanak. 

 

                                                 
32 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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A rendszer három hitelkártya alapú fizetőeszközt kínál felhasználóinak: a CyberCash-t, 

a CyberCoin-t, és a CyberCheque-t. Rendkívül vonzó a vezető bankházak körében, 

mivel jentős mértékben a kiépített banki hálózatokra épül. A kereskedők számára is jó 

megoldás, hiszen így nem kell új bankszámlát nyitniuk. 

 

A CyberCash tranzakciós rendszer biztonságos kreditkártya-rendszereken alapul, 

átjáróként (gateway) funkcionál az Internet és a banki pénzügyi hálózat között. A 

CyberCash- szerver úgy működik, mint egy virtulális hitelkártya-terminál. A CyberCash 

szoftver, amely előállítja a virtuális pénztárcát és ellátja a különböző funkciókat, 

fokozottan biztonságos hitelkártyás fizetést garantál a tranzakcióban résztvevőknek. A 

szoftver ingyenes a vásárlóközönség és a kereskedők számára egyaránt. A rendszer 

használatáért külön díjat nem számolnak fel, mivel azt a kreditkártya használat díja 

tartalmazza. 

 

A tranzakció a következő lépésekre tagolódik: 

1. A vevő elküldi a megrendelését az eladónak, aki elektronikus számlát küld a 

vásárlásról. 

2. A vevő CyberCash-pénztárcával fizet, ami annyit jelent, hogy a tranzakció feltételeit 

tartalmazó titkosított adatcsomagot küld az eladónak. 

3. Az eladó leválasztja az adatcsomagból a megrendelésre vonatkozó részt, majd a 

fennmaradó csomagrészt digitális aláírásával ellátva továbbküldi a CyberCash- 

szervernek. 

4. A szerver leveszi az Internetről a csomagot (vagyis az információ nem az Interneten, 

hanem banki hálózaton folytatja útját), dedikált hardverrel dekódolja és továbbküldi 

az eladó bankjának. 

5. Az eladó bankja továbbküldi azt a vevő bankjának, ahol jóváhagyják vagy 

elutasítják a tranzakciót. 

6. A jóváhagyásról ill. elutasításról szóló információt a CyberCash-szerver is 

megkapja. 

7. A szerver az Interneten keresztül értesíti az eladót a tranzakció eredményéről. 
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13. ábra: A CyberCash működése 

 

Az egész tranzakció lebonyolítása 15-20 másodpercet vesz igénybe. Az 1-es, 2-es, 3-as, 

és a 7-es lépés az Interneten keresztül a nyilvános kulcsú és a szimmetrikus kulcsú 

titkosítás használatával történik. A 4-es és a 6-os lépés dedikált csatornát használ az 

adatforgalom lebonyolítására. Az 5-ös lépés teljes egészében a meglévő biztonságos 

pénzügyi hálózaton történik. A rendszer on-line azonosított tranzakciót alkalmaz. 

 

A rendszer áll egyrészt a vásárló gépére telepített CyberCash felhasználói szoftverből, a 

kereskedőnél telepített kereskedői szoftverből, és maga a CyberCash szerver. A vásárló 

gépén levő program egy elektronikus pénztárca, amire legegyszerűbben a CyberCash 

honlapjáról tehet szert. A kívánt információkat, legelsősorban a bankkártyaszámot a 

telepítés során kell megadni. Így amikor a felhasználó a kereskedői honlapon a fizetés 

opciót választja, ez a pénztárca autómatikusan aktiválja magát, megkapja az összes, 

rendeléssel kapcsolatos információt, és egy párbeszédablakban közli azt a vásárlóval, 

aki – miután kiválasztotta a kívánt fizetési módot és megadta a saját titkos kulcsát – 

megerősíti a tranzakciót. Ekkor a felhasználói szoftver a megadott információkat 

kódolja a cég nyilvános kulcsával, és a CyberCash szerveren keresztül eljuttatja azt a 

kereskedőnek. A kereskedő ehhez az információhoz  - amelyet nem tud teljesen 

elolvasni és nem tud befolyásolni, de amely felhatalmazza őt a tranzakcióra - hozzáteszi 

a saját azonosítására szolgáló adatokat és visszaküldi azt a CyberCash szervernek. 
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Ekkor a szerver kicsomagolja az üzenetet és átalakítja azt egy hagyományos kártyás 

fizetési kérelemmé, amit továbbít a megfelelő banknak, illetve ennek az eredményét 

közli a kereskedővel. 
15. Táblázat: CyberCash jellemzők33 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart 

CyberCash J N I N I N – ? I I 

 

A CyberCash elektronikus pénztárca tartalma a szó szoros értelmében véve nem 

tekinthető pénznek, mert a felhasználó gépén csak igazolás van a pénz meglétéről, míg a 

fedezetet a bankrendszerben tárolják. Így ha a felhasználó számítógépe elromlik, a 

pénztárcában tárolt pénz nem veszik el. A rendszer skálázhatósága a központi 

CyberCash szervertől függ.  

 
16. Táblázat: CyberCash tranzakciók láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Semmi Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Részleges Teljes Teljes Teljes Teljes 

a CyberCash Teljes Semmi Teljes Semmi Semmi 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Semmi Semmi Teljes Semmi Semmi 

 

Az eladó nem látja a vevő bankkártya számát, de csalás esetén a CyberCash a 

tranzakciókat le tudja nyomozni. 

   

A CyberCash rendszer használata kis értékű vásárlás esetén nem rentábilis, mert a 

kreditkártya használati költsége magasabb lehet, mint a kifizetett összeg. Mindez 

szükségessé tette az alap CyberCash rendszer kiegészítését két új opcióval. 

 

1. Az egyik a CyberCoin, amely a mikrofizetést támogatja. A CyberCoin rendszerben 

25 cent a legkisebb elkölthető egység (teljes egészében mikrofizetési rendszerekben 

1 centnél kisebb összeg is kifizethető). 
                                                 
33 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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2. A másik CybeCash kiegészítő rendszer a CyberCheque, mely jelenleg még nem 

üzemel, az angolszász világban jellemző csekkforgalom elektronikus útra terelését 

tűzte ki célul. (Cameron 1997), (Schöter et al. 1997)  

 

A rendszer bizonsági szintje megfelelő, hiszen a folyamatban nyilvános kódolási 

technológiát használnak; a megbízhatóságot, az adatsértetlenséget szimmetrikus 

(visszafejthető), illetve egyirányú algoritmusokkal oldják meg. Ez bővebben kifejtve 

jelent egyrészt egy SET eljárást34, ami a korábbi SSL biztonsági protokollt váltotta fel, a 

kódolás maga pedig 786 bites RSA, 56 bites DES és 160 bites MD5 algoritmusok 

használatával történik. 

 

Két másik szempont is fontos a biztonság tekintetében. Az egyik, hogy a felhasználónak 

biztosnak kell lennie abban, hogy igazi CyberCash kódot használ. Ehhez kívülálló 

harmadik személyű igazoló szolgáltatásokat, valamint különféle ellenőrző sablonokat 

hoztak létre. A másik probléma az egyéni kulcs biztonságos hozzáférhetősége. Éppen 

ezért ezt a felhasználói szoftver kódolt formában tárolja és felhasználói helyi jelszavas 

védelemmel látja el. Ezzel ugyan nem lehet kizárni az egyéni kulcs elvesztésének 

lehetőségét, ezért a cég kifejezetten ajánlja a felhasználóinak, hogy rögzítsék az adatot 

valamilyen adatrögzítési központban, ahol a rögzítés kódolt formában történik, és a 

felfejtést csak az a felhasználó ismerheti meg, aki a biztonsági rögzítést létrehozta. 

 

A CyberCash kiemelhető hátránya a bonyolultsága, és hogy nem teljesen anonim. 

Hiszen amióta a titkosítás területén létezik az igen széles körben használt SSL 

csatornatitkosítási eljárás mellett a SET eljárás is, felmerül a kérdés, hogy a vásárlók 

miért vegyenek igénybe egy közvetítőt (a CyberCash-t), amikor a SET-et közvetlenül is 

használhatnák. Másik nagy hátránya a szisztémának, hogy az elektronikus pénztárca 

szoftvert és hozzáférést nem elkülönült hardware-eszközön tárolja, hanem a felhasználó 

gépére telepített software-rel oldja meg a feladatot. Ez akadályozza a rendszer 

mobilitását, valamint fokozott támadási veszélynek teszi ki a felhasználói klienst. 

 

                                                 
34 A SET (Secure Electronic Transactions) rendszer, a digitális fizetések egyik előremutató, de még nem 
széles körben alkalmazott biztonsági megoldása. Segítségével megvalósítható a valódi POS-leolvasással 
egyenértékűen biztonságos kártyás tranzakció. A rendszer részletesebb bemutatása a 6. mellékletben 
illetve az IBM te4chnológiai leírásában, ún. piros könyvében, (IBM 1997) található. 
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3.10.3. CAFE 

A Conditional Access for Europe (CAFE) egy készpénz alapú elektronikus pénztárca és 

egy smart-kártya együttese. Üzletekben történő fizetésre tervezték, ezért az off-line 

tranzakciókat támogatja (a „DigiCash rendszer off-line hordozható változataként” is 

említik).  

 

Előrefizetéses, ami annyit jelent, hogy a fizetés előtt a kártyát fel kell tölteni 

elektronikus érmékkel. Ezt banki ATM terminálon keresztül lehet megtenni.  

Nagy előnye, hogy támogatja a különböző valuták felhasználását, és engedélyezi a 

kárpótlást az elektronikus pénztárca elvesztésekor. 

Az elektronikus pénztárca zsebszámológép méretű, szabványos hardver eszköz, amely 

boltokban elérhető áron megvásárolható, bármely más használati cikkhez hasonlóan.  

A smart-kártyába beépítettek egy őrchippet (guardian), amely a pénzkibocsátó és a 

felhasználó érdekeit egyaránt védi. Az őrchip minden tranzakciót rekordba rögzít a 

dupla költés (csalás) megelőzésére és minden felhasznált elektronikus off-line érmét 

ellát a felhasználó titkosított aláírásával; ezáltal lehetővé teszi a felhasználó 

visszakereshetőségét  dupla  költés esetén és megakadályozza  az eszköz átruházását. 

Mindezért az őrchipp közreműködése nélkül nem lehetséges a tranzakció lebonyolítása. 

Felhasználásakor az elektronikus pénztárca egy vagy több érmét tesz át az eladó 

elektronikus pénztárcájába, és az átadott érméket elköltöttnek jelöli a tárolt rekordban. 

 

A rendszer off-line nem azonosított tranzakciót használ, de meghatározott összeg felett 

a rendszer egyes változatai csak on-line üzemmódot engedélyeznek. 

 
17. Táblázat: CAFE jellemzők35 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart 

CAFE Sz ? I I I I I I ? I 

 

Kérdéses, hogy a hardver-protokollok alakulásával a CAFE miként lesz majd 

használható, valamint, hogy az illesztése megoldható marad-e? A tranzakció nem 

teljesen atomi, mert a kereskedő később jut az áru pénzbeli értékéhez. 

 
                                                 
35 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 



 105

18. Táblázat: CAFE tranzakciók láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Semmi Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

 

Az eladó (fizikai megfigyelő) feltételezi, hogy az eszközt annak jogos tulajdonosa 

használja, de a vásárló személyazonossága csalás esetén megállapítható, ezért a vásárló 

láthatósága tulajdonképpen részleges. (Brands 1995), (Schöter et al. 1997) 

3.10.4. DigiCash eCash 

A teljesen anonim digitális pénzek kifejlesztésében, amelyek hosszú távon akár a valódi 

pénzt is felválthatnák a holland DigiCash igazi úttörőnek számít. A céget egy 

amszterdami kriptográfiai kutatócsoport alapítója, az anonim elektronikus tranzakciók 

és az adatvédelem egyik legjelentősebb teoretikusának tartott Dr. David Chaum hozta 

létre, aminek 1993-ban vezérigazgatója is lett. Kezdetben nagy reményeket fűztek a 

szoftverben tárolható elektronikus pénz ezen rendszeréhez. Az alapkoncepció szerint a 

bank lehetővé teszi, hogy a felhasználó lehívjon egy bizonyos összeget a saját személyi 

számítógépén tárolt digitális folyószámlára. Ezután minden alkalommal, amikor belép 

egy olyan on-line áruházba, ahol elfogadnak elektronikus pénzt, erről a számláról tudna 

fizetni a felhasználó. Tehát a DigiCash alapötlete szerint a fogyasztók helyi valutájukkal 

egyenértékű "eCash"-t vennének a banktól. Mint minden zsetonalapú e-készpénz 

feltételt teljesítő igazi elektronikus pénz, tehát a DigiCash is úgy működött, mint a valós 

pénz, és így akár magánszemélyek közti közvetlen ügyletekre is alkalmas volt. Nagy 

hangsúlyt fektettek a hagyományos pénz által le nem fedett mikrofizetések alsó régióira 

(az 1$ alatti összegekre). 

 

Az eCash Technologies 1999-ben felvásárolta a digitális pénzhasználat egyik 

úttörőjének számító – 1994-ben alakult és 1998-ban csődvédelembe menekült – 

DigiCash technológiáját. A csőd oka elsősorban nem a technikai oldalban keresendő, 

hanem inkább abban, hogy a vállalatnak nem volt lehetősége bankokkal 

együttműködésben megjelentetni ezt a pénzt a piacon. 
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Sokan magát David Chaumot hibáztatják azért, mert a bankokkal és pénzszolgáltatókkal 

kötendő stratégiai szerződésektől az utolsó pillanatban elállt. A kiemelkedő tudós, egy 

pénzügyi érdekcsoportoktól független, mindenki által hozzáférhető megoldást akart 

teremteni, amely univerzális és nem kötődik egyetlen konkrét szolgáltatóhoz sem. Ez 

sem akkor, sem azóta nem látszik megvalósítható elképzelésnek, noha egy valóban 

univerzális elektronikus pénzrendszernek ez alapkövetelménye lenne. Az eCash által 

továbbgondolt rendszer David Chaum klasszikus vak-aláírási sémáján alapul. Mára 

azonban ez a továbbfejlesztett rendszer is beszüntette aktív működését. 

 

Az eCash készpénzhez hasonló fizetési rendszert megvalósító szoftvertermék. 

Alkalmazása az Interneten keresztül történik. Érdekessége, hogy lehetővé teszi fizetések 

kivitelezéskor az e-mail használatát is. A rendszer nyílt kulcsú titkosítást alkalmaz a 

tranzakciók lebonyolításánál. 

 

A felhasználónak egy digitális banknál bankszámlával kell rendelkeznie, mert a 

rendszer (digitális) pénzérme-használatra épül, ami megköveteli a rendszeres 

elszámolást az érmét kibocsátó bankkal. Az elektronikus érméket szériaszámmal látják 

el, és ezek a szériaszámok különböztetik meg az elektronikus érméket. A szériaszám az 

érmék azonosítását is szolgálja. A felhasználó saját számítógépén tárolja az elektronikus 

pénzt addig, amíg fel nem használja a vásárláshoz. Az elektronikus pénz névtelenséget 

biztosító fizetési eszköz, ami a kibocsátó bank közreműködésével leköthető, 

visszavonható a forgalomból, letétbe helyezhető és másik felhasználó számára 

átruházható (azaz magánszemélyek közötti tranzakciókat is lehetővé tesz). 

A DigiCash eCash rendszere nem ad lehetőséget a különböző valuták használatára és az 

elektronikus érmék készpénzre váltása sem megoldott. 

 

Az eCash- rendszer a következő módon működik: 

1. A felhasználó bejelentkezik egy elektronikus érme-kibocsátóhoz. 

2. Elektronikus érméket vásárol és letölti őket a számítógépére, majd vak aláírással 

látja el, ami biztosítja a digitális érmék anonimitását. 

3. Ezután a felhasználó úgy vásárolhat az érmével, hogy a hálózaton keresztül elküldi 

azt az eladónak. 
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4. A kereskedő továbbküldi felülvizsgálatra a kibocsátó banknak. Ekkor a digitális 

bank összehasonlítja az érmét a DigiCash-szerver összes elköltött érmét tartalmazó 

adatbázisával, ezáltal detektálva az estleges dupla költést. 

5. Amennyiben a digitális bank érvényesnek találja a tranzakciót, visszaküldi a 

kereskedőnek az érvényesített elektronikus érmét. 

 

Vevő Eladó

eCash Központ

3

2 541

 
14. ábra: Az eCash működése 

 
Az anonimitás nem teljesen problémamentes, mert előfordulhat, hogy két különböző 

felhasználó azonos szériaszámú elektronikus érmét kap, és emiatt a vásárlást követő 

ellenőrzéskor dupla felhasználásnak tűnhet a második felhasználó érvényes vásárlása. 

Az ilyen esetek előfordulását azzal próbálják meg kiküszöbölni, hogy százjegyű 

digitális azonosítót használnak az érméken, ami igen nagymértékben lecsökkenti a 

véletlen sorszámegyezés valószínűségét. 

 

Az eCash, még DigiCash néven 1994 és 1998 között működött az Egyesült 

Államokban, több ezer felhasználó és több száz kereskedő regisztráltatta magát a 

rendszerbe, ám a gazdaságossági áttöréshez szükséges kritikus tömeget nem tudta 

elérni, és így végül több tőkeinjekció ellenére is csődbe jutott. Az eCash tevékenységét 

inkább Európában folytatta: Ausztriában és Németországban próbált terjeszkedni, az 

európai sajátosságoknak megfelelően banki hátteret biztosítva a rendszer mögé, ám 

végül mindkét partner, a Deutsche Bank és a Bank Austria is beszűntette a támogatást. 

Jelenleg az eCash Oroszországi manifesztációja működik Paycash néven, és a rendszer 

számos tovább megoldás alapjául szolgált az idők során. (Davida et. al. 1997) A 

DigiCash eCash rendszere on-line nem azonosított tranzakciót használ. 
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19. Táblázat: eCash jellemzők36 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart 

eCash Sz N N N N I I ? ? I 

 

Az eCash fő hiányossága, hogy a tranzakciók az oszthatósági elvárásoknak nem 

felelnek meg, ezért előfordulhat, hogy az eladó és a vásárló egyaránt tévesen saját 

magáénak vagy a másikénak tekinti az elektronikus érmét. Az oszthatósági probléma a 

tranzakciók következetességi és függetlenségi elvárásainak megsértésére vezethető 

vissza. Ezek a problémák megoldhatóak egy kézfogásos protokoll használatával. 

A skálázhatóságot korlátozhatja, hogy az érmék tranzakció közbeni ellenőrzése növeli a 

hálózati forgalmat, ami szűk hálózati keresztmetszethez vezet. 
20. Táblázat: eCash tranzakciók láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Semmi Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes Semmi Semmi 

 

A DigiCash eCash rendszere továbbfejleszthető a tökéletes anonimitás irányában is. Ha 

egy közvetítő naplózza a tranzakciókat, akkor javul az eladó és a vásárló közötti 

névtelenség, és szükség estén (csalás vagy egyéb bűncselekmény, például pénzmosás 

gyanúja) mind a bank, mind a törvényes hatóságok visszakereshetik a tranzakcióban 

résztvevőket. (Cameron 1997), (Schöter et al. 1997) 
21. Táblázat: Naplózott eCash tranzakciók láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Semmi Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Semmi Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Semmi Semmi Teljes Semmi Semmi 

                                                 
36 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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3.10.5. Financial Services Technology Consortium  

A Financial Services Technology Consortium (FSTC) több mint kilencven szervezetet 

tömörítő kutatócsoport. Két fő projektje az e-csekk és az e-kereskedelem. 

 

Ez, és a következő bemutatott rendszer is kombinálja a hagyományos elektronikus 

fizetési eszközök jellegzetességét, az új, elektronikus pénzen alapuló megoldásokkal. 

Az FSTC rendszere a csekk-használat és a csekk-elfogadáshoz kapcsolódó klíring 

rendszer jellegzetességeit alkalmazza új, digitális fizetési megoldásában. 

 

A tervek szerint az elektronikus csekk a jelenlegi bankközi elszámolási (klíring-) 

forgalomban fog működni − felváltva a papír alapú csekk felhasználását − mégpedig 

úgy, hogy a felhasználók kapnak egy elektronikus csekk-könyvet, amely hordozható és  

biztonságos hardvereszköz. Ez a hardver a csekkek mellett a felhasználó privát kulcsát 

is tartalmazza a titkosításhoz, így a felhasználó nem juthat közvetlenül a privát 

kulcshoz, és ez megakadályozza őt a csekkek manipulálásában. Ezért idegen személy is 

csak a hardver eltulajdonításával juthat olyan helyzetbe, hogy a tulajdonos rovására 

csalni tudjon. 

 

A csekkfüzet csekkjeit az üzletekben levő pénztárgépek szoftverével vagy a 

csekktulajdonos pénzügyi menedzser-szoftverével lehet kitölteni. Minden csekk 

elegendő információt tartalmaz a teljes tranzakció lebonyolításához. 

 

A Financial Services Technology Consortium biztosít egy API-t (Alkalmazói 

Programozói Interfész), amely az alapvető funkciók elérését teszi lehetővé. Ezek az 

alapvető funkciók a következők: 

• csekkírás; a csekk digitális aláírása; esetleges dokumentumok hozzácsatolása a 

csekkhez; 

• társaláírás (co-sign): másodlagos aláírás hozzáfűzése a csekkhez; 

• ellenőrzés: a csekken levő aláírásokban és a csatolt dokumentumban keletkezett 

sérülések felderítése; 

• jóváhagyás: érvényes aláírások hitelesítése (ellenjegyzéssel); a csekk megjelölése a 

csekk-könyvben (lekötöttnek vagy elköltöttnek); 
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• csekkregiszter kiolvasása: a csekk-könyvben található − a kiadott csekkekről 

készített − regiszter tartalmának vizsgálata; 

• csekkregiszter karbantartása: a kiadott csekkek nyilvántartásba vétele. 

 

A Financial Services Technology Consortium digitális csekkje háromszoros nyilvános 

kulcsú titkosítást (tanúsítvány-rendszert) alkalmaz: 

 

1. A felhasználó aláírja a csekket. 

2. A csekk tartalmaz egy tanúsítványt (jóváhagyó levelet), amelyet a csekket kibocsátó 

bank előre aláírt. 

3. A csekket kibocsátáskor még egy hivatal (például a Nemzeti Bank) is aláírja. 

 

Mivel az elektronikus csekk a papíralapú csekkeket modellezi, elegendő 

adatmennyiséget tartalmaz különböző felhasználási módozatok megvalósításához. A 

felhasználási lehetőségek közül a Financial Services Technology Consortium a 

következő négyről tesz említést: 

 

1. A vásárló számlát kap az eladótól és kiállít egy elektronikus csekket. A csekket 

eljuttatja az eladónak, aki bemutatja azt saját bankjának, majd a két bank − az 

eladóé és a vásárlóé − kiegyenlíti a tartozást. (A papíralapú csekkek tipikus 

felhasználási folyamata.) 

2. A vásárló számlát kap az eladótól és kiállít egy elektronikus csekket. A csekket 

eljuttatja az eladónak, aki közvetlenül a vevő bankjához fordul vele. A vevő bankja 

átutalja az eladó bankszámlájára a csekken szereplő összeget. 

3. A vásárló számlát kap az eladótól, és kiállít egy elektronikus csekket. A csekket 

közvetlenül az eladó bankjához juttatja el. A bank elszámolást küld a fizetőnek, és 

rendezi a számlát annak bankjával. Ilyenkor a fizető beleegyezésére már nincs 

szükség az átutalás lebonyolításakor. 

4. A vásárló számlát kap a bankjától és kiállít egy elektronikus csekket. A csekket 

elküldi a bankjának. 

 

A Financial Services Technology Consortium digitális csekkje támogatja a mikro- 

kifizetéseket is. 
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22. Táblázat: FSTC digitális csekk jellemzők37 

 Sz/J Atom Konz. Függ. Megb Gazd Oszt. Skál. Kom Tart 

FSTC J I I N I I – I ? I 

Ezek a tulajdonságok is arra engednek következtetni, hogy az elektronikus csekk a 

papíralapú csekkeket modellezi.  

 
23. Táblázat: FSTC digitális csekk tranzakció láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő ? ? Teljes ? Semmi 

 

A Financial Services Technology Consortium digitális csekkjének nagy hiányossága, 

hogy csak a digitális aláírás meglétét várja el, míg a tranzakció titkosítása nem kötelező. 

Titkosítás nélkül a külső megfigyelő viszont olyan adatokhoz juthat, amelyekkel 

visszaélhet. (Schöter et al. 1997) 

3.10.6. First Virtual Holdings  

Az amerikai First Virtual Holding Inc. által 1994 októberében útjára indított, (és 1998-

ig működő, erről részletesen később) eljárás célja egy olyan internetes fizetési rendszer 

megalkotása volt, amelyet rendkívül egyszerűen lehetett használni. Az eljárás alapelve a 

következő: 

 

Sem a vevőknek, sem az eladóknak nincs szüksége új szoftvert telepítenie a 

számítógépére, elég csupán egy e-mail címmel rendelkezniük ahhoz, hogy 

használhassák a rendszert és létre jöhessen a tranzakció. A rendszert Nathaniel 

Borenstein, a MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) levelezőszabvány 

megalkotója, és Einar Stefferud, az első internetes levelezőlista atyja fejlesztette ki. 

 

                                                 
37 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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A First Virtual Holdings (FVH) internetes fizetési rendszere a vásárló és a First Virtual 

Holdings között, valamint a First Virtual Holdings és az eladó között zajló 

üzenetcserénél kihasználja a már létező elektronikus levelezési protokollokat.  

A rendszer az e-mailre és a MIME szabványra épül, a vásárló e-mailen keresztül tartja a 

kapcsolatot a FirstVirtual-lal és erősíti meg a tranzakciókat, az eladó pedig e-mailen, 

Telneten, vagy az SMXP-t (First Virtual’s Simple MIME Exchange Protocol) használó 

automatizált programok segítségével ellenőrizheti a számlákat és indíthatja meg a 

fizetési eljárást. Ezeknek a protokolloknak a használata csökkenti a speciálisan erre a 

célra tervezett szoftverek és protokollok szükségletét, ami magával vonja fejlesztési 

költségek csökkenését is. A költségek csökkentését az is elősegíti, hogy az 

infrastruktúra az Internettel együtt növekszik és nem igényel a First Virtual Holdings-tól 

újabb beruházásokat. 

 

Ez a rendszer is a hagyományos sémákra épít, hiszen a hitelkártya elszámoló rendszerek 

infrastruktúráját használja fel. A rendszer névtelenséget garantál felhasználójának a 

tranzakció alatt, és nem továbbít személyes adatokat az Interneten keresztül. A 

személyes adatokat virtuális PIN-kód használatával helyettesítik. A virtuális PIN-kód a 

tranzakcióban résztvevők azonosítását szolgálja. A szenzitív adatokat, mint például a 

hitelkártya-szám, a regisztrációkor generált elektronikus levélben megadott 

telefonszámon kell bediktálni a szolgáltatónak. Így a tényleges kockázatot hordozó 

adatok egy jóval biztonságosabb csatornán jutnak el, egyetlen egyszer a szolgáltatóhoz. 

Ezért a rendszer első használata előtt számlát kell nyitni a First Virtual Holdings-nál. 

Ha az ügyfél csak vásárlásra szeretné használni a First Virtual Holdings szolgáltatásait, 

akkor egy valódi (nem virtuális) bankszámlával kell rendelkeznie a regisztrációhoz. Ha 

értékesíteni is szeretne, a bankszámlaszámon felül egy olyan csekkes bankszámlára van 

szüksége, amelyre a First Virtual Holdings átutalhatja a kifizetéseket. 

 

Minden First Virtual Holdings-bankszámlához hozzárendelik a következő jellemzőket 

és adatokat: 

 

• elektronikus levélcím; 

• állapot, amely lehet: aktív, eladó, felfüggesztett, érvénytelen; 

• valódi bankszámlaszáma; 
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• átutalási mód a 

 First Virtual Holdings és a bank között 

 a bank és a First Virtual Holdings között; 

• előre megadott valutanem a tranzakciók lebonyolításához. 

Regisztrációkor mindenkinek 10 dollár belépési díjat kell fizetni. A First Virtual 

Holdings-számla fenntartása évi 2 dollárba kerül a vásárlónak és az eladónak egyaránt. 

Az eladónak ezen felül minden tranzakció esetén némi tranzakciós költséget is 

felszámolnak, ezért mikro-fizetések lebonyolítására jelenleg nem alkalmas a rendszer. 

A First Virtual Holdings rendszere a „zöld kereskedelmi modell”-t követi, amennyiben 

az eladó vállalja a nemfizetés kockázatát, de ennek esélyét minimálisra igyekeznek 

csökkenteni. 

 

A tranzakció a következőképpen zajlik: 

 

1. A vevő a szokásos módon kezdeményezi a vásárlást, de az eladó űrlapjára a 

hitelkártyája adatait nem írja be, ehelyett csak virtuális PIN-kódját tünteti fel az 

űrlapon. 

2. Az eladó elektronikus levélben elküldi a First Virtual Holdings-nak a saját és 

vevője virtuális-PIN kódját. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell ezen kívül 

a tranzakció leírását is. 

3. A First Virtual Holdings automatikusan levelet küld a vevőnek, amelyben a 

tranzakció megerősítését kéri. 

4. A vevő visszaküldi a First Virtual Holdings-nak ezt a levelet, amely immár 

tartalmazza megerősítését ill. elutasítását. 

5. Ha a vevő hozzájárult a tranzakcióhoz, akkor a First Virtual Holdings a meglévő 

biztonságos pénzügyi hálózaton keresztül feldolgozza a kreditkártya-tranzakciót. 

6. A kreditkártya-tranzakciót követően elektronikus levélben értesítik az eladót a 

tranzakció sikerességéről ill. sikertelenségéről. 

 

Ha második lépés után a First Virtual Holdings nem találja meg a virtuális PIN-kódhoz 

tartózó számlát, csalást detektál és érvényteleníti a tranzakciót. Ha a negyedik lépés nem 

történik meg, a First Virtual Holdings megismétli a harmadik lépést, és ha ezután sem 

kap választ bizonyos időintervallumon belül, megszünteti a felhasználó (First Virtual 

Holdings-nál fenntartott) számláját. 
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A működési mechanizmus alapján hasonlóság fedezhető fel a CyberCash és a First 

Virtual Holdings fizetési rendszerek között, azzal a fontos különbséggel, hogy a First 

Virtual Holdings a pénzügyi tranzakciót nem az Interneten keresztül, hanem 

biztonságos banki hálózatokon hajtja végre. 

 

A First Virtual Holdings rendszere on-line nem azonosított tranzakciót használ. A 

felhasználó a tranzakció közben anonim, mivel csak a virtuális PIN-kódja látható. A 

tranzakció viszont auditálható marad, mert a virtuális PIN-kód és a valódi bankszámla 

szoros kapcsolatban állnak egymással. 

 
24. Táblázat: First Virtual Holdings tranzakció jellemzői38 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart 

FVH J N I N I N – I I – 

 

Mivel a tranzakciók a működő hitelkártya-rendszerekre épülnek, jellemzőik is 

hasonlóak, lényeges különbség azonban, hogy a tranzakciókat a First Virtual Holdings 

bonyolítja le, ezáltal biztosítva a rendszer kompatibilitását. 

 
25. Táblázat: First Virtual Holdings tranzakciók láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Részleges Teljes Teljes Teljes Teljes 

az FVH Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes Teljes Teljes 

 

A vevő és a kereskedő látják ugyan egymás elektronikus levélcímét, de ez nem elég az 

azonosításhoz, ezért láthatóságuk részlegesnek tekinthető. Az eladó látja a vevő virtuális 

PIN-kódját is, de fordítva ez már nem igaz. A (rossz szándékú) külső megfigyelő látja 

mindkét elektronikus levélcímet és mindkét virtuális PIN-kódot, ám ezekkel nem tud 

visszaélni. (Brands 1995), (Schöter et al. 1997) 
                                                 
38 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 



 115

A rendszer előnyei (+) és hátrányai (-) 

 

+ Sem a vevőnek, sem az eladónak nincs szüksége egy külön szoftver telepítésére 

ahhoz, hogy használhassa a rendszert. 

+ A vételezés alapvetően anonim, a kereskedőnek a FirstVirtual sosem adja ki a 

vevő nevét. 

 
- A kereskedő vállal minden kockázatot. 

- Nagyon sok idő (91 nap) telik el az üzlet megkötése után addig, amíg az összeg 

megérkezi a kereskedő számlájára.  

- Bár a cég szerint a rendszer biztonságos, és a csalás teljes mértékben 

kiküszöbölhető, mivel addig nem terhelnek meg egy számlát sem, ameddig a 

számlatulajdonos nem igazolta vissza annak szándékosságát, ez nem teljesen 

igaz, mert bárki aki létre tud hozni hamis e-maileket és figyelni tudja mások 

internetes forgalmát meg tudja bontani mások tranzakcióit, vagy vásárolni tud 

mások számlájáról.  

 
± A FirstVirtual-lal bárki lehet eladó is, a cég számára nem szükséges semmilyen 

ezt igazoló bizonyítvány, de még csak egy banknál vezetett üzleti számla sem, 

csak és kizárólag egy folyószámla. Viszont ennek a folyószámlának 

mindenképpen egy olyan banknál kell lennie, amelyet támogat a United States 

Automatd Clearing House (US ACH) System, tehát külföldi banknál, vagy egy 

amerikai bank külföldi leányvállalatánál folyószámla nyitása nem elég. 

 

Magyarországon az első internetes fizetés 1996-ban történt a First Virtual Holdings 

közreműködésével. (A Magyar Narancs című újság példányait értékesítették). (Schöter 

et al. 1997) 

A cég bár legsikeresebb időszakában 4000 kereskedőt és 166 ország 240 000 vásárlóját 

tömörítette, négy év elmúltával már csal 2000 kereskedőt és 60 000 aktív vásárlót 

mondhatott magáénak, ami már nem bizonyult elégnek a gazdasági profit 

kitermeléséhez, ezért 1998. június 20-án bejelentették, hogy kivonulnak a fizetési 

rendszerek piacáról (továbbra is megmaradtak viszont a hírszolgáltatási piacon). 

Vevőiknek felajánlották, hogy a továbbiakban a CyberCash átveszi az on-line fizetési 

eljárásaik lebonyolítását. 
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3.10.7. MilliCent 

A Digital Equipment Corporation (DEC) MilliCent rendszerével az internetes 

kereskedelem mikro-fizetési szegmensét vette célba. A fejlesztők megfigyelték, hogy az 

emberek könnyebb szívvel fizetnek aprópénzzel, mint nagyobb címletű bakjegyekkel, 

és mivel a Millicent rendszer alapja az aprópénz, nem tartották szükségesnek kiterjedt 

biztonsági rendszer használatát. A Millicent technológiát kifejezetten azon interneten 

keresztül hozzáférhető információk és szolgáltatások vásárlására fejlesztették ki, melyek 

fillérekbe (kevesebb, mint 1 cent) kerülnek. Talán a legegyértelműbb példa erre a 

különféle netes hírportálokon és újságokban megjelenő, nem ingyenesen elérhető 

cikkek. Az ilyen jellegű információkat általában akkor tudják megjeleníteni, ha azt 

valamilyen külső forrásból finanszírozzák, például hirdetésekkel, vagy felhasználói 

előfizetésekkel. Ez a konstrukció azonban gyakran nem váltja be a hozzá fűzött 

reményeket, és így nem elégíti ki sem a szolgáltatót, sem az olvasókat. Hiszen 

elképzelhető, hogy hirdetéssel nem minden típusú információ megjelentetése 

finanszíroható, arról nem is beszélve, hogy sok olvasó inkább állná a költségeket 

valamilyen mértékben, semmint hogy hirdetéseket kelljen néznie. Az előfizetéses 

megoldással pedig az a baj, hogy ez esetben az olvasó csak a teljes szolgáltatásra tud 

előfizetni, és így nem kizárólag az őt érdeklő cikkekért fizet. És abban az esetben, ha a 

fogyasztót a szolgáltató által közölt információknak csak egy kis hányada érdekli, 

inkább eláll az előfizetéstől, hiszen számára nem áll arányban a felmerülő költség a 

kapott előnnyel. A rendszert 1995-ben fejlesztette ki a DEC később a technológia a 

Compaq-hoz került, az továbbfejlesztette és az első kísérleti projekt 1998-ban indult 

Japánban. 

  

A MilliCent rendszer betéti alapon működik, elektronikus pénzen alapuló ám 

elosztottan működő rendszer, fizetési eszköze a scrip. A scrip (ezentúl: érme) egy 

jelszóval védett, digitálisan aláírt, szériaszámmal ellátott adatcsomag, amelyet az eladók 

csak meghatározott ideig (a lejárati időn belül) fogadnak el. Az érmék nagy előnye, 

hogy az eladók maguk bocsátják ki, ezért azok hitelességét nem kell ellenőrizniük. Ez 

csökkenti a hálózati terhelést és az érmék vizsgálati költségeit. A scrip kereskedő-

specifikus, vagyis az adott érmét csak a kibocsátó kereskedőnél lehet felhasználni. Az 

egyes kereskedők érméit a felhasználók az ún. brókereknél vásárolhatják meg, illetve 

válthatják át egy másik kereskedőére. 
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A rendszer tulajdonképpen egy off-line digitális pénzrendszer azzal a különbséggel, 

hogy itt nem egy központi fizetési szolgáltató működteti, hanem a brókerek hálózata. A 

scrip-vételezés történhet személyesen (készpénzel, kártyával), vagy akár on-line úton a 

SET segítségével VISA vagy Master Card kártyával. 

 

A tranzakcióknak három résztvevője van: az eladó, a vevő és a bróker, akinek a két fél 

közötti közvetítés a szerepe. A vevőnek nem kell minden egyes eladó érméjét a 

számítógépén tárolni, mivel ez a bróker feladata. A kettős költés elleni védelem, a 

rendszer off-line volta ellenére igen egyszerű, a brókerek saját adatbázisaik 

ellenőrzésével ezt igen egyszerűen megvalósíthatják. 

 

A rendszer az eladóknak egyszerű és olcsó hitelesítést, ellenőrzést kínál, a brókeri 

rendszert pedig az egyes vásárlások jutalékaiból képes fenntartani. A felhasználó 

számára azonban a megoldás nem eléggé egyszerű, hiszen az egyes kereskedőkre szóló 

érméket gyakran konvertálni kell, ha valaki másnál szeretnének vásárolni. 

 

A Millicent-tranzakció a következő hat lépéssel jellemezhető: 

 

1. A vevő beszerzi a brókertől a bróker által kibocsátott érméket. 

2. A vevő valamely konkrét eladó érméjét kéri a brókertől. 

3. A bróker beszerzi a kért érmetípust az eladótól. 

4. A bróker eladja ezeket az érméket a vevőnek, aki a bróker által kibocsátott érmékkel 

fizet értük. 

5. A vevő vásárol az eladó által kibocsátott érmével. 

6. Ha szükséges, az eladó a visszajáró zsetonokat átadja a vevőnek. 

 

Az első és harmadik lépés elhagyható abban az esetben, ha megfelelő mennyiségű és 

típusú érme áll a vevő ill. a bróker rendelkezésre. Arra is lehetőség van, hogy az eladó 

engedélyt adjon a brókernek eladói érmék kibocsátására, ezzel is csökkentve a hálózati 

forgalmat. 

 

A Digital Equipment adatai alapján a Millicent rendszerrel TCP/IP protokoll 

felhasználásával ezer tranzakciót lehet végrehajtani percenként. 
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A rendszer off-line azonosított tranzakciót alkalmaz. Ennek magyarázata, hogy a 

felhasználó adatai megtalálhatók a brókernél, ezért a tranzakció már nem lehet anonim, 

és mivel nincsen központi szerver a tranzakciók kezelésére, a rendszer nem minősül   

on-line-nak.  

 
26. Táblázat: Millicent rendszer jellemzői39 

 Sz/J Ato. Konz Függ Mb. Gazd Oszt Skál Kom Tart

MILLICENT Sz ? ? I ? I I I I ? 

   

A Millicent rendszer nem tartja szükségesnek a tranzakciók megbízhatóságát, 

oszthatóságát és konzisztenciáját biztosítani, mert a tranzakciók kis összege miatt a 

hiányosságok kockázata elhanyagolható. A tranzakcióban használt érmék értékállósága 

is kérdéses, mert azokat az eladó bocsátja ki, aki bármikor megváltoztathatja az 

értéküket. 

 
27. Táblázat: Millicent tranzakció láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Részleges Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Semmi Semmi Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes ? Semmi 

 

A Millicent használatakor három különböző szintű titkosítás alkalmazható. 

 A titkosítás nélküli változatnál előfordulhat, hogy a visszajáró érméket a külső 

megfigyelő megszerzi, de ez nem okozhat túl nagy anyagi kárt, mivel az érmék értéke 

alacsony. 

 

Az eladónak nem szükséges ismernie a vevő kilétét, de a Millicent-protokollban 

fenntartanak egy mezőt, ahol minimális vevői információk (pl: lakhely, kedvezmény, 

javaslat stb.) helyezhetők el és továbbíthatók az eladónak. Ennek a mezőnek is attól 

függ a láthatósága, hogy milyen szintű titkosítás kerül alkalmazásra. (Cameron 1997), 

(Schöter et al. 1997) 
                                                 
39 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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3.10.8. Mondex  

A Mondexet 1990-ben fejlesztzette ki a NatWest Group, az első, zárt körű tesztelés 

1992-ben indult, majd 1995-től nyilvánosan is hozzáférhető a rendszer. A Mondex és 

így a teljes megoldás többségi tulajdonosa a MasterCard. Ilyen háttérrel sikerült elérni a 

sikeres működtetéshez szükséges kritikus tömeget, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a 

rendszer jelenleg is működik a világ több pontján. Franciaországban mintegy 100 ezer 

felhasználó és 1000 kereskedő vesz részt benne, az Egyesült Államokban és az Egyesült 

Királyságban is jelen van. (Davida et al. 1997) 

 

A Mondex zárt rendszer, smart-card alapú hardveres elektronikus pénztárca segítségével 

működik. A tárolható érméket egy központi „pénzverde” állítja elő, így a forgalomba 

kerülő pénz mennyisége teljes mértékben szabályozható. A kártya leolvasásához 

speciális hardver szükséges, mivel az intelligens kártya kriptográfiai védelmet használ.  

 

A Mondex-kártyával az internetes fizetést egy kompatibilis kártyaleolvasó-berendezés 

számítógéphez csatlakoztatásával lehet megoldani. A Mondex tranzakció lényeges 

tulajdonsága, hogy a „pénz” csak Mondex-kártyák között mozoghat, és csak Mondex-

kártyán tárolható, ezért a rendszer teljesen zárt. A tranzakciók félig off-line módon 

történnek, a legutóbbi tranzakciók adatait a kártya tárolja de a rendszeres szinkronizáció 

segítségével ezek a változások rövidesen megjelennek a központi adatbázisban is. A 

tárca egyszerre maximum öt pénznemet képes kezelni, ez a digitális fizetések 

célterületeit figyelembe véve többnyire megfelelő szám. 

 

A pénzverde csak a bankok felé tud digitális érméket továbbítani, a kereskedők nem 

fizethetnek az érmékkel egymás között, a felhasználók viszont felhasználhatják P2P 

fizetésekre is. Ez a struktúra is a biztonságosságot hivatott növelni. 

 

A biztonsági rendszer alapja a nyilvános kulcsú architektúra (PKI), így a megoldás 

nyilvános hálózatokon is nagy biztonsággal használható. 

 

A rendszer igen biztonságos, mivel a kártya hamisítása rendkívül költséges, és a sikeres 

hamisítványok is hamar elévülnek, mert a kártyában lévő csipet rendszeresen − előre 

nem kiszámítható időközönként − frissítik. 
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Ezen kívül a tranzakciókból mintát vesznek, figyelik az egyes kártyákon tárolt összegek 

alakulását, és tisztességtelen felhasználás gyanúja esetén képesek a kifizetést 

megakadályozni. Emiatt azonban a rendszer nem biztosít felhasználóinak anonimitást. 

 
28. Táblázat: Mondex rendszer jellemzői40 

 Sz/J Atom Konz Függ. Megb Gazd Oszt. Skál. Kom Tart 

MONDEX Sz I I I I I I I ? I 

 

Mivel a Mondex egyedi rendszer, kompatibilitása más rendszerekkel nem megoldott. 

(Schöter et al. 1997) A protokoll és az alkalmazott algoritmusok titkossága miatt pedig 

nem lehet megállapítani, hogy az egyes szereplők milyen információkhoz juthatnak 

hozzá szabadon, így az előzőekhez hasonló láthatósági táblázat elkészítésére itt nincsen 

lehetőség. 

3.10.9. NetBill  

A NettBill fizetési rendszert információ alapú „áruk” (pl: könyvtári szolgáltatások, 

újságok, processzoridő, SQL lekérdezés stb.) értékesítésére tervezték a Carnegie Mellon 

egyetemen. Használatához NetBill-számlát kell nyitni, a rendszer erről a számláról 

utalja át az áru ellenértékét. A tranzakció költsége kifizetett tíz dolláronként egy cent, 

melyet szintén a NetBill-számláról vonnak le. 

 

A rendszer a következőképpen működik: 

1. Az eladó kódolt formában elküldi a megrendelt árut a vevő számítógépére. 

2. A vevő számítógépén levő szoftver ellenőrzi az áru sértetlenségét, és ha rendben 

találja, értesítést küld az eladónak. 

3. Az eladó ezt a megerősítést a vevő adataival és az áru kódolásához használt kulccsal 

együtt elküldi a NetBill-szervernek. 

4. A szerver ellenőrzi a számlán a fedezetet, átutalja a kért összeget és értesíti az eladót 

a kifizetés megtörténtéről. 

5. Az eladó elküldi a kódoláshoz használt kulcsot a vevőnek. Ha valamilyen hiba 

folytán nem jut el a kulcs a vevőhöz, akkor azt közvetlenül a NetBill-szervertől is 

megszerezheti. 

                                                 
40 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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29. Táblázat: NetBill rendszer jellemzői41 

 Sz/J Atom Konz Függ Megb Gazd Oszt Skál Kom Tart 

NetBill J I I I I ? – ? ? I 

 

A NettBill fizetési rendszer gazdaságossága és skálázhatósága kérdéses a nagy hálózati 

forgalom miatt. És, mivel a NettBill egyedi rendszer, kompatibilitása más rendszerekkel 

nem megoldott. 
30. Táblázat: NetBill tranzakció láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Részleges Részleges Teljes Semmi Semmi 

 

Nyilvánvaló, hogy a NetBill-fizetés nem biztosítja a vevőnek az anonimitást, ami arra 

vezethető vissza, hogy a rendszer csekkes fizetési módszerre épült. A névtelenség 

mértéke növelhető közvetítő közreműködésével, mivel így a vevő és a vásárló adatai 

elkülönülnek egymástól. (Cameron, 1197), (Schöter et al. 1997) 

 
31. Táblázat: A közvetítős NetBill tranzakció láthatósága 

MIT TUDHAT az eladóról a vevőről az időpontról az összegről az áruról

az eladó Teljes Semmi Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Semmi Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a megfigyelő Semmi Semmi Teljes Semmi Semmi 

 

                                                 
41 A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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3.10.10. NetCash és NetCheque 

A NetCash és a NetCheque elméleti rendszerek, de érdemes szót ejteni róluk többszintű 

azonosítási rendszerük és csalást megakadályozó rendszerük miatt. 

 

A megoldások alapötletét egy korábbi rendszer, a Ronald L. Rivest és Adi Shamir (a 

digitális titkosítás és privacy „apostolai”) által az amerikai MIT-n 1996-ban kidolgozott 

PayWord, illetve MicroMint adja. (Rivest et al. 2001) A konkrét rendszert a kilencvenes 

évek elején fejlesztették ki Clifford Neuman vezetésével, és a Dél-Kaliforniai Egyetem 

és a Pentagon támogatásával. Maga az ötlet rendkívül egyszerű volt, és a 

klíringhálózatok internetre való kiterjesztésére alapult. Az e-csekk ugyanúgy működött, 

mint a hagyományos csekk: a fizetõ fél a szokásos információkat rávezette az e-csekkre, 

elektronikusan aláírta, majd elküldte a rendelvényesnek, aki láttamozta azt a saját 

elektronikus aláírásával. Miután ezt a rendszer hitelesítette, az átutalás megindulhatott a 

klíringrendszeren keresztül. 

Szintén a Dél-Kaliforniai Egyetem Informatikai Tudományok Intézete fejlesztett ki egy 

anonim fizetést lehetővé tevő rendszer prototípusát; ez volt a NetCash, amit abból a 

célból alkottak meg, hogy megkönnyítsék a tökéletes anonimitású, valós idejű 

elektronikus kifizetéseket egy alapvetően nem megfelelő biztonsági szintű hálózati 

környezetben. Azért, hogy biztonságos tranzakciókat lehessen megvalósítani egy olyan 

környezetben, ahol előfordulhat az elektronikus pénznem illegális létrehozása, másolása 

illetve újra-felhasználása. A NetCash célja egy olyan elektronikus fizetési instrumentum 

létrehozása lett volna, amely használata során nem nyomonkövethető és megőrzi a 

tulajdonosának teljes anonimitását, amely képes bekapcsolódni a globális banki 

rendszerbe. Ezen felül, azt az ideális célt tűzték ki maguk elé, hogy az általuk 

létrehozott elektronikus pénz olyan módon legyen létrehozva, hogy annak az illegális 

teremtése, másolása és újra-felhasználása számítástechnikailag egyenesen képtelenség 

legyen, ellentétben más rendszerekkel, ahol a visszaélés csak annak megtörténte után 

felismerhető, azonosítható és büntethető. További terv volt, hogy a NetCash rendszert 

összekapcsolják a NetCheque-kel, ezáltal egy olyan átjárást teremtve meg a két 

különböző formában megjelenő elektronikus pénzek között, amely segítségével a 

felhasználó egyrészt saját maga tudja meghatározni a tranzakcióban saját 

anonimitásának a mértékét, másrészt képes összegeket átutalni a két szisztéma között. 
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A megoldások erőteljesen technológiai indíttatásúak, elosztott off-line működéssel. 

PKI-t egyáltalán nem alkalmaznak. A megalkotott pénzérméket könnyű ellenőrizni, ám 

igen bonyolult és költséges előállítani, ezért csak nagy tömegben éri meg. A pénzérmék 

hitelességét akár a felhasználó is ellenőrizheti. Hátránya a rendszernek, hogy az átlag-

felhasználó számára túlságosan bonyolult, a pénzverde megalkotása és fenntartása pedig 

– a valódi világhoz hasonlóan – igen költséges és erőforrás-igényes. 

 

A kettős költés csak szabályzati úton védhető ki, illetve bonyolult és hosszadalmas – a 

pénzverdénél történő – ellenőrzéssel fedhető fel. A megoldás vevő-, és eladó-specifikus 

érméket is képes előállítani, azonban mind két oldalon jelentős tárolókapacitást követel 

meg, átadása pedig ebből fakadóan igen sávszélesség-igényes. Így a rendszer célszerűen 

a minél kisebb műveleti igényre törekszik, ezért bizonyos folyamatok, pl. a hash-

függvény létrehozása, egyirányúsítottak. 

 

A többszintű azonosítási rendszer működése:  

1. Ha valaki valuta-szervert szeretne indítani, engedélyt kell kérnie a kincstártól. 

2. Ehhez kulcs-párt (egy titkos és egy nyilvános kulcs) generál a titkosításhoz, majd a 

nyilvános kulcsot elküldi a kincstárnak. 

3. A kincstár kiad egy biztosítási nyilatkozatot, amelyet saját titkos kulcsával aláír.  A 

biztosítási nyilatkozaton szerepel a valuta-szerver neve, egyedi azonosítója és 

nyilvános kulcsa. Ezután a szerver megkezdheti az elektronikus érmék kibocsátását. 

4. Az érme tartalmazza a kibocsátó szerver nevét, az érme értékét, egyedi sorszámát, 

és a kincstár nyilatkozatának azonosítóját. A kibocsátó szerver titkos kulcsával 

aláírja az érmét. 

A többszintű azonosítás lényege, hogy az érmén található szerverazonosító segítségével 

a kincstár ellenőrizheti, ki volt az érme kibocsátója, a kincstári nyilatkozat 

azonosítójával pedig a vevő ellenőrizheti a szerver engedélyét. 

 

A csalás megakadályozása a következőképp történik: 

1. A szerver minden kibocsátott érme sorszámát feljegyzi. 

2. Amikor a felhasználó fizetni szeretne az érmével, a szerver ellenőrzi az érme 

sorszámát a nyilvántartásban. 

3. Ha a sorszám megtalálható a nyilvántartásban, törli a listáról és engedélyezi a 

kifizetést. 
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Ha a sorszám nem található a nyilvántartásban, akkor az érmét hivatalosan még nem 

bocsátották ki, vagy már vásároltak vele. 

 

A rendszer on-line nem azonosított tranzakciót használ. Lehetőség van off-line 

tranzakció alkalmazására is, de ekkor csalás lehetősége megnő. 

 

Az érmék átruházhatók, bár ez csak látszólagos, mert érvényesítéskor a szerver másik, 

az eredetivel egyenértékű érmét ad vissza. (Schöter et al. 1997) 

 

Annak ellenére, hogy az egyetem szabadalmaztatta, és csak az üzleti felhasználóknak 

kellett fizetni érte, Neuman találmánya kereskedelmileg mégsem vált be. A bukás oka 

abban keresendő, hogy a találmány a hagyományos szimmetrikus kódolási algoritmust 

használta, ezt viszont a kilencvenes évek közepétől elkezdte felváltani a nyilvános 

kulcsú kriptográfia. Ennek ellenére hangsúlyozni kell, hogy Neuman találmánya 

korszakalkotó volt a cybercash történetében. 
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3.11. Az európai e-pénz rendszerek bizonytalan jövője?42 

A felhasználók érdektelensége, a kereskedők ellenszenve, a nemzetközi 

kártyatársaságok támogatásának megszűnése, másrészről az új technológiai fejlesztések, 

az előre feltöltött (prepaid) és előengedélyezett (preauthorised) kártyák, az internetes és 

mobil fizetések miatt az elektronikus pénztárca rendszerek jövője valóban 

megkérdőjelezhető. A kérdést azonban nem szabad könnyelműen kezelni. 

3.11.1. A nemzetközi kártyatársaságok szerepe 

Jelen pillanatban a MasterCard Europe és a Visa Europe nem támogat egyetlen e-pénz 

konstrukciót sem Európában. A MasterCard Europe nem segíti tovább a Mondex 

európai működését, helyette az előre feltöltött és előengedélyezett, valamint az 

érintkezés nélküli (rádió frekvenciás) technológia és a MULTOS (Multi Application 

Operating System) felé irányul az érdeklődése a MasterCard Internationallal együtt. A 

Mondex tevékenysége ettől függetlenül a világ más pontjain továbbra is megfigyelhető: 

a Nemzetközi Fizetések Bankjának 2004. márciusi publikációja szerint aktív e-

pénztárca programok működnek Ghána, Dél-Korea, Mexikó, Tajvan és Venezuela 

területén. A Europay International által fejlesztett CLIP konstrukciónak is már csak 

egyetlen implementációja létezik, ez a Monedero Euro 6000, mely a spanyol 

bankszövetség támogatásával működik. 

 

A MasterCard International mellett a Visa International által fejlesztett Visa Cashnek is 

számtalan pilot és teszt programja volt Európában és a világ más pontjain. A tények 

szerint azonban ez is csupán néhány országban ért el jelentősebb eredményeket. Ahogy 

ez a fentiekből már kiderült, ezt a terméket sem támogatja tovább a Visa Europe. A Visa 

Cash próbálkozásai megbuktak az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Írországban és 

láthatóan nem tervezik az újrakezdést. A Visa Cash egyetlen megmaradt programja 

Spanyolországban működik. A Monedero Euro 6000 rendszerrel hasonlóságot mutatva 

ez is 1996 óta működik és az aktív kártyák, az elfogadóhelyek, és a tranzakciók 

számának csökkenő tendenciája szintén mindkét konstrukciót jellemzi. A Visa Cash 

programjai Európán kívül Brazíliában, Dél-Koreában és Thaiföldön is megtalálhatók. 

                                                 
42 A Retail Banking Research Ltd. (Retail 2005), alapján továbbfejlesztve 
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3.11.2. Sikeres európai e-pénz programok 

Annak ellenére, hogy a nyugat-európai országok voltak az e-pénz rendszerek úttörői, a 

sikeres programok Ausztriában (Quick), Belgiumban (Proton), Luxemburgban 

(miniCASH), Hollandiában és Svájcban találhatók. Ezek az országok talán tanultak 

valamit az előttük elindított rendszerek hibáiból, eredményeiket azonban csak relatív 

sikernek lehet tekinteni. A meglévő rendszerek sikerességének hátteréről és az 

alkalmazott üzleti modellekről nincs információ. A 32. Táblázat tizennégy európai 

országban működő e-pénz konstrukció jelenlegi helyzetét mutatja.  

32. Táblázat: Az európai e-pénz rendszerek helyzete (Retail 2005) 

Az európai e-pénz rendszerek helyzete 

2002 2004 Jelenlegi státusz Ország Rendszer 

neve 

Bevezetés 

dátuma Kártyák 

száma 

(millió) 

POS-

ek 

száma 

(ezer)

Tranzak-

ciók 

száma 

(millió) 

Kártyák 

száma 

(millió)

POS-

ek 

száma 

(ezer)

Tranzak-

ciók 

száma 

(millió) 

 

Ausztria Quick 1994 5,5 74,6 17,2 6,4 86,7 19,2 Bevezetve, növekedés 

Belgium Proton 1995 8,5 105,0 120,8 10,11 114,8 107,0 Bevezetve, csökkenő 

tranzakciószám 

Dánia Danmønt 1992 0,5 10,0 7,6 0,32 10,02 7,12 2005. év végére kivezetik 

Finnország Avant II 1992 0,9 6,0 0,8 1,4 0,9 0,7 Kivezetés alatt 

 Transport 

Card 

n.a. 0,5 8,0 40,0 0,5 80,3 40,0 Bevezetve, stagnál 

Franciaország Moneo 1999 1,03 60,0 30,04 1,23 100,0 27,05 Bevezetve, kis növekedés 

Németország GeldKarte 1996 62,0 95,0 36,2 63,5 142,0 38,3 Bevezetve, kis növekedés 

Görögország NMO 1997 n.a n.a n.a n.a n.a n.a Pilot vége 2003-ban 

 Balcard 2002 n.a. n.a n.a n.a n.a n.a Pilot vége 2004-ben 

Hollandia Chipknip 1995 17,3 167,0 81,1 17,6 192,3 127,3 Bevezetve, gyors növekedés 

Portugália PMB 1995 3,6 125,0 0,9 0,5 131,8 0,5 Bevezetve, elutasítás alatt 

Spanyolország Visa Cash 1994 4,1 176,7 0,3 2,56 125,8 0,3 Bevezetve, elutasítás alatt 

 Euro 6000 1996 3,8 43,6 1,9 3,76 16,5 0,8 Bevezetve, elutasítás alatt 

 4B 1996 1,6 5,9 0,1 1,86 n.a. 0,1 Bevezetve, elutasítás alatt 

Svédország Cash 1996 7,7 35,0 0,9 n.a n.a n.a 2004-ben lezárták 

Svájc CASH 1996 3,9 33,5 20,5 4,2 35,2 19,0 Bevezetve, elutasítás alatt 

Törökország7 Selςuk 

University 

Card 

2005 n.a n.a n.a 0,1 n.a n.a 2005. júniusban bevezetve 

Egyesült 

Királyság 

Splash 

Plastic8 

2001 2,0 n.a n.a 2,0 n.a n.a Bevezetve, stagnál 
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Megjegyzések: 1 A kártyákból csak 2,1 millió volt aktív 2004-ben 
2 2003-as adat 
3 Aktív kártyák száma. 2004. végére 30 millió kártyán volt Moneo fukció 
4 Tranzakciók száma 2000. január és 2003. június között 
5 Tranzakciók száma 2000. június és 2005. január között 
6 Az aktív kártyák számá 10-12%-ra becsülik e-pénz konstrukciónként 
7 Törökországban több pilot rendszer is működött és néhány még mindig működik 
8 A Splash Plastic előre feltöltött kártya, a fiatalok (bankkártya nélküli) internetes vásárlásaihoz. 

 

Forrás: Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), nemzeti bankok, fizetési rendszerek adatai, elemzései 

 

A legtöbb konstrukció újratölthető kártyával működik, melyeket ATM automatánál, 

esetleg telefonon vagy interneten keresztül lehet feltölteni43. Az összes kártya esetében 

relatív alacsony feltöltési limitösszeget határoztak meg. A Ghána, Szingapúr és 

Norvégia területén működő rendszerek lehetővé teszik a pénztárcák közötti (purse to 

purse) közvetlen tranzakciókat (BIS 2004). A felsorolt modellek mindegyike mögött 

erős nemzeti vagy központi szervezet áll és az elektronikus pénztárca egy fizetési 

(általában betéti) kártyán jelenik meg.  

 

Az e-pénztárca használatot tekintve Belgium áll vezető helyen, ahol a 25 Eurónál 

alacsonyabb tranzakciók elvégzésére a kibocsátók e-pénzzel történő fizetésre ösztönzik 

a kártyabirtokosokat. Ennek ellenére a 2005-06-ra a tranzakciók összértéke alig 

növekedett 2004-hez képest, és egy Proton kártya átlagos használata is csak 1/5-e volt 

egy átlagos belga betéti kártyának. 

3.11.3. Sikertelen e-pénz programok 

• Az első e-pénz program Dániában a Danmønt bevezetésével 1992-ben indult és 

13 év után, 2005. végére kivezetik a piacról. A döntést a gyengülő kereslettel, a 

csökkenő tranzakciószámmal és a kereskedők lanyhuló érdeklődésével 

magyarázták. 

• A svéd CASH e-pénz koncepció soha nem vonzott nagy tömegeket, 2004-ben 

leállították. 

 

 

                                                 
43 Hollandiában, Svédországban, Belgiumban, Litvániában és Szingapúrban telefon használatával 
feltölthetők a kártyák. Utóbbi két országban, valamint Kanadában, Finnországban, Görögországban, 
Olaszországban, Koreában és Tajvanon interneten keresztül is lehetséges az egyenlegfeltöltés. 
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• A portugálok e-pénz rendszere a Porta Moedas Multibanco (PMS) is hanyatlást 

mutat. 1998-ban még 5 millió vásárlási tranzakciót regisztráltak, ezzel szemben 

2004-ben már csak 500.000 használat történt, 2005-ben pedig már csak 

mindössze 3.800 aktív kártya létezett, így a rendszert 2006 február 2-án 

hivatalosan is felfüggesztették.  

• Spanyolországban három koncepció is működik, bár nem nagy sikerrel. A 

Monedero 4B, a Monedero Euro 6000 és a Visa Cash több mint 8 millió 

kibocsátott kártyáiból összesen 10 százalék aktív. 

• Írországban a Visa Cash pilot 2000-ben, a Citrus (Mondex) pilot rendszere pedig 

2001-ben ért véget. 

• Az olaszok MINIPay koncepciója is folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, 

2004. végén mindössze 15.000 kártya volt forgalomban, ezért a teljes rendszert 

2005 során eladták a szintén olasz TSP- nek (Tecnolgie e Servizi per il Pubblico 

s.r.l.), majd 2006 során a technológiát megvette az IBM, ma IBM Micro 

Payment néven létezik tovább, de a gyakorlatban jelenleg nem működik. 

• Annak ellenére, hogy Norvégiában öt e-pénz koncepció is működik, egyik sem 

kártya-alapú. 

• Törökországban több e-pénz rendszert teszteltek, de egyik sem került 

bevezetésre, talán az országra jellemző magas infláció miatt. 

• Az Egyesült Királyság területén négy éve zárták le a Mondex és Visa Cash e-

pénz rendszereket. Az angolok legsikeresebb előrefizetett (prepaid) kártyája a 

londoni közlekedési társaság (Transport for London Ltd.) által kibocsátott 

elektronikus jegy- és bérlettárolásra alkalmas Oyster kártya. Ennek a kártyának 

nincs fizetési funkciója, de a tervek szerint a lehetőség nem marad 

kihasználatlanul. 

 

3.11.4. Alternatív megoldások az e-pénz konstrukciók helyett 

 A MasterCard Europe nem adta fel a próbálkozást, hogy lecsökkentse a készpénz és a 

csekk forgalmat. Újabban előre feltöltött (prepaid) és előengedélyezett (preauthorised) 

kártyákban látnak fantáziát. Az előengedélyezett kártyák EMV-szabványú chipet 

tartalmaznak. A kártyabirtokos elkülöníthet egy összeget a bankszámláján, amit 

kizárólag kártyás tranzakciók során használhat fel. 
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Az elkülönített keretösszeg feltöltésre kerül a kártyára, majd az off-line tranzakció során 

levonásra kerül (hasonlóan az e-pénz rendszerek működéséhez). A felhasznált összeg 

automatikusan újratöltődik a kártya beállításainak vagy a tulajdonos kívánságának 

megfelelően. Az ilyen típusú kártyák lehetőséget adnak a bankoknak, hogy a rosszabb 

bonitású, illetve alacsonyabb jövedelmű ügyfeleknek is nyújtsanak banki 

szolgáltatásokat. 

 

A MasterCard 2006 szeptemberében bejelentette, hogy páneurópai pilot rendszert indít. 

A kártya EMV-szabványú chipet fog tartalmazni Maestro és e-pénztárca (preauthorised 

debit) funkcióval. A koncepció szerint a kártyabirtokos a fizetéskor választhat, hogy a 

hagyományos on-line vagy az előengedélyezett kártyafunkcióval egyenlíti ki a számlát. 

Az előre feltöltött kártyák hasonló elven működnek, mint előengedélyezett társaik. A 

különbség, hogy általában külön kártyaszámla tartozik hozzá, vagyis bankszámla nem 

áll mögötte. 

 

Az előre feltöltött és előengedélyezett kártyák az EMV chipek számos felhasználási 

lehetőségeinek csupán két alternatívát jelentenek. A bankok továbbra is hagyományosan 

bankszámlához kapcsolódó MasterCard, Maestro, Visa vagy Visa Electron kártyákat 

bocsáthatnak ki, az előengedélyezési paraméterek beiktatásával viszont POS terminálos 

off-line tranzakciókat lehet végrehajtani a meghatározott limit erejéig. 

A fejezetben bemutatott koncepciók sikertelenségének okozóit elég nehezen lehet – és 

hiba is volna – csakis objektív eszközökkel feltárni. Szubjektíven vizsgálva a kialakult 

helyzeteket, a kudarcok egyik fő oka valószínűleg a társadalom felkészületlenségében 

keresendő. Az elmúlt évek rendkívül gyors technológiai fejlődését az emberek nem 

tudták követni, nem álltak készen egy ilyen jellegű technológia mindennapi 

használatára.  

 

A leírtak alapján látható, hogy kevés európai elektronikus pénzrendszernek van hosszú 

távú jövője, és például a spanyol, valamint portugál rendszerek megszűnése is 

kilátásban van, illetve megtörtént. A megbukott modellek ellenére létezik jó néhány 

működő e-pénz konstrukció. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy 

mivel még a pilot rendszerek sem kezdődtek el (ma még távolinak tűnnek), a folyamat 

ésszerűen tervezhető meg, és a tanulságok figyelembevételével egy jól működő rendszer 

hozható létre. 
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4. Értékelés 
Az elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszerek gyakorlati megvalósításait 

megvizsgálva láthatóvá vált, hogy nincs olyan megoldás, amely maradéktalanul 

kielégítené a 3.8-3.9. pontokban részletezett (és akár még tovább is bővíthető!) 

követelményrendszert. A 13-31. táblázatokban bemutatott tulajdonságok egyetlen 

esetben sem egyeztek meg az etalonnak számító készpénz jellemzőivel (8-9. táblázat). 

A közeljövőben nem is tűnik úgy, hogy egy megoldás kiemelkedhetne, és egyedüli 

szabvánnyá válva széles körben is elterjedhetne a piacon, már csak azért sem, mert az 

egyes tranzakciótípusok más és más követelményeket helyeznek előtérbe. 

4.1. Gyorsaság vs. biztonság 

A mikrofizetések világában a sebesség és a hatékonyság az első rendű szempontok, 

amelyek még a biztonságosságot is háttérbe szoríthatják, hiszen a tranzakciók értéke 

olyan kicsi, hogy a legtöbb esetben egyszerűen nem éri meg a ráfordítást, amit a 

rosszindulatú felhasználás, feltörés megelőzésébe kellene fektetni. Természetesen ez 

csak az egyedi tranzakciókra igaz, a fizetőeszköz reprodukálására nem, tehát a 

fizetőeszközt továbbra is biztonságos körülmények között kell tárolni és előállítani, de 

az egyes tranzakciók védelmére nem biztos, hogy annyi erőforrást és energiát kell 

fordítani. Kérdés persze, hogy ilyen esetekben milyen szintű adatvédelmet, privacy-t 

szeretne megvalósítani a rendszer üzemeltetője, illetve milyet várnak el a felhasználók. 

Ha az elvárás magas, a rendszerek hatékonysága romlik, és bonyolultabbá válnak. A 

megfigyelések szerint, főleg az új fizetési megoldások esetében a privacy nagyon 

sokszor elvi kérdés, amelyet a felhasználó kör határoz meg. 

Nagyértékű fizetések esetében a biztonság teljesen egyértelmű elvárás, hiszen itt 

komoly összegek forognak, így az esetleges támadóknak is megéri komoly 

erőforrásokat felvonultatni megszerzésük érdekében. Itt a digitális fizetőeszköz 

előállítása, tárolása, és mozgatása is rendkívül erős titkosítási, adatvédelmi és 

adatbiztonsági intézkedések segítségével kell, hogy történjen. Ez ugyan csökkenti a 

sebességet és növeli a költségeket, az összetett, tranzakciós értékhez viszonyított 

hatékonyság azonban így is megvalósulhat. 

Az ideális eset a fenti két tulajdonságcsoport kombinációja lenne, maximális gyorsaság 

és biztonság, illetve mindezt olcsón, a lehető legalacsonyabb költségszint mellett 

megvalósítani. 
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Első látásra ez irreális igény, ám a technológiai fejlődés múltjának és jövőbeli 

trendjeinek vizsgálatakor kiderül, hogy mind az egységre jutó számítási kapacitás, mind 

pedig az átviteli csatornák sávszélessége egyre növekszik, így hamarosan elérheti azt a 

szintet, amikor az erős biztonság és a nagy sebesség létrehozásához szükséges 

erőforrások már annyira olcsók lesznek, hogy gyakorlatilag megvalósulhat az „olcsón 

kimagasló minőséget” követelmény. (Ugyanakkor az egyre olcsóbbá váló nagytömegű 

számítási kapacitás a rendszerek támadóit, a rosszindulatú felhasználókat is segíti, így 

ez tulajdonképpen egy spirális folyamat, ahol a két oldal folyamatosan verseng 

egymással.) 

A jelenlegi rendszer lecserélése a készpénzszerű megoldásokkal a szerző szerint nem 

technológiai kérdés. Mint már fentebb is kifejtésre került, a technológia fejlődésével 

minden megvalósítható, egyre gyorsabban és olcsóbban. A lényeg a gazdasági 

hatékonyság, a társadalmi és jogi elfogadtatás, és a szerző által „kritikus tömegnek” 

nevezett pont elérésének kérdése. 

4.2. A „kritikus tömeg” 

A „kritikus tömeg” ebben az interpretációban azt jelenti, hogy sikerül egy 

megoldásnak akkora, technológiai, piaci, gazdasági, felhasználói, stb. támogatottságot 

elérni, hogy kitörhessen a réteg- és/vagy sziget-rendszer státusból, és megkezdődjön a 

széles körű – általában exponenciális ütemű – elterjedése. Ezt mind globális szinten 

 – elektronikus pénzügyi rendszerek összessége –, mind egyedi megoldás szinten el kell 

érni. A fentiekben bemutatott rendszerek egyike sem jutott még el ide, és amíg ennyi 

 – sok elvárást magas szinten kielégítő – rendszer létezik párhuzamosan, erre kevés is az 

esély. Talán a Mondex került a legközelebb ehhez a ponthoz, hiszen mögötte egy 

nemzetközi kártyatársaság erőforrásai, hálózata és ismertsége álltak. Ez azonban nem 

biztos, hogy ideális helyzet. A szerző – és valószínűleg a piacon többen is – annak 

örülnének, ha ezek az új megoldások a hagyományos kártyás rendszerek kihívói 

lennének, mind a mikro-, mind a makrofizetések területén. Ez pedig nehezen képzelhető 

el egy nagy szolgáltató hagyományos rendszereinek árnyékában élő melléktermékként. 

Az ideális egy kártyatársaságoktól és bankoktól független, új fizetési szolgáltatói (PSP) 

rétegen alapuló rendszer világszintű elterjedése lenne, hiszen ez versenyhelyzetet 

teremtene mindkét említett csoportnak, ezáltal a költségek csökkentésére, a szolgáltatási 

színvonal emelésére és innovációra késztetne egy hagyományosan konzervatív 

szektorban. 
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A kritikus tömeg elérésének lehetőségét már több, a témával foglalkozó közgazdász is 

megvizsgálta, noha más nevet adtak a problémának. Az alábbi modell Hal R. Varian 

közgazdászprofesszor egy informatikai hálózat felhasználóinak száma, és a használat 

ára közötti összefüggéseket feltáró elméletének (Varian 2005) továbbfejlesztése: 

 
15. ábra: Kereslet-kínálat egyensúly és a kritikus tömeg az ICT-hálózatokban; 

(Varian, 2005) alapján 

Amikor egy fizetési rendszer – ami szintén tekinthető egyfajta hálózatnak – életciklusa 

elején jár, akkor a fizetési, illetve használati hajlandóság még kicsi a felhasználók 

részéről, hiszen nagyon kevés egyéb felhasználó van, akikkel interakcióba lépve 

használhatja a megoldást. Ahogy a felhasználók száma növekszik, úgy nő a kereslet a 

rendszer iránt, hiszen egyre többen használják, így azok számára, akik még nincsenek 

benne egyre nagyobb hátrányt jelent a távolmaradás. 

 

Amint a kereslet-kínálat egyensúly megvalósul a közbülső pontban, és a kereslet túllépi 

a kínálatot, ez azt jelenti, hogy kialakult egy kisebb, de stabil felhasználói kör, akik már 

képesek fenntartani a hosszabb távú működést. A rendszer ekkor elérte el a kritikus 

pontot, amely fölött öngerjesztővé válik a terjedése. 
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Végül az új belépők használati/fizetési hajlandósága ismét csökkenni kezd, ám ez nem 

sikertelenséget vagy kiábrándulást jelent, hanem egyszerűen azt, hogy a rendszer egyre 

méretgazdaságosabban működik, és „aki számít, már használja”. Ekkorra a rendszer 

már túlhaladta a kritikus tömeget és széles körben elterjedt, megvalósult az üzleti siker. 

 

Megfigyelhető, hogy a fenti modell teljesen zárt rendszer alkot, pillanatfelvétel-szerű, 

nem veszi figyelembe sem az előzményeket, a hálózatok előéletét, sem a jövőbeli újabb 

lehetőségeket. Varian elmélete, így ez a modell is, nagyon magas absztrakciós szinten, 

teljesen statikus környezetben került kidolgozásra. Amennyiben ez a korlát feloldásra 

kerül, dinamikus környezetben a modell mindkét vége nyílttá válik, hiszen az egymást 

követő rendszerek életciklusa, a felhasználói mobilitás és a technológiai fejlődés hatása 

is figyelembe vehető: 

 

• A fizetési rendszerek (de bármilyen más informatikai rendszer is) folyamatosan 

fejlődnek, újabb rendszerek jelennek meg, amelyek egy ideig párhuzamosan 

működnek a régiekkel, amíg a régiek teljesen meg nem szűnnek és átadják helyüket. 

• A felhasználó kör teljes lefedése sohasem valósul meg nyílt környezetben, hiszen a 

felhasználók átjárnak az egyes, párhuzamosan létező megoldások között, vagy akár 

több rendszer tagjai egyszerre. Az újabb generációk belépnek a piacra, és 

folyamatosan bővülő keresletet támasztanak. 

• A technológiai haladás újabb megoldásokat hoz létre, amelyek több eszközön, a 

felhasználók egyre szélesebb rétegeihez képesek eljutni, ami további dinamikát visz 

a modell kiterjesztett változatába. 

4.3. A gazdaságosság 

A gazdaságosság elsőrendű elvárás egy új digitális pénzrendszer esetében, hiszen a 

hagyományos makrofizetési infrastruktúrákat az aránytalanul magas tranzakciós és 

üzemeltetési díjak miatt éri a legtöbb kritika. A hagyományos bankkártya- és 

bankszámla-alapú elektronikus fizetések esetében a tranzakciós jutalékok, belépési 

díjak, infrastrukturális költségek aránytalanul magasak, a szolgáltatás elterjedtsége már 

egyáltalán nem indokol ilyen magas költségeket. Habár azt is figyelembe kell venni, 

hogy egy ilyen globális rendszer kiépítése igen költséges. 
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Az elektronikus pénzt használó rendszereknél látható volt, hogy a mind elméletben, 

mind a gyakorlatban is sikeres rendszerek esetében az infrastruktúra sajátosságai, a 

versenyhelyzet, és a pénzügyi rendszer monopolisztikus árazási folyamatai alól való 

felszabadulás, lényegesen alacsonyabb költségeket eredményeznek. 

4.4. Felhasználók és eszközpenetráció 

Az elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszerek elterjedéséhez a legfontosabb, hogy 

a rendszerek ismerete elterjedjen, és a potenciális felhasználók rendelkezzenek olyan 

eszközzel, amellyel a szolgáltatást igénybe tudják venni. Ez jelenti az internet-

penetráció terjedése mellett, a célhardver (chipkártya) elterjedésének igényét is. 

 

Ez két fronton is megvalósulni látszik: egyrészt a mobil-penetráció terjedésével egyre 

több felhasználó rendelkezik SIM-kártyával, amely alkalmas a digitális fizetések 

megvalósítására is, másrészt a mágnescsíkos bankkártyák chipesre cserélődésével, a 

banki ügyfelek hozzájutnak egy második ilyen eszközhöz is. 

 

Az első csoport, vagyis a mobil-alapú fizetési eszközök tárgyalása kívül esik ezen 

értekezés fókuszán. A bankkártyák cseréje után, a szabványos chipek alkalmazásával 

viszont sokkal szélesebb tere nyílik az alternatív megoldások alkalmazásának, hiszen a 

többi már csak programozás, alkalmazások és hajlandóság kérdése. Ugyanakkor ez sem 

problémamentes, hiszen a kártya a legritkább esetben a felhasználó tulajdona, így 

módosítása szerződéses korlátokba ütközik. A pénzintézetek piacán viszont verseny 

van, így ha megjelenik egy valós igény, sokkal könnyebben elképzelhető, hogy a 

bankrendszer ebben partnerré válik. 

4.5. Változó piaci erőviszonyok 

Az elektronikus pénzrendszerek piaci környezetét megvizsgálva kijelenthető, hogy 

mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi fizetési piacokat a legutóbbi évekig a bankok 

és a kártyatársaságok nyomasztó fölénye, monopolisztikus hatalma jellemezte és 

jellemzi jórészt még ma is. Ezt a tényt semmi nem tükrözi jobban, mint a pénzügyi, 

fizetési szolgáltatások árszabása. A belföldi, de különösen a nemzetközi fizetési 

szolgáltatások a mai napig túlárazottak. Legtöbbször a jogalkotás is ezt a helyzetet 

törvényesíti. 
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Kiváló példa erre a hagyományos bankkártya-elfogadó rendszerek 2.3.1.2 alfejezetben 

már részletesen bemutatott jutalék és költségstruktúrája, de tekinthető akár a 

hagyományos banki átutalás is. A belföldi átutalások díja gyakorlatilag független, a 

megvalósításokhoz szükséges technológiai/infrastrukturális/feldolgozási költségektől, 

az árat a piac tűrőképességéhez igazítják. A nemzeti, illetve nemzetközi valós idejű 

(VIBER)44 átutalások a SWIFT-rendszeren45 keresztül továbbítódnak, amelyet 

elviekben a világ legolcsóbb szabványos nemzetközi pénzügyi tranzakció és 

üzenettovábbító rendszerének terveztek, ennek ellenére, mivel a SWIFT által biztosított 

sebesség néhány esetben elengedhetetlen a vállalatközi és pénzpiaci tranzakciókban, a 

bankszektor ehhez igazítja az árát is, magyar viszonylatban például az átlagos 

tranzakciós költség 0,5%, de minimum 10 ezer forint. 

 

A piaci erőviszonyokban csak az utóbbi időszakban figyelhető meg némi pozitív irányú 

változás. Az eddig a pénzügyi intézményeknek teljes mértékben kiszolgáltatott többi 

szereplő közül a kereskedelmi szektor bizonyos szereplőinél kezd megjelenni olyan 

piaci erő, hogy képesek érdekeiket akár a pénzügyi intézményekkel szemben is 

érvényesíteni. Ez főként a nagy kereskedelmi láncokra (pl. WalMart, Tesco, stb.), 

illetve az ezekhez kapcsolódó komplex kereskedelmi vertikumra igaz. Egy-egy ilyen 

nagy beszerzési-értékesítési hálózat akár egy kisebb ország GDP-jét meghaladó éves 

forgalommal rendelkezhet, ami kellő érdekérvényesítő képességgel ruházza fel. 

Egy ilyen forgalmú ügyfél elvesztése ugyanis bármelyik pénzintézet számára nagy 

veszély (főként, hogy általában kizárólagos partnerként működnek együtt), így 

hajlandók alkalmazkodni, és lényegesen csökkenteni az elvárt jutalékokat. Ezen 

megtakarítások egy része a vásárlók számára is megjelenik alacsonyabb árak 

formájában. 

 

Néhány nagy kereskedelmi tömörülés már ezen a fázison is túllépett, és nem is köt 

partneri szerződést egyetlen pénzintézettel sem, inkább maga vásárol, vagy alapít egy 

saját bankot (illetve legtöbbször szakosított hitelintézetet), teljes mértékben a saját, 

egyedi igényeire szabva. Ez esetben már saját maga, a saját üzletpolitikájának 

megfelelően nyújt áruhitelt, bocsát ki hitelkártyát és üzemeltet korlátozott felhasználású 

elektronikus pénzként működő loyalty-programokat. 
                                                 
44 Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, RTGS – Real Time Gross Settlement 
45 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
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Néhány más területen is létrejöttek már hasonló érdekérvényesítő képességű társulások, 

például a nagy nemzetközi távközlési társaságok esetében, de mivel ezek sok esetben 

ugyanolyan monopolisztikus helyzetben vannak, mint a pénzügyi intézmények, a 

fogyasztó nem sokat érez az általuk elért előnyökből. 

Sok helyen azonban csak a potenciál van meg, mert a piac fragmentált, sok kisebb 

társaság működik, esetleg több szektorban is, amelyeknek mind közös érdeke lenne, 

hogy együttes erővel fellépve csökkentsék a pénzügyi monopóliumok erejét és ezáltal a 

saját terheiket és kitettségüket, ám a szektoron belüli és a szektorközi ellentétek sokszor 

megakadályozzák a hatékony együttműködést, és így a hatékony közös fellépést is. Sok 

esetben, főként Európában a bankok, pénzügyi intézmények túlzott hatalmát 

természetesnek, egyfajta „status quo”-nak érzik a piaci aktorok és nem is lázadnak 

ellene. Ez a helyzet csak oktatással, a fogyasztói-felhasználói tudatosság növekedésével 

változhat meg. 

 

A tapasztalatokból kitűnik, hogy csak az erőteljes együttműködés, a belső ellentétek 

áthidalása képes akkora gazdasági erőt koncentrálni és lobby-potenciált teremteni, 

amely a pénzügyi intézmények egyenrangú tárgyalópartnerévé válhat, és a pénzügyi-

gazdasági jogalkotást is képes lehet a torz, monopolisztikus piaci viszonyok 

megváltoztatása, feloldása felé befolyásolni. 

4.6. A materiális fókusz 

A készpénz óriási népszerűségének egyik legfőbb kulcsa, hogy kézzelfogható, anyagi 

formában van jelen és ez közel hozza a felhasználók minden rétegéhez. A 

pénzhelyettesítők elterjedtségét, népszerűségét vizsgálva világosan látszik, hogy a 

kártyán vagy csekken, tehát valamilyen anyagi megtestesítőn keresztül az emberek 

sokkal szívesebben vesznek igénybe gyakori, mindennapos pénzügyi szolgáltatásokat, 

mint a sokkal megfoghatatlanabb, vezetett számlákon alapuló megoldások esetében. 

Erre a jelenségre alkalmazhatónak találtam Székely Iván „absztrakciós küszöb” 

fogalmát (Székely 2007), amely szerint minden elvon alkalmazáshoz kötődnie kell 

valamilyen kézzelfogható dolognak, hogy a felhasználók megértsék, és a használatát 

természetesnek találják. 

Az elektronikus pénz esetében a hardver-alapú elektronikus pénztárca, vagyis 

chipkártya, illetve a mobiltelefon töltheti be ezt a funkciót. 
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4.7. Az üzleti siker 5+1 tényezős modellje 

Visszatekintve a PayPal 2.5.4. alfejezetben bemutatott esettanulmányára, számos 

következtetés vonható le e hitel-betét alapú, egyszerű, ám üzletileg igen sikeres 

megoldás tapasztalataiból. Bizton állítható, hogy a fentiekben ismertetett „kritikus 

tömeget” a PayPal-nak sikerült elérnie. 

 

A kritikus tömeg elérése többdimenziós feladat: 

1. A rendszernek – alapmodelljét, technológiai-biztonsági szintjét tekintve – a lehető 

legjobban kidolgozottnak, konzisztensnek és előremutatónak kell lennie. A 

tudomány mára minden lényeges feltételt megalkotott egy gyakorlatilag 

tökéletes elektronikus pénzrendszer megalkotásához. Ezekkel az eredményekkel 

élni kell és minél többet alkalmazni. 

Külön is ki kell emelni a megoldás ergonómiáját, hiszen a felhasználók minél 

nagyobb köréhez kell könnyen és egyszerűen utat találni. 

A megoldásnak gazdaságosnak is kell lennie, hiszen csak így lehet képes életben 

maradni a hagyományos rendszerekkel folytatott piaci versenyben. 

Fontos a rendszer mögött álló háttérszervezet is, amely a működést, a 

felhasználói supportot és problémakezelést, valamint az üzleti kapcsolatokat és 

biztonsági rendszereket működteti. 

2. Előnyös, ha egy fizetési megoldás nem úgy kezdi a pályáját, hogy saját erejéből a 

saját üzleti-pénzügyi modelljén akar megállni. Sokkal hasznosabb, ha már a kezdet-

kezdetén csatlakozik egy már sikeres, vagy várhatóan nagy üzleti siker előtt álló – 

igen jó ötleten, illetve üzleti modellen alapuló – e-business megoldáshoz, és ennek 

égisze alatt kezdi meg működését. A felhasználók számára ugyanis egy „légüres 

térben” működődő, csak fizetésekkel foglalkozó rendszer túl megfoghatatlan, 

szívesebben alkalmaznak olyan megoldásokat, amelyek köthetők egy számukra 

értéket jelentő termékhez vagy szolgáltatáshoz. Más szóval – ahogyan az a 

készpénz-számlapénz-kártya analógiában is bemutatásra került a 3.3. alfejezetben – 

a felhasználó valamilyen materializált, a saját világába könnyen beilleszthető 

eszközt/szolgáltatást akar. Másrészt egy sikeres e-business rendszer képviselhet 

akkora erőt, amely képes megvédeni az új, potenciális vetélytársat a hagyományos 

pénzügyi intézmények ellenállásától. 
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A PayPal esetében a megfelelő indulást az eBay-jel kötött kooperáció tette lehetővé. 

A jövő sikeres elektronikus pénzrendszerének szintén találnia kell egy olyan 

szolgáltatást, melynek támogatásával túllendülhet az első holtponton, és elindulhat a 

tömeges elterjedés irányába. 

3. Nagyon sok technológiailag és tudományosan kiváló megoldás lett sikertelen azért, 

mert kidolgozóik „forradalmat” akartak, és mindenkitől függetlenül, sőt a nagy 

pénzügyi érdekcsoportokkal (bankok, kártyatársaságok) szembeszállva akarták 

elterjeszteni rendszerüket46. Ez történ például az egyik leghíresebb elektronikus 

pénzrendszer, a David Chaum által kidolgozott eCash esetében. A megoldás 

üzletileg itt is megbukott. 

A tudománynak sokszor azt kell nyújtani a világnak, amit az szeretne, és a világ a 

maga érdekcsoportjaival csak olyan megoldásokat tud elfogadni, amelyek az 

együttműködésre és nem a harcra törekszenek. Reálisan nem várható, hogy bármely 

új alternatív fizetési megoldás képes működése kezdetén olyan potenciált maga köré 

gyűjteni, amelynek segítségével szembeszállhat a piacot uraló pénzügyi 

csoportokkal. A megoldás egyszerű: a külső vetélytársakat internalizálni kell, 

együttműködővé, sőt érdekeltté kell tenni őket az új megoldások sikerében. 

4. Sem a nemzeti, sem pedig a nemzetközi pénzügyi jog nem elég rugalmas ahhoz, 

hogy a rohamos technológiai fejlődéssel megjelenő egyre újabb és újabb 

megoldásokat rövid időn belül képes legyen követni. A jog nem preaktív, hanem 

reaktív terület. Egy új pénzügyi megoldás tehát – várhatóan sokáig – jogi 

szempontból légüres térben, féllegális állapotban kell, hogy működjön. Hiszen egy 

nemzetközi sikert elérő elektronikus pénzen alapuló megoldás, magán fogja viselni 

a kereskedelmi bankok, a nemzetközi elszámolóházak, sőt a készpénz teremtő 

funkcióval a jegybankok bizonyos vonásait is. A pénzügyi jog nem ad lehetőséget 

ezekre a szerepekre egy olyan szervezetnek, amely szinte csak a virtuális térben 

létezik. El kell tehát érni, hogy a jog, fentiek ellenére, ne tegye lehetetlenné a 

működést és a terjeszkedést. 

                                                 
46 Ez a magatartás abból az USA-ban elterjedt informatikai kultúrából táplálkozik, mely szerint az 
informatikai szakembernek kötelessége a kisemberek védelme a „nagy testvértől”, a mindennapok 
irányítását egyre jobban átvevő gazdasági-politikai-pénzügyi érdekcsoportoktól, az államtól, a főnöktől, 
stb., akik erőfölényükkel visszaélve megfigyelik, és irányításuk alá vonják a mindennapi életet. Ez a 
„Robin Hood”-jellegű ideológia Európában kevésbé jellemző, de azért fellelhető. A volt szocialista 
országokban viszont szinte teljes egészében hiányzik, Oroszországot kivéve. Az utóbbi területeken 
jellemzőbb, hogy az informatikus is a „hatalom” oldalára áll. (Részletesen lásd pl. (Székely 1998)) 
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Ezt az előző pont követelményeivel lehet elérni: ha kellően erős érdekcsoportokat 

sikerül felsorakoztatni egy megoldás mögött, akkor sokkal könnyebb egyfajta 

„megtűrt” pozícióban működtetni és fejleszteni addig, amíg a bizonytalan és nem 

egyértelműen definiált helyzeteket egyáltalán nem kedvelő jogi szabályozás reagál. 

A reaktív jogi folyamatok esetében már lehet lobbytevékenységet folytatni, hogy a 

jog végül a rendszernek megfelelő környezetet konzerválja, illetve egy sikeres, 

kiterjedt szervezetként már sokkal könnyebb alkalmazkodni az esetlegesen változó 

szabályokhoz. 

Nagyon fontos azonban, hogy nem szabad szándékosan joghézagot teremteni, amit a 

bűnözői csoportok kihasználhatnak a pénz könnyű és anonim nemzetközi 

mozgatásához, így együtt kell működni a hatóságokkal és a visszavonható (fair) 

anonimitási modell alapján működtetni a rendszert. 

5. Szükség van egy olyan marketingstratégiára, amely biztosítja a tömeges elterjedést, 

nagyszámú fogyasztó bevonzását, főként az életgörbe első, legkritikusabb 

szakaszában. Ez biztosítja a 4.2. pontban ismertetett „kritikus tömeg” elérését. A 

rendszert célszerű egy fejlett pénzügyi-digitális kultúrával rendelkező országban 

elindítani és minél hamarabb lehetővé tenni a nemzetközi elterjedést. Célszerű, ha a 

rendszer mindenki számára nyitott és könnyen hozzáférhető. Egy elektronikus 

pénzügyi rendszer esetében a legjobb belépési motiváció a pénz, illetve valamiféle 

megtakarítás, gazdasági előny elérése. Ez lehet időmegtakarítás, költségmegtakarítás 

a hagyományos infrastruktúrák alkalmazásával szemben, illetve közvetlen anyagi 

ösztönző, mint amilyet például a PayPal alkalmaz. Ott bárki lehet fogadó fél egy 

pénzügyi tranzakcióban, akkor is ha nem tagja a rendszernek, viszont ha hozzá akar 

jutni az átutalt összeghez, akkor taggá kell válnia, ez biztosítja az exponenciális, 

vírusszerű ügyfélszerzést. 

+1 Végül de nem utolsó sorban bármilyen elektronikus pénzügyi megoldás csak akkor 

lehet sikeres, ha érdeklődő, legalább alapszintű pénzügyi, illetve elektronikus 

kultúrával rendelkező, kellően magas eszköz (PC, internet, mobil, kártya, stb.) 

penetrációval rendelkező társadalmi környezetben tud működni. Ezeket a tényezőket 

a gazdasági fejlettség is nagyban meghatározza. Erre a tényezőre a rendszer nincs 

közvetlen hatással, ám közvetetten a digitális kultúra terjesztésével, 

ügyféledukációval, tudatosabb ügyfelek nevelésével, valamint céltudatos 

fejlesztésekkel és gazdasági lobbytevékenységgel tehet ezért is. 
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A fenti 5+1 sikertényező adja a szerző szerint egy ideális digitális pénzrendszer üzleti 

sikerességének alapmodelljét. Az így felépített modell tartalmaz minden kritikus 

 – közvetlen és közvetett – sikertényezőt, amely egy újonnan bevezetésre kerülő 

elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszer lehetőségeit meghatározza. E modell 

grafikus megjelenítése látható az alábbi ábrán. 

 
16. ábra: Egy e-pénz rendszer üzleti sikerének 5+1 tényezős modellje 

Az egyes sikertényezők háromrétegű struktúrába rendeződnek, az alapfeltételek 

maximális teljesítése elengedhetetlen tényezője a modellnek. A támogató rendszer, 

illetve az ügyfélszerzési stratégia a hatékony működést teszik lehetővé, míg az 

ellenfelek és a joghézagok kezelése a rendszerre leselkedő potenciális veszélyek 

elkerülését segíti. 
 
A tényezők között lehetnek súlypont-eltolódások, átváltások (trade-off). Ezek közül a 

legfontosabbakat az ábrán található nyilak jelölik, de a bejelölteken kívül még számos 

kisebb jelentőségű kapcsolat is felfedezhető. 
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• Nem vitatható a kapcsolat az ügyfélszerzési stratégia és a támogató elektronikus 

kereskedelmi rendszer között. Amennyiben a támogató rendszer, amelynek égisze 

alatt a fizetési rendszer működni kezd, jó marketingstratégiával és ügyfélbázissal 

rendelkezik, akkor magának a fizetési rendszernek kevesebbet kell az 

ügyfélszerzéssel foglalkoznia, ha azonban ez a stratégia nem elég erőteljes, akkor 

értelemszerűen többet. 

• Az új elektronikus fizetési megoldások többségén, mivel hiányosan kialakított, 

illetve túl általános szabályozási keretek között működik, van támadási felület. Az, 

hogy ennek lefedezésére, lezárására mennyire kell odafigyelni, két egyéb tényezőtől 

is függhet. Az egyik nyilvánvalóan a támogató érdekcsoportok erőssége: ha 

megfelelően erős a támogatás az üzleti szféra részéről, kevesebb a potenciális 

támadó és a jog is „elnézőbb” lehet egy megoldással szemben. 

• Ugyanezt le lehet mondani az ügyfélszám összefüggéseiben is, vagyis, ha egy 

megoldás annyira sikeres, hogy tömegesen el tudott terjedni, és a felhasználók nagy 

tömegének jelent értéket, akkor a továbbélése is valószínűbb. 

• Ez a hatás azonban fordítva is „elsülhet”, vagyis ha sok a felhasználó, az jobban 

ráirányítja a jog és potenciális ellenfelek figyelmét is az új vetélytársra, és 

erőteljesebb lehet a támadás. (Ez történt a fájlcserélő rendszerek, pl. a Napster 

esetében.) Az ilyen kitettség mértéke nagyban függ az üzleti modelltől is. 

 

A modell egyes tényezőinek alkalmazkodási, változási sebessége sem egyenlő, hiszen 

míg a technológia néhány év alatt is sokat tud változni, és teljesen új megoldások 

terjedhetnek el, addig a jog mindezt, legjobb esetben is csak középtávon, többéves 

késéssel tudja követni. A felhasználói kultúra változása viszont a legidőigényesebb 

folyamat, az csak hosszú távon, esetenként csak egy generációváltás után, tud 

alkalmazkodni az újításokhoz. Az alkalmazkodás külső, akár adminisztratív 

eszközökkel történő erőltetése kerülendő, hisz torz felhasználási szokásokhoz vezethet. 

 

A modell általánosan is kiterjeszthető jelentős technológiai innovációk, 

szabványteremtő újítások, forradalmi megoldások esetére, hiszen a sikertényezők 

hasonlóak. Az elektronikus pénzrendszerekhez kötődő specialitásait például az 

elektronikus kereskedelemhez való kötődés; a jelentős, túlerőben lévő ellenfelek és a 

hiányos jogi szabályozás adják. 
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5. Az elektronikus pénz Magyarországon 
Kvázi-elektronikus pénzt ma is sokan használnak Magyarországon. Ilyen előre feltöltött 

pénzegységeket tartalmazó plasztiklapok a már régóta forgalomban lévő telefonkártyák, 

a különböző üzemanyagkártyák, a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás parkoló 

kártyái (Dunajcsik 2001), valamint ide lehet sorolni a mobilszolgáltatók által 

forgalomba hozott mobiltelefon-egyenleg feltöltő kártyákat is.47 Az itt felsorolt zárt 

rendszerekkel az a gond, hogy a fizetőeszköz elfogadottsága nagyban korlátozott, hiszen 

az adott társaság csak a saját kibocsátású kártyáit fogadja el (limited-purpose money), 

esetleg szűk körben használható (multi-purpose money), ilyenek a különböző loyalty-

programokban (Shell-SMART, Supershop, Multipont, Cora, stb.) alkalmazott pont és 

kedvezménygyűjtő kártyák. Ezek nem elégítik ki az elektronikus pénz definícióját, nem 

tekinthetők „valódi” elektronikus pénznek, arra azonban nagyszerűen megfelelnek, 

hogy a potenciális e-pénz használókat rászoktassák az elektronikus pénztárca 

használatára, illetve a részt vevő kereskedelmi elfogadó helyeket, rászorítsák az 

elektronikus pénz elfogadásához is szükséges infrastruktúra (elszámoló rendszerek, 

smartcard-terminálok, stb.) használatára. Elsősorban a kibocsátott elektronikus pénz 

elfogadottságát kellene kiterjeszteni ahhoz, hogy az ilyen megoldások a valódi e-cash 

kategóriába legyenek sorolhatók. Természetesen nem várható el, hogy az elektronikus 

készpénz bevezetése után az mindenki által, gyorsan akceptált legyen. A hagyományos 

bankkártyás fizetési rendszernek is meglehetősen sok idő, illetve erőteljes központi 

kormányzati „rásegítés”48 kellett, hogy elterjedjen. Minden esetre az így vagy úgy 

különböző kereskedelmi hálózatokhoz köthető, ún. saját védjegyes kártyákból 2006-ban 

már több, mint 110 ezer volt forgalomban (szemben a mintegy 7,6 millió egyéb 

kártyával). (MNB 2006a) 

 

Az elektronikus pénz magyarországi jövőjéről, várható trendjeiről készített primer 

kutatás eredményei a következőkben kerülnek ismertetésre. 

                                                 
47 A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az említett alkalmazási területeken kívül más cégek és 
társulások is bocsátanak ki pénzegységgel előre feltöltött eszközöket. 
48 A bankszámlák és kártyák igen korlátozott használata és a készpénzforgalom túlzott növekedése miatt a 
Kormány 1996 második felében elrendelte, hogy minden állami alkalmazottnak banki átutalással fognak 
fizetni és ehhez kötelező bankszámlát nyitni. A legtöbb bankszámlához automatikusan járt egy debit 
kártya, így néhány év alatt a készpénzhelyettesítő eszközök használata a többszörösére nőtt 
Magyarországon. 
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5.1. A kutatásról 

Az alábbiakban bemutatott eredmények több forrásból is táplálkoznak. Először is a 

BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszékén sikerült bekapcsolódni a hazai és 

nemzetközi pénzügyi üzleti és informatikai trendeket vizsgáló kutatásokba, amelynek 

során a terület vezető szakemberei mondták el a véleményüket az elektronikus 

pénzügyek helyzetéről, várható alakulásáról fókuszcsoportos interjúk keretében. Ezen 

interjúkon, nem csak hallgatóként, de kérdezőként is részt vehetett a szerző, illetve 

alkalma volt néhányat a saját kutatásához kapcsolódó kérdések közül is feltenni. 

Emellett az interjúalanyok többsége hajlandó volt a kutatást egy kimondottan az 

elektronikus pénzhasználat hazai alakulására vonatkozó, kvantitatív és kvalitatív 

kérdéseket egyaránt tartalmazó kérdőív kitöltésével segíteni. A megkeresettek névsora, 

a kérdőívek teljes szövege, valamint a kiértékelés (kvantitatív jellegű) részeredményei 

megtalálhatók a 7-11. mellékletekben. 

 

A vizsgálat kérdőíves része nem tekinthető reprezentatívnak, ennek ellenére sok 

mindent elárul, hiszen a két megkeresett csoport, a területre specializálódott banki 

szakemberek, illetve a hazai elektronikus kereskedelem vezető személyiségeinek 

véleménye49 sok mindent elárul.  

A pénzügyi fókuszú kérdőívet50 gyakorlatilag az ország minden jelentősebb 

nagybankjának elektronikus csatornákért felelős vezetője megkapta és nagyjából 70%-

os visszaérkezést sikerült elérni. 

A kereskedelmi fókuszú kérdőív51 Magyarország jelentősebb forgalmú, elektronikus 

kereskedelemmel foglalkozó cégvezetőit célozta, a visszaérkezés 64%-os volt. 

 

A kérdések felölelték a jelenlegi fizetési rendszerek korlátait és jövőbeni várakozások 

bemutatását, valamint az alternatív fizetési megoldások előnyeit és hátrányait. A 

kérdőív mellett egy SWOT-analízist is kitöltöttek a megkérdezettek a fizetési 

rendszerekkel kapcsolatos várakozásaiknak megfelelően. 

                                                 
49 A kérdőívek és az interjúk résztvevőinek listája a 7. mellékletben találhatók. 
50 A bankszektornak kiküldött kérdőív minta megtalálható a 8. mellékletben, a számszerűsíthető 
eredmények tételes bemutatása pedig a10. mellékletben. 
51 A kereskedelmi szektornak kiküldött kérdőív minta megtalálható a 9. mellékletben, a számszerűsíthető 
eredmények tételes bemutatása pedig a 11. mellékletben. 
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A kérdőívek konkrét eredményei, mivel ott a válaszadók saját szervezetük 

elképzeléseiről és terveiről is nyilatkoztak, titkosak. E munka épp ezért csak összesített 

eredményeket tárhat az olvasó elé. 

5.2. Értékelési módszertan 

Ahogyan az már a kutatás általános bemutatásánál is kifejtésre került, az elektronikus 

pénz, illetve az elektronikus fizetésekre vonatkozó kutatás adatforrásai egy, 

meglehetősen szűk, szakértői körben elvégzett fókuszcsoportos interjúsorozat, illetve a 

hasonlóan szűk körű kérdőíves felmérések voltak. 

Egyik minta sem volt reprezentatív, hiszen sem a teljes magyar bankszektort, sem az 

elektronikus kereskedelmi szektort nem fedi le a kutatás. Mindkét megkérdezett csoport 

az egyes piacok csúcsszegmenseit képviselte: a nagybanki szektort, illetve az 

elektronikus kereskedelem ügyéért közösen fellépni hajlandó, szakmai szövetségbe 

tömörült (tehát valamiféle fejlődést, közös munkát a zászlajukra tűző) elektronikus 

kereskedőket. 

Az interjúk során természetszerűleg az összes kérdés, a kérdőívben pedig a kérdések 

zöme nyílt kérdés volt, amellyel nem statisztikai minták felállítása, hanem a szakértői 

vélemények összegyűjtése volt a cél, így a kiértékelés is csak kvalitatív, 

véleményformáló, következtetéslevonó lehet, törekedve természetesen az aggregálás 

mellett a maximális objektivitásra, és a különböző nézőpontok bemutatására. 

A kis elemszám és a nem reprezentatív minták miatt a zárt, kavantitatív jellegű kérdések 

statisztikai értékelésein sem érdemes trendeket, illeszkedéseket, regressziós elemzéseket 

végezni, hiszen az így kapott eredmények kevéssé lennének értelmezhetőek. Ezért a 

legegyszerűbb és legegyértelműbb statisztikai módszerek kerültek felhasználásra az 

értékelésnél. 

A feleletválasztós kérdések esetében a megjelölések számából képzett rangértékek a 

releváns mutatók, míg az 1 és 7 közötti pontozásos értékeléssel végzett 

szempontrendszer-értékelés eredményei megoszlás, számtani átlag és szórás mutatók 

segítségével kerültek kiértékelésre. 

A SWOT-analízisek esetében az egyes mezőkben az egyes jellemzők különböző 

számban fordultak elő (a különböző szavakkal megfogalmazott, ám azonos értelmű 

jellemzők aggregálásra kerültek) a válaszok összesítése után, így a 10-11. mellékletben 

bemutatott összesítő tábla sorrendje az egyes jellemzők előfordulási hellyel súlyozott 

előfordulási számát tükrözi. 
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5.3. Az eredmények 

5.3.1. Általános kérdések 

A kutatásból kiderült, hogy a területtel foglalkozó szakemberek többsége a gyakorlatban 

is használ elektronikus kereskedelmi, illetve fizetési rendszereket. A banki szakemberek 

többsége ritkán vagy alkalomszerűen (80%) vásárol a világhálón, rendszeres internetes 

vásárló igen kevés volt a mintában, teljesen elutasító véleménnyel azonban nem lehetett 

találkozni. A kereskedők esetében sokkal jobb a helyzet, az aktívan internetes 

kereskedelemmel foglalkozók bizalma sokkal erőteljesebb, sokkal nagyobb arányban 

található köztük rendszeres internetes vásárló (72%). Az eredmények a várakozásoknak 

megfelelően azt mutatják, hogy minél részletesebben, minél inkább belülről ismeri 

valaki ezt a területet, annál erősebb a bizalma, annál szívesebben használja saját 

személyes céljaira. Ebből azt a következtetést is le lehet vonni, hogy megfelelő 

képzéssel és ismeretterjesztéssel le lehetne küzdeni a fogyasztók e területtel 

szembeni ellenállását, és jelentős lendületet lehetne adni az elektronikus 

kereskedelem és az azt támogató fizetési megoldások fejlődésének. 

 

A bank oldali megkérdezettek mintegy 80%-a részletesen ismeri az elektronikus pénz 

koncepciót, de legalább hallomás szintjén mindenki találkozott már a fogalommal. A 

kereskedők között nem akadt olyan válaszadó, aki a részleteket is ismerte volna, 

többségük hallott már az e-pénzről (60%), de olyan is akadt, akinek teljesen új volt a 

fogalom. 

 

A banki szakemberek sokkal jobban ismerik a standard kártya- és átutalás alapú 

rendszereken kívüli alternatívákat. A kereskedők többsége egyáltalán nem, vagy csak a 

legközismertebbekről hallott. A mobiltelefonhoz kapcsolódó fizetési módokat hozták fel 

lehetséges alternatívaként, például az emeltdíjas SMS-t (100%), vagy a pre-paid 

feltöltőkártyás fizetéseket (60%), de többen ismerték a PayPal-t (30%) is. 
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A banki köztudatban is benne van a PayPal (50%), de ma leginkább az EBPP 

(electronic bill presentation and payment) rendszerek52 a legkurrensebbek. Ezeket a 

válaszadóknak mintegy 80%-a kiemelte. A bankárok is többféle mobilfizetési módszert 

ismernek, ám az általuk felhozott példák53 (Semops, NTT DoCoMo, mobil P2P, sms, 

MPP) többsége közelebb áll a tényleges elektronikus pénzen alapuló rendszerekhez, 

mint a kereskedők által ismertetett lehetőségek. A csoportra legalább 75% hivatkozott. 

Konkrétan elektronikus pénzre építő rendszereket (digicash, cashfree, e-wallet) a 

válaszadók mintegy 65-70%-a hozott fel lehetséges alternatívaként.  

 

5.3.2. Az alternatív megoldások térnyerése 

Az új megoldások térnyerésével kapcsolatban a hazai banki, illetve kereskedelmi 

szektor abban megegyezik, hogy a jelenlegi kártya+bankszámla által uralt piac át fog 

alakulni és teret fognak kapni az alternatív fizetési megoldások is. Ezek mikéntjében 

azonban vannak kisebb nagyobb különbségek. 

 

A chipes bankkártyák térnyerésére mindkét szektor számít, ám a bankszektor szerint 

nem lesz annyira átütő erejű az elektronikus kereskedelemre gyakorolt hatása. A banki 

szakemberek többsége ezt csak közepesnek ítéli, míg a kereskedők, sokkal erőteljesebb 

várakozást mutatnak. 

 

A mobil alapú fizetéseket mindkét szektor előtérbe helyezi, valószínűleg ez a megoldás 

lesz az, amely a leggyorsabban képes lesz beépülni a köztudatba, és erőteljesebb 

piacokat hódítani magának. 

 

A pre-paid metódusok jövőjét a bankszektor gyenge-közepesnek, míg a kereskedelem 

igen gyengének értékelte. 

                                                 
52 Ezen rendszerek célja elektronikus számlabemutatás és tárolás, valamint internetes fizetés útján a 
közismert „sárga csekkes” közüzemi és egyéb fizetések kiváltása egy jóval költséghatékonyabb 
megoldással. Ezen rendszerek többsége első körben még banki hátterű, vagy hitel-betét modellen alapuló 
fizetési megoldást kínál, de elterjedésükkel az elektronikus pénz használata különösebb nehézségek 
nélkül beilleszthető lesz a rendszerbe. 
53 A Sempos egy hitel betét modellen, illetve külön fizetési szolgáltató által történő számlavezetésen 
alapuló kombinált mobilfizetési modell. (www.semops.org) 
Az NTT DoCoMo pedig Japánban, a Nippon Telegraph & Telephone által kifejlesztett és üzemeltetett, 
mobilszolgáltatói számlavezetésen alapuló mobilfizetési megoldás. 
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Az elektronikus pénzzel kapcsolatban fedezhető fel a legerőteljesebb nézetkülönbség. A 

megoldás részleteit is ismerő banki szakemberek közepes vagy annál jobb esélyeket 

adnak az elektronikus pénznek a jövőbeli széleskörű elterjedésre, míg az elektronikus 

kereskedők teljes mértékben elutasítók vele szemben. Ez leginkább az ismeretek 

hiányából fakad, és mutatja, a gyökeresen új koncepciókon alapuló rendszerek 

elterjedésének legfőbb korlátját, az újdonságtól való félelmet és nem bejáratott, munkát, 

tanulást, esetleg fejlesztéseket igénylő változásokkal szembeni érdektelenséget. 

5.3.3. A jelenlegi megoldások problémái 

A jelenlegi megoldásokkal kapcsolatban sokkal egységesebben vélekedik a 

kereskedelmi és a bankszektor. A ma elterjedt rendszereket adatvédelmi, 

adatbiztonsági és tranzakció-sebességi szempontokból megfelelőnek tartják. (Ezzel 

az állítással a legtöbb alternatív rendszer kidolgozója vitatkozna, de itt most az 

eredmények bemutatására szorítkozik a fejezet.) 

A jelenlegi tranzakciós költségeket a kereskedők mind igen magasnak tartják, míg 

a banki szakemberek véleménye erőteljesen szóródik a középérték körül, legalább 

annyian minősítették magasnak a tranzakciós költségeket, mint alacsonynak. A banki 

eredményben véleményem szerint benne van egyfajta szakmai hozzáállásból eredő 

torzítás, illetve többen nem kalkulálták bele a nem a banknak, hanem a rendszerek 

egyéb szereplőinek fizetendő különböző díjakat, jutalékokat. 

Az infrastruktúra, illetve a beruházás igényeket, mind a kereskedők, mind a banki 

szakemberek magasnak tartják a jelenlegi rendszerek bevezetése, illetve fejlesztése 

esetében. 

 

Mindkét fél súlyos problémának értékeli a felhasználók érdektelenségét és az ebből 

fakadó hiányos felhasználói ismereteket is. Mind a fókuszbeszélgetések, mind a 

kérdőívek során az egyik legjelentősebb kritika a hazai felhasználói közönséget érte. A 

piaci szereplők hiányolják a pénzügyi kultúrát, a megalapozott, logikus döntéseket, 

hozó ügyfelet. Ezt sokan a pénzügyi kultúrát felépítő , akár általános- illetve 

középiskolai szintű oktatás teljes hiányából eredeztetik, másrészt pedig abból, hogy 

az ügyfelek még a pénzügyi szolgáltatójuk tájékoztató, oktató anyagait sem 

tanulmányozzák át kellő alapossággal, és így számos, többnyire más, hasonlóan 

képzetlen felhasználóktól, illetve a nem szaksajtó gyakran hatásvadász 

megnyilatkozásaiból eredeztethető tévhit él bennük. 
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5.3.4. Az alternatív metódusok elterjedése 

Az új megoldások elterjedésével kapcsolatban sokkal jobban megoszlanak a 

vélemények, a kereskedők nagy többsége (70%) kevesli az elektronikus 

kereskedelmi tranzakciók számát és ezt az új fizetési megoldások egyik jelentős 

gátjaként fogja fel. A banki szakemberek szerint, bár lehetne több elektronikus 

tranzakció is, mégsem ezek a számok jelentenek fő visszahúzó erőt, hiszen véleményük 

szerint egy viszonylag stabil elektronikus vásárlói kör már Magyarországon is kialakult, 

akikre építve legalább pilot szinten el lehetne indítani egy-egy fizetési rendszer-

fejlesztési projektet. Ezen a téren a szerző inkább a kereskedelmi szektornak ad igazat, 

hiszen az elektronikus kereskedelem 1%-alatti (kb. 26 Mrd Ft) (GKI 2005) részesedése 

a B2C kereskedelemből még igazán nem adhat okot ünneplésre. 

 

A nem egységes hazai és nemzetközi jogi szabályozást mindkét szektor egyaránt a 

fejlődés erőteljes gátjaként értékelte. 

 

Érdekes, hogy a nyilatkozó elektronikus kereskedelmi szakemberek szinte egyhangúan 

érdektelenséggel – de nem ellenérdekeltséggel – vádolják a bankszektort, vagyis 

véleményük szerint ugyan nem megy ellene a változásnak, de az előremozdításáért sem 

tesz sok mindent. A bankszektor nem ítéli meg magát ilyen negatívan, bár itt is akadt 

olyan vélemény, amely akár érdektelennek (20%), sőt ellenérdekeltnek (30%) minősíti a 

bankokat. 

 

A kereskedők nem lehetnek ellenérdekeltek egy jobb és olcsóbb fizetési rendszer 

bevezetésében, és ezt a kérdőív eredményei is alátámasztják, azonban mind a 

bankszektor, mind a kereskedelmi szektor képviselői kritikusan ítélik meg a hazai 

elektronikus kereskedelmet, miszerint is gyakran érdektelenséget mutat a 

technológiai újítások iránt. Ezt világosan mutatják a B és a C kérdéscsoportra adott 

válaszok is, hiszen a kereskedők többsége nem volt tisztában az elektronikus pénz 

koncepcióval, de más jelenleg feltörekvő rendszereket sem sokan ismertek közülük. 

 

Az ügyfelek érdektelensége, mint jelentős probléma ebben a kérdéscsoportban is 

megjelenik, és mind a kereskedelem, mind a bankszektor egyhangúan negatív 

véleményt fogalmaz meg. 
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A bankszektor és a kereskedelem véleménye szintén egységes abban a tekintetben, hogy 

az együttműködés az elektronikus fizetési folyamatok különböző szereplői között igen 

problémás, és ez a helyzet jelentős gátját jelenti az új, többszereplős megoldások (pl. 

mobilfizetési rendszerek, szektorközi fizetési szolgáltatók, stb.) elterjedésének. Minden 

szereplő félti az ügyfeleit, a piacait és próbálja az esetleges hibákért, illetve 

visszaélésekért viselt felelősségét minimalizálni, ennek megfelelően az ügyfél és a 

tranzakciós adatokat a többiek elől titkolni, a felelősségből pedig minél nagyobb részt 

áthárítani. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy ilyen mentalitással nem várható 

hatékony együttműködés. 

 

Az új technológiák bevezetéséhez kapcsolódó technológiai nehézségek értékelésénél 

megoszlanak a vélemények csoportokon belül is, mind a banki szakemberek, mind a 

kereskedők legalább annyian minősítették jelentősnek ezt a problémakört, mint 

jelentéktelennek. Ez az eredmény is azt az elképzelést támasztja alá, hogy az új 

megoldások bevezetése együtt jár némi technológiai nehézséggel, ám ez az 

informatikailag igen fejlett pénzügyi szektort nem fogja megoldhatatlan, vagy csak 

aránytalanul nagy áldozatok árán megoldható problémák elé állítani. 

 

Az új technológiák bevezetési költségeinek megítélésénél az álláspont ismét egységessé 

vált, hiszen mind a kereskedők, mind a bankszektor jelentősnek ítélte a várható terheket, 

különösen annak fényében, hogy a jelenlegi technológiákban jelentős még meg nem 

térült beruházások fekszenek (szintén általános egyetértés). 

 

A potenciális új megoldásokat a bankszektor biztonságtechnikai szempontból igen 

pozitívan értékelte és leginkább a jelenlegi helyzet javulását várná tőlük, míg a 

kereskedők – a szerző szerint a hiányos ismeretanyagból fakadóan – jelentősen 

kockázatosabbnak ítélték meg a hagyományos banki hátterű fizetési rendszereket 

esetlegesen leváltó technológiákat. 

 

 

 

 

 



 150

5.3.5. Stratégiai pozíció a bankszektorban 

A hazai bankszektornak feltett stratégiai kérdéskör vizsgálatából az derül ki, hogy a 

szektor folyamatosan vizsgálja az alternatív fizetési módok bevezetési lehetőségeit, 

jelenleg a mobilfizetési lehetőségek illetve az EBPP van leginkább a fejlesztések 

homlokterében. 

 

Konkrétan az elektronikus pénzzel kapcsolatos stratégiákról már óvatosabban 

nyilatkoznak a szereplők, van ahol elképzelés, illetve stratégiai tárgyalás 

(együttműködési lehetőségek keresése pl. mobilszolgáltatókkal) szintjén már 

foglalkoznak a kérdéssel, de ez a ritkább. Többek szerint egyelőre túlzottan jelentős 

fejlesztést igényelne az elfogadói helyek, az elszámolási rendszer, és a reklamáció 

kezelés kialakítása. 

 

Igen érdekes válaszok érkeztek arra a kérdésre, hogy megjelent e Magyarországon a 

„mikro”54 fizetés, mint valós ügyféligény, illetve ezt a pénzügyi szolgáltatók hogyan 

tervezik kielégíteni. A válaszok többsége szerint ez az igény, még nem olyan markáns, 

hogy komoly stratégiai lépéseket igényelne a szolgáltatók részéről, mindazonáltal már 

megjelent, és a szektor elismeri, hogy ez a jelenlegi elektronikus megoldásokkal nem 

kielégíthető, csak a valódi készpénz segítségével. A bankszektor szerint a jelenleg 

kiépített infrastruktúra jelentős megváltoztatása nélkül megoldhatatlan a kérdés, hiszen 

a mikrotranzakciók hatékony kezelése új elfogadó-hálózat kiépítését, illetve real-time 

elszámoló rendszer kiépítését igényelné, ez pedig országos szinten több száz milliárdos 

beruházást igényelne. 

 

Az alternatív megoldások szélesebb körben való elterjedését körülbelül 5 éves időtávon 

várja a szolgáltatók többsége. Jelentős akadályként látják a magyarországi jogi 

környezet szabályozatlanságát, a mobilszolgáltatók mindenáron pénzügyi 

szolgáltatóként való megjelenési igényeit, valamint a bankok érdekérvényesítő és 

együttműködő készségének hiányát. 

 

                                                 
54 A kérdőívben szándékosan viszonylag kézzelfoghatóbb 500-1000 Ft közötti értékhatár került 
megadásra, egyértelműen azzal a céllal, hogy minél szélesebb ügyféligény legyen mögé helyezhető. Ez az 
a szint ahol a hagyományos átutalás/kártyás fizetés már nem rentábilis. A valódi mikrotranzakciók ennél 
jóval alacsonyabb, <50-100 Ft értéket is képviselhetnek (pl. internetes tartalomszolgáltatás esetében). 
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Az érintett szereplők hatásköri letisztulása nagy mértékben meghatározza az alternatív 

fizetések elterjedését, ezen belül nem csak a bankoknak és a telekom szektornak, de a 

kereskedőknek is meg kell találni a megfelelő helyet. Ezért leginkább független fizetési 

szolgáltatók megjelenését tartanák kívánatosnak ezen a piacon, amelyek mögött 

lehetőség szerint egy nagy, megfelelően tőkeerős, szabványteremtő erejű szervezet, 

például egy nagy kártyatársaság áll, ez esetben az új rendszerek elérhetik a kritikus 

tömeget és megjelenhetnek valós alternatívaként.  

 

Az új rendszerek elterjedése után veszélybe kerül-e a bankszektor pozíciója? 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban ellentmondásosak a vélemények, már csak azért is, mert 

nem egyértelmű, hogy a hazai jogi szabályozás szerint az elektronikus fizetési 

szolgáltatás, vajon a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó pénzintézeti 

tevékenységnek minősül-e. A jogi szabályozás tehát mindenképpen pontosításra szorul. 

Ettől függetlenül azonban a legtöbb pénzintézet úgy látja, hogy nincsenek valós 

veszélyben, hiszen a társadalmi bizalmat és az ügyfelek fejében a pénz fogalmához való 

erős kötődést kihasználva házon belül létrehozhatják a saját fizetési szolgáltatójukat. 

Néhányan azonban valós veszélyként értékelik egy-egy független, akár tőkeerős 

nemzetközi fizetési szolgáltató megjelenését, hiszen a gyakori mikrotranzakciókból 

eredő jutalék ennél a cégnél csapódna le, és a bankok csak a jelentősebb értékű és jóval 

ritkább valós-digitális pénz konverziós tranzakciókból részesednének. 

 

Összefoglalóan a stratégiai vélemények alapján a következő kép kerekedik ki a 

hazai bankszektor elemzéséből: technikailag nagyon széleskörűen támogatottak az új 

fizetési megoldások, akár a rendelkezésre álló autentikációs lehetőségeket, akár a 

mögöttes pénzügyi elszámolásokat nézzük. Kisebb hiányosság technikailag: olyan 

szabvány, amit minden résztvevő magáénak érez. A nagyobbik hiányosság azonban 

üzleti: nincs olyan alkalmazás(szolgáltatás), ami igazán húzná az alternatív fizetés 

elterjedését. A WEB-technológiáknak, az internet-használatnak kell sokkal szélesebb 

körben elterjednie, amely várhatóan hozni fogja magával a markánsabb igényeket. 

Pozitív kezdeményezés a parkolás, illetve az autópályadíj fizetési lehetősége, de eléggé 

behatárolható a növekedés. 
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Egy igazi „killer”55 alkalmazás megszületésekor és indulásakor az alternatív fizetési 

megoldások terén komoly referenciákkal és tényleges tapasztalatokkal rendelkező 

társaságok lesznek helyzeti előnyben. Az alternatív elektronikus fizetési rendszerek 

szélesebb körű elterjedése új tartalom (szolgáltatás, alkalmazás) megjelenése nélkül, a 

fenti feltételek teljesülés esetén a már most készségszinten számítógépet használó, de 

pénzügyileg még nem aktív generáció (18-21 éves korosztály) munkaerőpiacra való 

tömeges belépésekor várható. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a felhasználói 

bizalom akkor is kulcskérdés lesz, és a hazai felhasználók az átlagnál sokkal 

bizalmatlanabbak. 

5.3.6. Stratégiai pozíció a kereskedelemben 

A hazai elektronikus kereskedelmi cégek a kutatás szerint nem igazán érzik stratégiai 

feladatuknak, hogy az alternatív fizetési megoldások bevezetésén munkálkodjanak. 

Többségük szerint túl drága lenne egy itthon nem széles körben elterjedt rendszer „első 

fecskeként” történő bevezetése, így ilyen lépést senki sem mer felvállalni. A legtöbben 

egy egységes erős szabvány kialakulását várják, és ennek idejét 3-4 éves távra teszik. 

Úgy látják az új megoldások ugyan veszélyeztetik a bankok erőpozícióját, ám a bankok 

vannak lépéselőnyben, így ügyes és időben meghozott stratégiai lépésekkel 

besöpörhetik az egész piacot. Érdekes, hogy a hazai kereskedők fejében fel sem merül, 

hogy a nemzetközi példákhoz hasonlóan (pl. nagy kereskedelmi láncok, könyváruházak, 

stb.) az új fizetési szolgáltatókkal összefogva új erőpólust képezhetnének a 

hagyományos bankszektorral szemben. 

 

5.3.7. A SWOT-analízis eredményei 

A terület komplex és uniformizált értékelését célozta ez, az összes megkérdezett 

számára jól ismert, módszer, amelynek során az elektronikus pénz és más alternatív 

fizetési rendszerek hazai bevezetésével kapcsolatos legfontosabb nézeteiket fejthették ki 

erősségek/gyengeségek és lehetőségek/veszélyek dimenziók mentén. 

 

 

 

                                                 
55 A piacra tömegesen berobbanó, gyorsan jelentős támogatottságot és üzleti sikert elérő megoldás. 
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Erősségek: 

• A bankrendszer értékeléséből egyértelműen az tűnik ki, hogy a nagy tranzakció-

sebességet (gyorsaság) és a költséghatékony működést tartják az új módszerek 

legfontosabb erejének. 

• Kiemelik továbbá, hogy már létezik hasonló feladatokat kiszolgáló 

infrastruktúra, elfogadói és elszámolói tapasztalat, és megfelelő 

szakembergárda a fejlesztési/üzemeltetési/support feladatokra, amely könnyen 

átalakítható az új megoldások kiszolgálására.  

• Többen említették a kényelmet, a folyamatos 7/24-órás, real time működést is. 

• Felhozták, hogy megvan a megfelelő elfogadói érdekeltség, különösen azon 

kereskedők esetében, akiknek a hagyományos kártya-alapú infrastruktúra 

fenntartása túl drága. 

 

Gyengeségek: 

• A legfontosabb gyengeség, amelyet minden válaszadó említett, a fogyasztók 

bizalomhiánya, képzetlensége infrastrukturális elégtelensége (internet-

penetráció), vagyis a jelenlegi állapot szerint a fejlődés egyik legjelentősebb gátja 

maga a fogyasztó. 

• A gyengeségek között kiemelt helyen szerepelt a pontos jogi szabályozottság 

hiánya. 

• Az infrastruktúra fejlesztési igényeket és az elfogadói hálózat bővítését is 

többen gyengeségként fogták fel, különösen azon elfogadóhelyek esetében, amelyek 

jelentős mennyiségű erőforrást fektettek be a hagyományos elfogadói hálózat teljes 

körű bevezetésére. 

• Megjelentek még visszahúzó tényezőként a szektorok közötti érdekellentétek, 

illetve az e-gazdaság viszonylag magas belépési korlátja, amelyet éppen a 

megfelelő fizetési rendszerek szabályos és biztonságos kialakítása drágít meg a 

leginkább. 

• Megjelenik a bonyolult, nem kellően felhasználóbarát kezelhetőség problémája 

is, és hogy egy ilyen átállás teljes mértékben kirekesztené az ilyen gyors és jelentős 

változásokkal együtt haladni már nem képes idősebb és/vagy digitálisan 

írástudatlan generációkat. 
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Lehetőségek: 

• A lehetőségek vizsgálatakor a válaszadók igen pozitívak voltak. Mindegyikük 

szerint jelentős lehetőség az új, elektronikus pénzen alapuló szolgáltatások 

széles körű térnyerése, amely új, szélesebb ügyfélkört, új szélesebb szolgáltatási 

körrel tud megcélozni. 

• A WEB- és mobil-alapú technológiák nagyarányú terjedése és olcsóbbá válása 

többek szerint rentábilis üzemeltetési lehetőségeket fog biztosítani a kis 

forgalmú és/vagy mobil üzleti egységek számára. 

• Az új fizetési módszerek elterjedésétől többen várják a magánszemélyek közötti 

(P2P) fizetési lehetőségek megjelenését, valamint az elektronikus fizetési 

csatornákban rejlő marketing lehetőségek erőteljesebb kibontakozását és a fizetési 

eszközök multiapplikációs lehetőségeivel a fejlett technológiák kiterjesztését új 

területekre (pl. szálloda kulcs, belépőjegyek, közlekedési jegyek, parkolás, stb.). 

• A válaszadók szerint a széles körű elterjedés lehetősége egyértelműen az 

újdonságokra fogékony, mostani fiatal felnőtt és felnövekvő generációban van. 

Ezeknek a csoportoknak a piacra való belépése jelentős lendületet adhat az új 

technológiák térnyerésének. 

 
Veszélyek: 

• Egyértelműen veszélyforrásként fogják fel a válaszadók az új technológiákkal 

megjelenő új adatvédelmi-adatbiztonsági kihívásokat, mivel az ilyen támadások 

és visszaélések elhárítására és kezelésére még nem rendelkeznek megfelelő 

tapasztalatokkal. 

• Jelentős kockázati tényező továbbá az egységes standardok hiánya. Ha egy 

intézmény leteszi a voksát egy megoldás mellett, esetleg jelentős anyagi áldozatok 

árán be is vezeti, és utóbb kiderül, hogy egy másik megoldás válik széles körben 

elterjedt, nemzetközi szabvánnyá, óriási a bukás lehetősége. Ezért a hazai szektor 

nagy része a kivárásra „játszik”, figyeli a piac letisztulását. 

• Kérdésesnek tartják azt is, hogy ha túl sok funkció összpontosul egy-egy 

eszközben – legyen az mobiltelefon, vagy egy, a multiapplikációs lehetőségeket 

intenzíven kihasználó, intelligens kártya –, akkor az eszköz elvesztése, vagy 

megsemmisülése, mekkora kárt fog okozni a felhasználónak (valószínűleg elég 

jelentőset), és épp ezért a felhasználók nem fogják-e elutasítani az – egyébként 

ésszerű – integrációs törekvéseket. 
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5.4. A magyar helyzet értékelése és jövőkép 

A hazai elektronikus piacot tekintve megállapítható, hogy a fizetési rendszerek 

gazdaságos üzemeltetési méreteihez képest igen kicsi, a max. 6-7 milliós potenciális, ám 

reálisan ennél jóval alacsonyabb ügyfélszámot tekintve. 

Az ICT-területet vizsgálva a piac csak közepesen fejlettnek mondható, ez vonatkozik, 

mind az internetes, mind a telekommunikációs infrastruktúrákra, a felhasználás 

mennyiségére és szokásaira, valamint a szabályozásra és a szolgáltatói szektor 

magatartására. 

 
A pénzügyi és a távközlési szolgáltatói szektor, mind tapasztalatait, mind ügyfélbázisát 

és lefedettségét tekintve alkalmas lehet egy elektronikus pénzen alapuló fizetési 

rendszer bevezetésére. A terület a piaci mérethez képest igen sokszereplős és erősen 

szegregált, ugyanakkor szinte teljes egészében globalizált, külföldi tulajdonosi 

csoportok irányítása alatt áll. Ezek a háttércsoportok globális szinten is versenytársai 

egymásnak, mély ellentétek, valamint bizalmatlanság húzódik közöttük, ez pedig 

átsugárzik a magyar leányvállalatokra is. A kutatás eredményeiben ez szektoron belüli 

és szektorközi ellentétek és alacsony együttműködési készség formájában jelent meg. 

Több elektronikus fizetésre alapozó projekt is megbukott már a magyar szolgáltatói 

szektor szereplőinek alacsony együttműködési készségén.56 A verseny, és a már 

kiharcolt pozíciók védelme jelenleg is erőteljes. Nyitott a kérdés, hogy várható-e ezen a 

téren változás. 

 

Ez egy kis, nyitott gazdaságban, majdhogynem természetes állapot, viszont nem kedvez 

az újítások bevezetésének, hiszen egy ekkora piacon csak összefogva, egy közösen 

kidolgozott megoldással lehetne fellépni. Egymagában ugyanis egyik szolgáltató sem 

tud akkora lefedettséget elérni, amekkora a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges. Az 

ellentétes érdekcsoportok által létrehozott megoldások pedig az általános tapasztalatok 

szerint nem átjárható, zárt szabványok, amelyek a többi szolgáltató ügyfeleit 

kirekesztik, ez a stratégia egy ilyen kis piacon nem lehet sikeres. 

                                                 
56 Ez történt például az ígéretesen induló ENIGMA mobilfizetési projekttel 2005 során. A bukás oka az 
egyik magyar nagybank és az egyik vezető mobilszolgáltató képtelensége volt az együttműködésre. 
Mindkét fél görcsösen védte az ügyféladatait, egymásban potenciális konkurenst látva szinte semmilyen 
lényeges adatot nem voltak hajlandók megosztani a másikkal, így pedig nem építhető fel egy kooperáción 
alapuló rendszer, hiszen a tranzakciók nyilvántartásakor, az esetleges hibák felderítésekor pontosan 
definiáltnak kell lenni a partnerek rendszerei között húzódó határnak, a probléma helyének pontos 
felderítéséhez pedig folyamatos adatcserére van szükség. 
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A fogyasztók szeretnek egyféle típusú szolgáltatást egy helyen megkapni, így csak az 

elektronikus fizetés kedvéért nem valószínű, hogy másik szolgáltatót választanak. Több 

párhuzamos megoldás esetén viszont a rendszer nem éri el a „kritikus tömeget”. A fenti 

tényezőkből tehát az következik, hogy egy elektronikus pénzen alapuló saját, nemzeti 

fizetési szabvány kialakulásának esélye marginális. 

 
Mind a fogyasztók, mind a kereskedők alapvetően konzervatívak és bizalmatlanok az 

újításokkal szemben. A túlzottan gyors változások, a szerves evolúció elmaradása azt 

eredményezte, hogy nem alakult ki egy mélyebben gyökerező pénzügyi/elektronikus 

pénzügyi kultúra a B2C szektorban. A bankrendszer kellően fejlett ahhoz, hogy 

résztvevője vagy akár levezénylője legyen a fejlettebb technológiákra való átállásnak, 

az alapvető problémák inkább az igény oldalán jelentkeznek. Amíg nem lép fel reális 

piaci igény, amíg a fogyasztó nem követeli meg és a kereskedelem nem tesz meg 

mindent, hogy a fizetési rendszerek olcsósága és hatékonysága területén is komoly 

versenyt folytatva próbáljon minél nagyobb előnyöket generálni a felhasználók számára, 

addig nem várható az elektronikus pénzhasználat itthoni elterjedése. 

 

Az alapkörülmények sem kedveznek ennek a területnek, hiszen hiányos a lakosság ICT-

eszközökkel, különösen internettel való ellátottsága, de ennél súlyosabb tényező a 

digitális írástudatlanság (a magyar lakosság majd 60%-a digitálisan írástudatlannak 

tekinthető (Karajánnisz-Tardos 2006), vagyis az eszközellátottság, a képzettség, a 

nyelvtudás és egyéb tényezők hiányának negatív szinergiájából adódó probléma. A 

lakosság nagy részének rossz anyagi helyzete szintén tartózkodóvá, sőt bizalmatlanná 

teszi a lehetséges felhasználók nagy részét minden, a pénzt és pénzkezelést érintő újítás 

iránt. A hiányos információk és a tévhitek ezzel az egyébként jogosnak mondható 

bizalmatlansággal egyesülve, akár teljes elzárkózást is eredményeznek az új pénzügyi 

technológiáktól. 

 

Az elektronikus kereskedelem csekély forgalmi aránya (0,4%) szintén nem kedvez az 

elektronikus fizetések fejlődési folyamatainak. 

 

A fentiek miatt a hazai döntéshozók, szabályozó testületek sem fektetnek kellő súlyt a 

területre, így a szabályozás sok helyen hiányos és ellentmondásos, még a szakértő piaci 

szereplők véleménye szerint is. 
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A fentiek alapján igazán negatív kép rajzolódik ki Magyarország felzárkózási esélyeiről 

a digitális fizetések világában, a helyzet azonban nem ennyire egyoldalúan sötét. 

Léteznek ugyanis már stabil, főleg bankkártyás fizetéshez kiépült infrastruktúrák, 

amelyek csekély átalakítással lehetővé teszik, akár az elektronikus pénzen alapuló 

rendszerek bevezetését is. Népszerűek és elterjedtek a loyalty-programok, amelyek 

során sok ember használ kereskedő(csoport)-specifikus, kvázi elektronikus pénzt, így a 

módszer lassanként beszivárog a köztudatba. 

 

Vannak olyan innovatív magyar pénzintézetek, amelyek rendszeresen az ügyféligények 

előtt járnak, és elérhetővé teszik a korai kipróbálók számára azokat a pénzügyi 

megoldásokat, amelyekkel szemben a többség még bizalmatlan, valószínűleg így lesz ez 

az elektronikus pénz esetében is. 

 

Végül, de nem utolsósorban, vannak távközlési vállalatok, amelyek szeretnének a 

fizetési üzletágból egy eddiginél sokkal nagyobb piaci részt szerezni a bankrendszer 

rovására, és erre a mikrofizetési megoldások jelenthetik a reális kitörési pontot. Mivel a 

banki és a távközlési szektor nem képes együttműködni, így várható hogy a magyar 

piacon jelen lévő nagy telekom cégek egyike, vagy akár mindegyike néhány éven belül 

saját pénzintézet alapításával, vagy megvásárlásával fogja megpróbálni saját 

ügyfélbázisát és értékesítési tapasztalatait ez irányban is kamatoztatni. 

 

A bankrendszer a már itthon is megkezdődött chip-migrációval, a távközlési szektor 

pedig a majdnem 100%-os penetrációt biztosító mobilkészülékekkel, egyre több 

potenciális felhasználó kezébe adja azt a hardver-eszközt (materializált fókuszt), amely 

alkalmas az elektronikus pénzen alapuló szolgáltatások megvalósítására is. 

 

A szerző véleménye szerint Magyarországon a következő néhány évben egyre nagyobb 

szerepet fognak kapni azok az eszközök – loyalty-kártyák, chipes bankkártyák, mobil-

applikációk – amelyek felkészítik a lakosságot a fejlettebb, valódi digitális fizetési 

módszerek alkalmazására. A még kiforratlan, de már létező magyar jogi szabályozás a 

pénzintézetek számára kezdi megnyitni a mikrofizetési piacot, és a korán „ébredő” 

innovatív szolgáltatók ezt ki is fogják használni. 
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Az első rendszerekkel, vagy valamely már működő bank, vagy valamelyik 

mobilszolgáltató által alapított új pénzintézet fog várhatóan először megjelenni. A 

mikrofizetési szegmens minimális jutalékokkal, viszont gyors és nagy tömegű 

tranzakciókkal operál, így az összforgalom túl jelentős piaci résszé fejlődhet ahhoz, 

hogy a pénzügyi és/vagy a távközlési szektor könnyelműen kiengedje a kezéből. 

 

Sajnos a hazai független digitális fizetési szolgáltatói szektor kialakulására nincs sok 

esély, a korlátozott piaci méret, a pénzügyi, személyi, tárgyi feltételek teljesítése és az 

alacsony fogyasztói bizalom valószínűleg nem fogja ezt lehetővé tenni. 

 

Egy, a piacra újonnan belépő erős szolgáltatónak nagyobb esélye van a sikerre, ám ezt 

reálisan csak valamely nagy nemzetközi hálózat érheti el. Ilyen lehet valamelyik nagy 

kártyatársaság, vagy valamelyik hazai bank, vagy távközlési szolgáltató anyavállalata, 

amely legalább regionális, de méginkább globális szolgáltatást lesz képes nyújtani. Egy 

ilyen volumenű cég egyszerűen bekebelezheti a magyar elektronikus fizetési piacot, 

kiszorítva a többi kezdetleges megoldást. Akár egy független, innovatív nemzetközi cég 

is képes lehet ezt megvalósítani (ld. például a PayPal példáját), amennyiben a korábban 

bemutatott sikertényezőket képes összehangoltan megvalósítani. 

Egy kis piacon sokat számít a piacra lépés sorrendje is, ugyanis ha egy ekkora piacon 

meggyökeresedik egy rendszer, az esetleges új belépőknek nagyon erős korlátokkal kell 

szembenézniük. Egy ilyen „piac-letarolás” esetén a többi piaci szereplő vagy 

felsorakozik a rendszer mögött és támogatja azt, vagy kimarad belőle és kockáztatja, 

hogy az ügyfelei kényelmi okokból esetleg másik szolgáltatóhoz pártolnak. 

 

Egy globális volumenű szolgáltató is csak abban az esetben lehet sikeres, ha ki tud 

alakulni az elektronikus pénzhasználat terén egy-két olyan, széles körű kompatibilitással 

rendelkező és nemzetközileg átjárható, világszabvány, amely képes maga mögé állítani 

megfelelő befektetői, elfogadói és felhasználói tömeget. 

Erre jobb esetben 6-7, rosszabb esetben akár 8-10 évet is kell várni Magyarországon. 

Ennek az az oka, hogy a digitális váltást lehetővé tevő alapfolyamatok (pl. chipkártyák 

elterjedése, mobilfizetések kezdetei, elektronikus kereskedelem gyorsabb fejlődése, 

mikrofizetések megjelenése, stb.) is csak mostanában indultak el. Ezek kiteljesedése a 

következő 3-4 évben várható, ezután jön csak létre egy olyan alap, amelyre már egy 

stabil, időtálló digitális fizetési megoldást esetleg fel lehet építeni. 
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Összefoglalás 
Ezen értekezés megalkotásakor az volt az egyik legfontosabb cél, hogy az elektronikus 

kereskedelem és elektronikus fizetések témakörében elmélyedni kívánó olvasó számára 

részletes áttekintést nyújtson a terület jelenlegi helyzetéről, és meghatározzon olyan 

tendenciákat, hasznos, új összefüggéseket, amelyek segítségével a rendelkezésre álló 

megoldások alapjain jobb, hatékonyabb fizetési rendszerek alakulhatnak ki. 

 

Az elektronikus kereskedelemben alkalmazható üzleti modelleket erőteljesen 

determinálják az alkalmazott fizetési megoldások. A B2C és P2P e-business folyamatok 

esetében kijelenthető, hogy mára az ágazat olyan fejlettségi fokra jutott, amelyben egy 

kereskedelmi rendszer működésének legfőbb meghatározója és a legtöbb esetben 

korlátja az igénybe vett fizetési megoldás. Ennek megfelelően különülnek el a mikro- és 

makrokereskedelmi megoldások: míg a makrokereskedelemben csak nagy értékű javak 

továbbíthatók gazdaságosan, addig a mikrokereskedelmi rendszerek rendkívül kis 

értékű áruk, például digitális tartalmak, mindennapi kis értékű cikkek megvásárlását is 

gazdaságossá teszik, sőt gyakran a magánszemélyek közötti (P2P) fizetéseket is 

lehetővé teszik. 

 

Az elektronikus fizetési rendszerek csoportosíthatók készpénzszerű vagy számla-

hátterű, illetve makro- és mikrofizetési rendszer dimenziói mentén. A hagyományos 

eszközök, mint amilyen a bankkártya, a csekk és az átutalás szervesen beilleszkednek 

ebbe a rendszerbe, noha elsődlegesen nem elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó 

felhasználásra lettek megtervezve, ennek megfelelően megvannak azok a hiányosságaik, 

amelyeket az újabb megoldások például a hitel-betét modell, és különösen az 

elektronikus pénz, illetve az elektronikus tárca alapú rendszerek már kiküszöbölnek. 

 

Az elektronikus pénz, mint a hagyományos készpénzfunkciók digitális manifesztációja 

az egyik legelőremutatóbb megoldás a jelenleg elterjedőben lévő alternatív fizetési 

eszközök közül. Az elektronikus pénz megvalósítja a hagyományos készpénz funkcióit 

és tulajdonságait a digitális világban. 
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A digitális jel ebben az esetben nem csak egy jel, ami utal egy számlán elhelyezett 

összegre, hanem valóban az érték hordozója, átadásával az érték is átkerül, elvesztésével 

vagy megsemmisülésével pedig az érték is megsemmisül. A digitális pénz sémák 

megtervezésekor a legfőbb szempont mindig is a készpénz rugalmasságának, egyszerű 

kezelhetőségének, anonimitásának minél tökéletesebb lemásolása volt. Ez a különböző 

elvi megoldások esetében különböző mértékben sikerült, és rendkívül sok digitális 

pénz-szabvány létrejöttét eredményezte. Leginkább ez az oka annak, hogy a legtöbb 

digitális pénzrendszer megmaradt az elvi megoldás és/vagy a szűk körű megvalósítás 

szintjén, hiszen a sok – és ráadásul jó – szabvány jelenléte miatt egyik sem tudja elérni a 

piaci áttöréshez szükséges „kritikus tömeget”. Az egységes nemzetközi jogi szabályozás 

hiánya és a pénzmosásra alkalmas módszerek ellen a 9/11-óta vezetett 

„kereszteshadjárat” szintén nem segíti elő a széles körű elterjedést. 

 

Egy elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszernek rendkívül sok és komplex 

feltételnek kell megfelelni, hogy valóban jól lemásolja a valódi készpénz tulajdonságait, 

és emellett eleget tegyen az elektronikus felhasználásból adódó új 

követelményrendszernek is. Atomicitás, konzisztencia, függetlenség, megbízhatóság, 

gazdaságosság, megbízhatóság, átválthatóság, kompatibilitás és skálázhatóság – csak 

néhány szempont, amelyet egy digitális pénzrendszernek teljesítenie kell. Emellett meg 

kell határozni, hogy on-line vagy off-line módon működik-e a rendszer, valamint, hogy 

az adatvédelmi szempontokat milyen szinten, ill. mértékben teljesíti, meg tudja-e 

valósítani a teljes, vagy legalább a fair anonimitást. 

 

Az elméleti megoldások közül számos túllépett már a tervezési fázison és a 

gyakorlatban is létezik. Érdemes tehát tüzetesebb vizsgálat alá vonni, vajon hogyan 

felelnek meg ezek az ideális digitális fizetési rendszerről alkotott képnek. Az 

elemzéshez mindenképpen szükség volt egy egységes szempontrendszerre. Két irányból 

lehetséges közelíteni a kérdést: egyrészt meg kellett vizsgálni, hogy a megoldás kielégít-

e bizonyos alapvető tulajdonság-követelményeket, másrészt az adott rendszer 

adatvédelmi és adatbiztonsági kérdéseit kellett górcső alá venni. Ennek keretében a 

vizsgálat tárgya az volt, hogy az egyes tranzakciós adatokról mit tudhatnak a tranzakció 

résztvevői, valamint a tranzakcióba esetlegesen kívülről belehallgató entitások (hálózati 

szolgáltató, rosszindulatú lehallgató, stb.). 
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Emellett azt is vizsgálni kellett, hogy az adott megoldás mögött milyen üzleti modell, 

illetve piaci támogatás áll. A tapasztalatok összegzéseképpen elmondható, hogy számos 

jó rendszer létezik, ám a valódi készpénz minden tulajdonságát egyik gyakorlatban 

megvalósult megoldás sem képes reprezentálni. A legtöbb esetben a piaci támogatottság 

elégtelensége az alapvető gátja a tömeges elterjedésnek. Ennek egyik oka, hogy sok 

kiváló megoldás létezik egymás mellett, ám egyelőre nem alakult ki közös szabvány, 

ezenkívül a megoldások mögött álló piaci erők, amelyeknek pedig elemi érdeke lenne a 

nagy pénzügyi monopóliumok erejét meggyengítve együttesen fellépni, szektoron belüli 

és szektorközi ellentétekkel küzdenek. A megfelelő gazdasági erő összegyűjtésére 

leginkább a nagy kereskedelmi-beszerzési láncoknak, multinacionális 

telekommunikációs cégeknek vagy esetleg nemzetközi jelenléttel és komoly 

forgalommal rendelkező elektronikus kereskedelmi portáloknak van esélye. 

 

Léteznek sikertörténetek is az alternatív digitális fizetések világában, amelyek 

tapasztalatait, életútját megvizsgálva meg lehet találni azokat a kritikus tényezőket, 

amelyek döntenek egy újonnan induló fizetési rendszer sikere vagy kudarca között. 

Ennek megfelelően az elméleti és gyakorlati megvalósítások elemzése alapján született 

értékelés megvizsgálta egy digitális rendszer elterjedésének közgazdasági 

jellegzetességeit, és felállította azt az 5+1 tényezős modellt, amelynek elemei 

elengedhetetlenül szükségesek egy sikeres digitális fizetési rendszer megvalósításához. 

 

A magyarországi viszonyokat primer kutatás során megvizsgálva kiderült, hogy bár az 

országban még gyerekcipőben járnak az új digitális fizetési megoldások, mind a 

bankszektor, mind a kereskedelmi szektor számon tartja az új lehetőségeket, 

ugyanakkor a tömegesen és erőteljesen jelentkező fogyasztói igények hiánya egyelőre 

kivárásra ösztönzi a piacot. A kicsi és szegregált piaci struktúra miatt az egyes 

szolgáltatók nem mernek nagyobb befektétéseket irányítani a területre. A potenciális 

felhasználók nagy része konzervatív, emellett nem képzett kellően, sok a digitálisan 

írástudatlan ügyfél. Ennek megfelelően számos ember érdektelen az új megoldásokkal 

szemben, noha ezek össztársadalmi hasznossága kétségtelen. A hazai viszonyokon a 

legtöbb szakember szerint csak a generációváltás, egy új innovatívabb, magasabb 

tudásszinttel rendelkező csoport pénzügyi piacokon való megjelenése fog jelentősen 

fejleszteni, ám addig is terjeszteni kell a pénzügyi és digitális kultúrát és képezni a 

felhasználókat. Csak a tudás segíthet leküzdeni a tévhiteket és az ellenállást. 
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Összegzően megállapítható, hogy az elektronikus kereskedelem egyre növekvő 

jelentőségével az ehhez kapcsolódó digitális fizetések is egyre nagyobb szerepet 

kapnak, viszont nem megfelelő alkalmazásuk hosszú időre visszavetheti az  

e-kereskedelmi rendszerek terjedését és hatékonyabbá válását. Nem állítható, hogy az 

elektronikus pénzen alapuló megoldások jelentik az egyetlen járható utat a jelenleg 

széles körben alkalmazott hitelkártyás (B2C), illetve átutalás-alapú (B2B) rendszerek 

továbbfejlesztéséhez és/vagy leváltásához. 

 

A fizetések problémaköre azonban legalább annyira a pénzügyi kultúra és ismeretanyag, 

mint a technológiai megvalósulás kérdése, így a készpénznek és az ezt másoló 

rendszereknek ezen a téren behozhatatlan előnye van. A rendszerek működése ugyanis 

logikus és könnyen érthető mindenki számára; egy tranzakciónál csak a szükséges 

ellenérték mozog, és nem egy olyan adattömeg, ami – a legrosszabb esetben – a 

bankszámlaadatokon keresztül egy élet megtakarításait adhatja illetéktelen kezekbe. Így 

remélhetőleg ezek a megoldások a jövőben szélesebb piaci támogatottságot kapnak, és 

szervesen beépülnek a folyamatosan formálódó digitális gazdasági rendszerbe, 

kultúrába. 

 

Nagyon fontos tehát annak a megoldásnak a megtalálása, amely a jelenlegi rendszerek 

méltó utódjaként képes lesz szert tenni globális népszerűségre, és – ésszerű 

kompromisszumokkal – megvalósít minden lényeges elvárást, kiemelten gazdaságos 

működés mellett. A tudomány ezen a téren már megtette a magáét, most érkezett el az 

igazán hatékony gyakorlati megvalósítás ideje. Erre a várakozások alapján a következő 

3-6 évben sor fog kerülni. 

 

A kutatást egy ilyen gyorsan változó területen valójában nem lehet lezárni, csak 

időnként felfüggeszteni, és az adott ponton összegezni kell a vizsgálatok tapasztalatait, 

eredményeit; ez a munka is egy ilyen állomás. A jelenlegi állapot tapasztalatainak 

összegzésekor jó néhány szempont felmerült még, amelyek kiindulást nyújthatnak a 

további kutatásokhoz. Míg ez a munka leginkább mikroszinten vizsgálja meg az 

elektronikus pénz jellegzetességeit és hatásait, a jelenségnek érdekes makroszintű 

következményei is lehetnek. Egy cyber-térben megjelenő nemzeti és/vagy nemzetközi 

fizetőeszköz, nem várt hatással lehet a hagyományos szemléletű fiskális-monetáris 

politika által irányított pénzügyi rendszerekre. 
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A független kibocsátók által teremtett, és széles körben elterjedő e-pénz potenciális 

hatásai a pénz forgási sebességére, a pénzkeresletre és –kínálatra, valamint az inflációra 

még javarészt megvizsgálatlanok. A nemzetközi elszámolások és pénzáramlás terén 

létrejövő hatások úgyszintén. Érdekes lehet megvizsgálni egy mutinacionális 

elektronikus fizetőeszköz árfolyam-alakulásait a különböző nemzeti valutákkal 

szemben, illetve a valós árfolyam-alakulásokra gyakorolt hatásait. A további kutatásnak 

ebbe az irányba kell haladnia, nem megfeledkezve az ebben a munkában felvetett, de 

megnyugtatóan le nem zárt mikroszintű problémák – gyakori üzleti sikertelenség, 

egységes szabványok hiánya, erőkoncentrációt akadályozó belső ellentétek, hiányos jogi 

szabályozás, stb. – további megfigyeléséről és értékeléséről. 

 

A szerző bízik abban, hogy az e munkában felvetett kérdésekre néhány éven belül a 

gyakorlatban is választ kaphat mindenki, amikor ezek az innovatív rendszerek a 

mindennapi élet részévé válnak. 

 

Ne feledje a tisztelt olvasó: 

 

 

„A jövő közelebb van a jelenhez, mint a múlt.” 

Soren Kierkegaard (1813-1855) 
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1. melléklet: Elektronikus kereskedelmi mutatók az 
OECD-tagállamokban 2006. 
 

OECD Key ICT indicators (OECD 2007): 

7b. Internet selling and purchasing(1) by industry (2), 2005. Percentage of businesses 

with 10 or more employees in each industry group 

 
1. The definition of Internet selling and purchasing varies between countries, with some explicitly 

including orders placed by conventional email (for instance, Australia and Canada) and others explicitly 

excluding such orders (e.g. Ireland, the UK and some other European countries). Most countries explicitly 

use the OECD concept of Internet commerce, that is, goods or services are ordered over the Internet but 

payment and/or delivery may be off-line. 

 

2. All industries includes: for most European countries: Manufacturing, Construction, Wholesale and 

retail, (part) Hotels and restaurants, Transport, storage & communication, Real estate, renting and 

business activities and (part) Other community, social and personal service activities. For Australia, 

Agriculture, forestry and fishing, Education and Religious organisations are excluded. For Canada, 

Agriculture, fishing, hunting and trapping, and Construction – specialist contractors are excluded. For 

Japan, data refer to enterprises with 100 or more employees and exclude: Agriculture, forestry, fisheries 

and Mining. Korea includes the following industries: Agriculture, forestry and fishing, Manufacturing, 

Construction, Wholesale, Retail, Hotels and restaurants, Transport & communication, Financial 

Institutions and Insurance, Real estate, renting & business activities and Other services. For Mexico, data 

refer to enterprises with 50 or more employees and include: Manufacturing, Services and Construction. 

For New Zealand, data exclude Electricity, gas and water, Government administration and defence, and 

Personal and other services; the survey also excludes businesses with five or fewer employees (FTEs) and 

those with turnover of less than NZD 30 000. For Switzerland, data refer to enterprises with 5 or more 

employees, and include the Manufacturing, Construction, Electricity, gas and water and Services 

industries. 

 

Data relates to 2005-06 financial year. Internet income results from orders received via the Internet or 

Web for goods or services, where an order is a commitment to purchase. 

 

 

 

 

 
 



 177

 

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport & storage  

Communication
Wholesale

Retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale
Retail

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

All industries

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Transport
Communication

Wholesale
All industries

Au
st

ra
lia

 (3
)

Au
st

ria
 

Be
lg

iu
m

 
C

an
ad

a 
C

ze
ch

 R
ep

ub
lic

 
D

en
m

ar
k 

Fi
nl

an
d

G
er

m
an

y 
G

re
ec

e 
H

un
ga

ry
 

Ic
el

an
d 

(2
00

3)
Ire

la
nd

 
Ita

ly
 

Ja
pa

n

Selling Purchasing

 



 178

 

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport & communication

Wholesale
Retail

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale
Retail

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale
Retail

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Construction
Manufacturing

All industries

Construction
Manufacturing

Real estate, renting & business activities
Transport, storage & communication

Wholesale & retail
All industries

Ko
re

a
Lu

xe
m

bo
ur

g 
M

ex
ic

o 
(2

00
3)

N
et

he
rla

nd
s 

N
ew

 Z
ea

la
nd

(2
00

1)
N

or
w

ay
 

Po
la

nd
 

Po
rtu

ga
l 

Sl
ov

ak
 R

ep
ub

lic
 

Sp
ai

n 
Sw

ed
en

 
Sw

itz
er

la
nd

(2
00

2)
U

ni
te

d
Ki

ng
do

m
 

Selling Purchasing

 



 179

2. melléklet: A mágnescsíkos bankkártya fizikai 
felépítése és működése 
A mágnescsíkos bankkártya technológiája az analóg jelek mágneses rögzítésére épül. 

A diszkrét értékek kártyán történő rögzítésének két szabványa alakult ki. 

 
1. Táblázat: ANSI/ISO BCD Data Format (16 különböző karakter) (ITM 2003) 

Numerikus adat karakter 10 

Mezőkarakter 3 

Vezérlőkarakter 3 

 

2. Táblázat ANSI/ISO ALPHA Data Format(64 különböző karakter) (ITM 2003) 

Numerikus adat karakter 43 

Mezőkarakter 3 

Vezérlőkarakter 18 

 

A kártyán található elemek elhelyezkedését, formáját, méretét 

szabványok, illetve előírások rögzítik. Általános előírásokat 

az ISO 7810 szabvány tartalmazza, egyéb feltételeket a 

kártyák kibocsátói szabályozzák. A mellékelt ábrán egy 

dombornyomású kártya előlapja látható. 

 

A szabványok szerint rögzített adatok a következők: szerepelnie kell, a kártyabirtokos 

nevének, a kártya számának, az érvényességi időnek. Emellett a kibocsátó szervezet – 

itt a VISA – normál és hologram-fóliás, valamint a csatlakozott tagszervezet – K&H – 

logoja van a kártya előlapján. 

 

A vizualizáció, a kártya előlapjának képe, háttérképe pedig az éppen aktuális marketing 

menedzsertől függ a bankban, jó példa erre a Budapest Bank gyufás vagy a K&H 2006 

második felében bevezetett egyedi megszemélyesíthetőségű „énkártyájára”. A 

nemzetközi kártyakibocsátók saját kibocsátású kártyáikat ellátják egyéb mikrojelekkel 

és jelölésekkel is. A fenti kártyán ez 10/98 mellett jobbra található. 
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A kártya hátoldalán található az aláírás-mező, valamint a mágnescsík. A mágnescsík 

tartalmilag három részre osztott. Az egyes részek közötti eltérés az adatok kódolásában 

és írási sűrűségében jelentkezik. 
3. Táblázat: A mágnescsík felépítése (ITM 2003) 

Sávnév Kódolás írássűrűség Tárolt információ 

IATA sáv ALPHA 210 BPI Kártyabirtokos neve, számlaszáma, 79 darab 

karakter tárolására alkalmas 

ABA sáv BCD 75 BPI Biztonsági, azaz ellenőrző adatok tárolására 

alkalmas, 40 numerikus adatot tárolhat. 

THIRT sáv BCD 210 BPI 107 numerikus karaktert tud tárolni, tranzakciós 

információkat is tartalmazhat.  
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3. melléklet: Az EMV szabványú chipkártya fizikai 
felépítése és működése 
Az EMV az Eurocard, a MasterCard (együtt a korábbi Europay) és a VISA közötti 

együttműködés az intelligens kártyákhoz kapcsolódó szabványok kialakításában. 

Szükség is van erre, hiszen a chipkártyák képességei, olyan sokrétű felhasználást 

biztosítanak, hogy közös szabványok hiányában gyakorlatilag garantált az egyes 

kibocsátók termékei közötti inkompatibilitás, amely eddig is a chip-technológia 

elterjedésének egyik komoly akadálya volt. AZ EMV műszakilag és szakmailag is 

összehangolja a vezető kibocsátók tevékenységét, lehetővé teszi közös platformokon 

közös eljárások kiépítését a kártya kibocsátásban és elfogadásban, valamint a kártyákkal 

végzett tranzakciók kezelése során. 

 

Az EMV rövidítés a három alapító nevéből származik, bár azóta a MasterCard 

felvásárolta az Europay-t, és az American Express, az egyik legpatinásabb charge-

kártya kibocsátó is csatlakozott a konzorciumhoz. Az EMV alapcélja a multiapplikációs 

IC kártyák közötti, és e kártyákat támogató terminálok közötti interoperabilitás 

megteremtése. 

 

Természetesen az EMV-kártyák használata sem kockázatmentes, nem küszöböli ki az 

előző típus minden hátrányát, annak előnyeit megtartva. Nem igényelnek ugyan 

folyamatos on-line kapcsolatot és authorizációt a kibocsátó felé, de a biztonságos 

használat és a kettős költés (ld. később) elkerülése érdekében – nagyobb összegű 

tranzakciók esetén mindenképpen – szükség van az on-line kapcsolatra. 

 

A fizetési rendszerek EMV specifikációja három rétegű (ITM 2003): 

 

• EMV ’96 version 3.1.1, a közös alap [Common] 

• EC/MC és VISA saját minimum követelményeinek és credit/debit funkció 

előírások (pl. Europay ICC 2.0 Pay now/Pay later, VISA ICC, VIS 1.3.1, 

MasterCard Chip Payment Application, stb.) [Brand] 

• a piacon hozzáférhető konkrét alkalmazások (Europay Off-the-shelf, VISA 

UKIS, stb.) [Implementation] 
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1. Táblázat: Az EMV specifikáció három szintje 

Europay 

Off-the-

shelf 

(Slovakia) 

Other 

Implementation 

Mastercard 

Application

Other 

Implementation

French 

Implemetation 

VISAUKIS 

(UK) 

Europay ICC 2.0 

(Pay now/Pay later) 

MasterCard Chip Payment 

Application 

Europay minimum 

requirements 

Mastercard minimum 

requirements 

VISA ICC 

(VIS 1.3.1) 

EMV ’96 version 3.1.1 

 

 → Level 1 – Common  → Level 2 – Brand  → Level 3 – Implementation 

 

 

A chipkártya fizikai felépítése 

 
 

 

A kártya fizikai jellemzői (méret, vastagság, dombornyomás, megszemélyesítés, stb.) 

mindenben megegyeznek a mágnescsíkos kártyánál tárgyalt ISO 7810-es szabványban 

foglaltakkal, kiegészítve néhány egyedi jellegzetességgel. A chip elhelyezkedését és 

jellemzőit az ISO 7816-2 szabvány írja le, amelyet 1988-ban jegyeztek be. Látható 

tehát, hogy a chip-technológia sem olyan modern, mint az, az utóbbi időben körülötte 

keltett nagy hírverés alapján, feltételezhető lenne. 

1. ábra: Az EMV chip fizikai felépítése (Compuworx 2005) 
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Minden chip hét kontakttal (+ földelés) rendelkezik az olvasó 

felé, amelyek elrendezése általában az első ábrán bemutatottakat 

követi. Maga a kártya pedig a második ábrához hasonló képet 

mutat, látható, hogy itt, a mágnescsíktól eltérően, a chip a kártya 

előlapján található. Az egyéb kellékek megegyeznek a hagyományos bankkártyán 

használtakkal. A chip általában az alábbi táblázatban leírt felépítést követi: 

 
2. Táblázat: Az EMV Chipkártya architektúrája (ITM 2003) 

RAM 256 byte – 1 Kb 

EEPROM 1 Kb – 16 Kb 

ROM 6 Kb – 24 Kb 

Mikroprocesszor 8 bites, kb. 5 MHz 

Interface 9600 bps minimum, félduplex 

 

A chip az itt leírt általános kiépítettség mellett tartalmazhat egyéb eszközöket is, 

különleges funkciók ellátására, pl. kriptográfiai koprocesszort az elektronikus aláírási és 

azonosítási funkciók alkalmazásához, ill. PKI (Public Key Infrastructure – Nyilvános 

Kulcsú Architektúra) architektúrában való működéshez. 
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4. melléklet: Chaum vak aláírási sémája 
A vak aláírás protokollhoz (blind signature protocol) a következő fizikai analógia 

képzelhető el: Az aláírás fogadó belehelyezi az aláírandó dokumentumot egy indigós 

papírral együtt egy borítékba, majd lezárja a borítékot. Az aláíró aláírja a borítékot 

anélkül, hogy kinyitná azt, vagy bármely módon tudomást szerezne a tartalmáról. A 

fogadó ezután megkapja a borítékot, melyben a dokumentum már alá van írva. A 

hitelességet a fogadó bárkinek bizonyítani is tudja az aláírás felmutatásával. 

1. A vevő elkészít N darab V értékű névtelen fizetési utalványt. Az utalványokat 

véletlen egyedi sorszámmal (Random Uniqueness String – RUS) látja el. 

2. A vevő különböző „vakoló”57 faktorokkal „vakolja” az utalványokat (kriptográfiai 

eljárás), majd „digitális borítékba” helyezi őket és eljuttatja a banknak. 

3. A bank kiválaszt N-1 darab borítékot és kinyitja, majd ellenőrzi – ehhez a banknak 

szüksége van a „vakoló” faktorokra –, hogy a névtelen utalványok azonos 

értékűek-e és az egyedi azonosítójuk különbözőek-e. 

4. A bank anélkül, hogy ismerné a megmaradt egy boríték tartalmát, digitálisan 

aláírja az utalványt és visszaküldi a vevőnek; ezt követően megterheli a vevő 

számláját V összeggel. 

5. A vevő leszedi a „vakolást” az utalványról és a kereskedőnél fizet az utalvánnyal. 

A fizetés annyit jelent, hogy a hálózaton keresztül elküldi a kereskedőnek az 

utalványt. 

6. A kereskedő ellenőrzi a bank digitális aláírását az utalványon – ehhez a bank 

nyilvános kulcsát használja. Ha hitelesnek találja, kéri a vevőt, hogy lássa el az 

utalványt véletlen egyedi azonosítójával (Random Identyfying String – RIS). 

Ezután eljutatja a banknak az utalványt. 

 

 

 

                                                 
57 Megjegyzés: Az eredeti, „blind signature” (vak aláírás) kifejezésből származtatott további fogalmak szó 
szerinti fordítása magyarul mulatságos, vagy éppen zavaró képzeteket keltő kifejezéseket eredményez. 
Tóth Csaba (Tóth 2005) sajátos megoldást választott a „blinding” és a kapcsolódó fogalmak 
magyarítására: a két szó hangalakjának hasonlóságát kihasználva a „vakítást” „vakolás”-nak fordítja, 
utalva egyúttal a vakolás elfedő, elrejtő funkciójára. Ebből következően beszél „bevakoló” és „kivakoló” 
függvényről, „vakolási” faktorról, „vakolt” aláírásról. Az egységes magyar szóhasználat hiányát 
figyelembe véve célszerű volt megtartani ezt a szóhasználatot, azonban mindenütt idézőjelbe téve, hogy 
ne lehessen tévesen értelmezni. Az elfedést az itt bemutatott borítékolási hasonlattal is ki lehet fejezni a 
magyar nyelvben. A szakirodalom tehát ezt a második elfedési fázist borítékolásnak, és az angolul szintén 
„blinded digital coin”-ként emlegetett fogalmat „borítékolt digitális érmének” nevezi. 
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7. A bank ellenőrzi az utalványon a saját digitális aláírását, valamint adatbázisában 

megkeresi az utalvány egyedi sorszámát. Ha nem találja a nyilvántartásában az 

utalvány egyedi sorszámát, akkor azt az utalványon levő azonosítóval együtt 

nyilvántartásba veszi, és átutalja az eladónak az utalvány V értékét. 

 

Vevő

1.

Eladó

  Bank

3. , 7.

5

42 6

 
1. ábra: A vak aláírási séma általános működése 

 
A protokoll módot ad a csalás leleplezésére. Az utalvány azonosítóját összehasonlítva a 

nyilvántartásban levő azonosítóval az is megállapítható, hogy a vevő vagy az eladó 

csalt-e. Ha megegyezők az azonosítók, akkor a kereskedő, különben az eladó. 

 
Kis változtatással elérhető, hogy csalás estén a vevő személyazonossága is 

meghatározható legyen. Ennek lényege, hogy az utalványokat a vevő egy olyan 

azonosítóval látja el, mely tartalmazza az azonosításához szükséges adatokat. 

 
A legtöbb aláírás teljes vak aláírás. A vak aláírás önmagában csak a 

nyomkövethetetlenséget biztosítja, nem véd a túlköltések ellen. Csak az úgynevezett 

one-show típusú vak aláírások (Chaum 1990) garantálják, hogy akkor és csak akkor 

fedődik fel a tulajdonos kiléte, ha többször próbálja elkölteni ugyanazt a pénzt. 

 
A vak aláírások olyan implementációja is lehetséges, ahol több résztvevő is egyszerre 

részt vesz a számításban. A számításhoz a bank szolgáltatja az egyik bemenetet (titkos 

aláíró kulcs), a vásárló a másikat (aláírandó üzenet), és végül egyedül a vásárló kapja 

meg a kimenetet (aláírt üzenet). A biztonság alapvető kriptográfiai feltételezésekre 

visszavezethető. Azonban az ilyen több-résztvevős protokollok hatékony megvalósítása 

nagy kihívást jelent. 
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Mint látható a megoldás csaknem tökéletes adatvédelmet és jelentős adatbiztonságot 

biztosít. Számításigénye meglehetősen nagy ezért valószínűleg csak elosztott 

feldolgozási rendszerben lehetne hatékonyan üzemeltetni. A logikai támadások elleni 

védelem az irányított, szabályozott visszafejthetőségen keresztül valósul meg, míg a 

biztonság többi aspektusát a többszörös kriptográfiai kódolás, valamint maga az 

elosztott rendszer biztosítja. Azzal, hogy minden szereplőnek szigorúan csak a 

tranzakció végrehajtásában vállalt szerepének megfelelő mennyiségű információ van a 

birtokában, lehetővé válik, hogy az információk elégtelensége miatt, nem lehet 

visszaélni a szabálytalanul nyert adatokkal még akkor sem, ha sikerülne is elfogni 

valamelyik pontján a tranzakciót, ill. ha a kriptográfiai védelmet is sikerülne feltörni. A 

rendelkezésre állás és a megbízhatóság követelményeit pedig a kiszolgáló rendszerek 

hardver, szoftver teszik teljessé. 
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5. melléklet: Az Eng-Okamoto oszthatósági séma 
Eng és Okamoto oszthatósági sémája* szerint, egy érmét számos alkalommal el lehet 

költeni mindaddig, amíg a költések összege el nem éri az érme teljes összegét. Ez a 

séma off-line módon működhet, és fa-struktúrára épül. Egy n = m2 értékű érmét egy fa 

reprezentál, amelynek m szintje és n levele van. A fa gyökere a nulladik szinten 

található, a fa csomópontja a leendő al-érme jelöltek, amelyek elkölthetőek. Minden  

l-edik szinten található csomópont 2m-1 egység értékű. Két szabálynak mindig teljesülnie 

kell: 

 

• egy csomópont nem költhető el többször, és  

• bármely gyökér és levél közötti úton legfeljebb egy csomópont költhető el. 

 

Ha ez a két dolog teljesül, akkor a teljes érme nem használható fel a teljes értékénél 

nagyobb összegű fizetésekre. Ha azonban a szabályokat megsértik, az érmét kivételező 

felhasználó anonimitását meg kell szűntetni.  

 

A felhasználó először megszerzi a (CA)1/v és (CUB)1/v aláírásokat a C = fc(c), A = fa(a) és  

B = fb(b) értékekre, ahol U a felhasználó kiléte. Egy érme számára a fa a 

következőképpen készül el: 

 
 

t0 = f(f(Bt00)||f(Bt01)) 

t00 = f(f(Bt000)||f(Bt001)) t01 = f(f(Bt010)||f(Bt011)) 

t000 t001 t010 t011 
 

1. ábra: Érmét reprezentáló fa az Eng-Okamoto-féle oszthatóságnál 

 

                                                 
* A séma összefoglaló bemutatása (Eng-Okamoto 1995) alapján, illetve idézi (Tóth 2005) alapján készült. 
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Minden levélnek van egy hozzárendelt t véletlen szám értéke. Egy belső fa-csomópont 

t-értéke a gyermekei t-értékének a függvénye: t = f(f(Bt')||f(Bt'')), ahol t' és t'' a jobb és 

bal gyermek csomópontok t-értékei. Amint elkészült a fa, a vásárló aláírást szerez a 

banktól a fa gyökerének t-értékére. 

 

A fizetési fázisban, ha a vásárló el szeretne költeni egy csomópontot, akkor elküldi az 

üzletnek a, b, c-t, a gyökér csomópont t-értékének aláírását, az elköltendő 

csomóponthoz Bt-t, és az összes őscsomópont testvéréhez tartozó f(Bt) (a gyökér felé 

vezető úton található csomópontok) értékeket:  

 

 
 

f(Bt01) 

Elköltötték: Bt000 el 
lett küldve a boltnak 

Bt000 f(Bt001) 

Az ősök gyermekei: 
f(Bt01) és f(Bt001) el lett 
küldve a boltnak 

Ősök: a bolt és a bank 
ki tudja számolni a 
t-értékeket 

 

2. ábra: Fizetési fázis az Eng-Okamoto-féle oszthatóságnál 

 

Ezekből az üzlet, majd később a bank is képes meghatározni az összes őscsomópont  

t-értékét, beleértve a gyökerét is, amit a gyökérre adott aláírás hitelességének 

ellenőrzésére kell használni. Feltételezések alapján ez elégséges bizonyíték az eladónak, 

hogy az érme érvényes, nem változtatták meg. Az üzlet egy x kihívást küld a 

felhasználónak. A vásárló r = t+Ux -el és a (CrAxBt)1/v aláírással válaszol, ahol t az 

elköltött csomópont t-értéke. Az üzlet leellenőrzi, hogy r és az aláírás megfelelő. Ez a 

fizetési fázis vége. 

 

Ha az első szabályt megsértik, vagyis ugyanazt az al-érmét kétszer is elköltik, akkor 

ahogy a Ferguson sémában is volt, két r ismert két t-értékhez, így a két egyenletet meg 

lehet oldani U-ra, felfedve így a csaló kilétét. 
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Amennyiben az első szabály sérül meg, vagyis ugyanazon az útvonalon két 

csomópontot is elköltenek. Legyen n1 és n2 ez a két csomópont, n1 az n2 őse. Amikor n2 

elköltődik, akkor az n2 őseinek testvéreihez tartozó összes f(Bt) értéket megmutatta. 

Ezekből az értékekből és az n2 Bt értékéből a bank kiszámolhatja az n2 összes ősének  

t-értékét, beleértve n1-et is. Az n1 t-értékeiből és az n1 elköltésének tranzakciójából 

származó r értékkel megoldhatja az egyenleteket U-ra. 

 

A séma legfőbb hiányossága, hogy a bank összekapcsolhatja az azonos érméhez tartozó 

al-érmékkel végzett fizetéseket, mert a gyökér csomópont t értéke minden fizetésnél 

felfedődik. Noha a pénzkivétekkel nem tudja összefüggésbe hozni egyik al-érmés 

fizetést sem, az üzletektől a tranzakciókról szerzett egyéb, (protokollon kívüli) 

információkkal lehetségessé válhat a vásárló beazonosítása. „A technika úgy tehető 

összeköthetetlenné, ha megfelelő módon zero-knowledge proof-okat is alkalmaznak a 

protokollban.” (Tóth 2005) 
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6. melléklet: Secure Electronic Tranzaction (SET) 
A MasterCard, az IBM és a Netscape közösen a SEPP (Secure Encryption Payment 

Protocol) kifejlesztésén dolgozott, míg a konkurens Visa a Microsoft-tal karöltve a STT 

(Secure Transaction Technology) szabványt fejlesztette. A banki szféra nyomására a két 

csoport egyesült, és 1996-ban létrehozta a SET (Biztonságos Elektronikus Tranzakció) 

világszabványát. 

 

A SET biztonságos, bankkártyán alapuló internetes fizetést tesz lehetővé, a 

kártyatulajdonos és a kereskedő személyazonosságát megerősítő, egyéni 

kártyaszámokkal kombinált digitális aláírások használatával. 

 

A SET-szabvány a következő típusú tranzakciókat támogatja: 

• bankkártya-tulajdonos és kereskedő regisztrációja; 

• engedély lekérdezése, visszavonása; 

• ajánlatkérés, vásárlási igény jelzése; 

• fizetés jóváhagyása; 

• fizetési adatok rögzítése, érvénytelenítése; 

• eladás, vásárlási értesítés; 

• hitelnyújtás, hitel érvénytelenítése. 
 

A SET-szabvány ötvözi az RSA nyilvános kulcsú és a DES szimmetrikus blokkosító 

algoritmusokat a tranzakciók titkosításakor. 
 

A SET-tranzakció használata előtt számlát kell nyitni egy olyan intézménynél, amely a 

SET-szabványt használja. Ezen kívül szükség van a szabványt támogató szoftverekre: a 

vásárlónak Web-böngészőre, a kereskedőnek pedig Web-szerverre. Számlanyitáskor a 

felhasználó digitális igazolványt (certificate), és két kulcspárt kap a banktól. Az egyik 

kulcspárt a megrendelés aláírásához, a másikat pedig a fizetési információk aláírásához 

és az üzenet hitelesítésére használják. A bank által kiadott igazolvány tartalmazza a 

felhasználó nevét és két nyilvános kulcsát, a bank nyilvános kulcsát és a bank digitális 

aláírását. 
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A SET működési mechanizmusa: 

1. A vevő jelzi vásárlási szándékát az eladónak.  

2. Az eladó visszaküldi az igazolást, amit a vevő ellenőriz, ezzel azonosítva az eladó 

személyét. 

3. A vevő megrendelést küld az eladónak, amelyben a megrendelési információkat az 

eladó nyilvános kulcsával, a fizetési információkat a bank nyilvános kulcsával 

titkosítja. (Így a kereskedő nem juthat a vevő hitelkártya-számához!) Ezeken kívül a 

megrendelés titkosított kivonatát is csatolja az üzenethez. (A kivonat a megrendelés 

tartalmának ellenőrizhetőségét és a csalás megelőzését biztosítja.) 

4. Az eladó a fizetési információkat és saját igazolását a bank nyilvános kulcsával 

titkosítva továbbküldi a banknak. 

5. A bank ellenőrzi az üzenet sértetlenségét és azonosítja az eladó személyét. Ezután 

megvizsgálja a fizetési információkat: ellenőrzi, hogy valóban a megrendeléshez 

tartoznak-e valamint, hogy a megfelelő eladónak szól-e a kifizetés. Ha mindent 

rendben talál és megbizonyosodott arról, hogy a vevő bankszámláján van a 

tranzakció fedezete, akkor a bank az eladó nyilvános kulcsát felhasználva titkosított 

meghatalmazást küld az eladónak, amelyben jelzi, hogy a tranzakció befejezhető. 

6. Az eladó visszaigazolja a megrendelést a vevőnek, majd leszállítja az árut. 

 

A SET-tranzakció on-line, mivel csak így valósítható meg a résztvevők azonosítása és a 

jogosultság ellenőrzése. Emellett a tranzakció azonosított, mert minden résztvevője 

ismert. 

 

1. Táblázat: A SET-tranzakció jellemzői∗ 

 Sz/J Atom Konz. Függ. Megb Gazd Oszt. Skál. Kom Tart 

SET J N I N I N I ? I I 

 
 

A SET-szabvány használata mikro-fizetéskor nem legelőnyösebb, mert a tranzakciók 

rendkívül titkosítás- és kommunikáció-igényesek. Ez magával hordozza a skálázhatóság 

biztosításának problémáját. 

 
                                                 
∗ A táblázatok magyarázatát lásd 18. oldal lábjegyzetében. 
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2. Táblázat: A SET-tranzakció láthatósága 

MIT 

TUDHAT 

az eladóról a vásárlóról a dátumról az összegről az 

árucikkről 

az eladó Teljes Részleges Teljes Teljes Teljes 

a vásárló Részleges Teljes Teljes Teljes Teljes 

a bank Teljes Teljes Teljes Teljes Semmi 

a figyelő Semmi Semmi Teljes Semmi Semmi 

 

A SET-szabvány alkalmazása garantálja a tranzakciók biztonságát, mivel a kereskedők 

nem tudhatják meg a kártyatulajdonos kártyaszámát, hiszen azt csak az elfogadó bank 

képes visszafejteni. A bank nem jut a vásárlás üzleti feltételeinek birtokába, csak annyit 

tud meg, hogy ki vásárol, kitől és mennyiért. Így a tranzakció minden résztvevője védett 

a visszaélések ellen. A banki funkciókat több szerver végzi, de ha szükséges, a 

tranzakciók lenyomozhatók. (Cameron 1997) (Schöter et al. 1997) 

 

A szabvány jelenleg csak hitel- ill. debit-kártyás fizetést tesz lehetővé, de a következő, 

2.0-ás verzió már a chip-kártyás fizetéseket is támogatja. (IBM 2004.) 

 

A megoldás részletes technológiai leírása megtalálható az IBM ún. piros könyvében 

(IBM 1997). 
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7. melléklet: Kérdőív- és interjú résztvevők 

Bankszektor: 

• Budapest Bank (Nagy Antal) 
• Budapest Bank (Keller András) 
• CIB Bank (Kadlecovics Ákos) 
• Citibank (Kovács Zoltán) 
• Erste Bank (Schrotti Ferenc) 
• ING Bank (Rózsa Zsuzsa) 
• Inter-Európa Bank (Starcz Ákos) 
• Kereskedelmi- és Hitelbank (Székely András) 
• MKB Bank (Gál Tamás) 
• OTP Bank (Agárdi Gyula) 
• Raiffeisen Bank (Szabó Kristóf) 
• Volksbank (Vörös Attila) 
• Volksbank (Rozmán Ibolya) 

 

(A bankszektor listáján szereplő szakemberek, az egyes pénzintézetek elektronikus 
ágazataival foglalkozó felső szintű vezetői közé tartoznak. A kérdőív kitöltés mellett a 
többségük részt vett a BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéke által, 2006. 
közepén szervezett fókuszcsoportos kerek-asztal beszélgetéseken is, amelyek témája a 
magyar elektronikus fizetési és pénzügyi szolgáltatási helyzet volt. A szerző az említett 
kerek-asztal beszélgetéseken moderátorként vett részt Dr. Kiss Ferenc tanszékvezető-
helyettessel egyetemben.) 
 

Elektronikus kereskedelmi szektor: 

• eBolt Kft. (Mecséri Ildikó) 
• Fokusz On-line (Papp Miklós) 
• G-Roby (Nagy Sándor) 
• Libri On-line (Pintér Zsolt) 
• NetPiac (Kiss Ervin Egon) 
• NetPincér (Perger Péter) 
• Panasonic On-line (Dobos Zoltán) 
• Ringfoto/FotoMarket (Szanyó László) 
• SZEK (Bőgel György) 
• SZEK (Nuridsány Judit) 
• WebServices (Hernádi Gábor) 

 
(A listán szereplő vezető szakemberek, illetve cégek a magyar Szövetség az 
Elektronikus Kereskedelemért (SZEK, http://www.szek.org) tagjai.) 
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8. melléklet: Kérdőív – Bankszektor 

 
1. Kérdőív: Internetes és mobil fizetések* 
 
A. Szokott Interneten vásárolni? 

• Rendszeresen   
• Alkalmanként   
• Ritkán    
• Egyáltalán nem  

 
B. Milyen alternatív elektronikus fizetési lehetőségeket ismer a bankkártya és 

a számlaátutalás mellett? 
•      … 
•      … 
•      … 

 
C. Hallott-e/ ismeri-e az elektronikus pénz (digitális pénz, digital cash) 

koncepciót? 
• Részletesen is ismeri    
• Hallott róla     
• Egyáltalán nem ismeri   

 
D. Mint banki szakember, mekkora lehetőséget lát a hagyományos hitelkártya 

alapú internetes fizetési kultúra megváltozására? (1-7) 
(1- kevéssé valószínű lehetőség, 7- nagyon valószínű lehetőség) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nem fog változni    
A virtuális webkártyák fognak teret nyerni    
Az új chipes bankkártyák fognak teret 
nyerni    
A mobil alapú fizetések fognak teret 
nyerni    
A pre-paid jellegű fizetési metódusok 
fognak teret nyerni    
Az elektronikus pénz alapú sémák fognak 
teret nyerni    
Egyéb, éspedig:       
 

                                                 
* A feleletválasztós kérdéseknél a megfelelő négyzetbe kattintva lehet megjelölni a megfelelő választ, míg 
a kiegészítendő kérdések esetében °°°°° mezőbe, illetve a kipontozott rész elejére kattintva beírható a 
tetszőleges hosszúságú válasz. A kipontozott hely nagysága nem korlátozza a válaszok hosszát, 
lehetőségekhez mérten a legjobban szeretném megismerni a területtel kapcsolatos véleményüket. A 
kitöltött űrlapot másként elmentve lehet a módosításokat megőrizni és az eredményt visszaküldeni. 
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E. A magyar bankrendszer és az elektronikus fizetési megoldások 
 
E./1. Legalább elképzelés szintjén foglalkozott –e már az ön bankja 

bármilyen – nem kártya, illetve számlaátutalás alapú – elektronikus 
fizetési rendszerben való részvétellel, és ha igen melyikkel? 
  

     ...................................................................................................................................  
 

E./2. Tudomása szerint - legalább elképzelés szintjén - foglalkoznak-e 
magyarországi kereskedelmi bankok valamilyen – nem kártya, illetve 
számlaátutalás alapú – elektronikus fizetési rendszerben való 
részvétellel; ha igen, melyikkel? 

     .....................................................................................................................................  
 

E./3. Legalább elképzelés szintjén foglalkozott –e már az ön bankja 
elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszerben való részvétellel, és ha 
igen melyikkel? 

     .....................................................................................................................................  
 

E./4. Tudomása szerint - legalább elképzelés szintjén - foglalkoznak-e 
magyarországi kereskedelmi bankok elektronikus pénzen alapuló 
fizetési rendszerben való részvétellel; ha igen, melyikkel? 

     .....................................................................................................................................  
 
E./5. Megjelent-e igényként a lakossági vagy a vállalati ügyfelek részéről, a 

kis értékű (pl. < 500-1000 Ft) elektronikus fizetési tranzakciók 
hatékonyabb támogatása? Tud-e erre a jelenlegi banki infrastruktúra 
költséghatékony megoldást kínálni? 

     .....................................................................................................................................  
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F. A véleménye szerint melyek a jelenleg alkalmazott elektronikus fizetési 
megoldások legnagyobb hátrányai, amelyek akadályozzák a széles körű 
elterjedést és a fogyasztói bizalom megerősödését? (1-7) A megfelelő mezőbe 
tegyen X-et. 
(1- kevéssé valószínű lehetőség, 7- nagyon valószínű lehetőség) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Adatvédelmi hiányosságok    
Adatbiztonsági hiányosságok    
Magas tranzakciós költségek    
Jelentős infrastruktúra/beruházás 
igények    
Nem megfelelő tranzakció-sebesség    
Felhasználói ismeretek hiánya    
Felhasználói érdektelenség    
Egyéb, éspedig:       
 
G. Miben látja a legnagyobb akadályát az alternatív – nem kártya és átutalás 

alapú – elektronikus fizetési metódusok elterjedésének, banki támogatásának? 
(1-7) (1- kevéssé valószínű lehetőség, 7- nagyon valószínű lehetőség) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Túl kevés elektronikus vásárlási 
tranzakció    
Jogi szabályozatlanság    
Érdektelenség a bankszektor részéről    
Ellenérdekeltség a bankszektor részéről    
Érdektelenség a kereskedők részéről        
Ellenérdekeltség a kereskedők részéről        
Érdektelenség az ügyfelek részéről    
Problémás együttműködés a 
folyamatban részt vevő többi 
szereplővel (kereskedők, távközlési 
cégek) 

   

Technológiai nehézségek    
Túlzott költségigény, lassú megtérülés    
Nagy, még meg nem térült befektetések 
a jelenlegi technológiákban    
Biztonságtechnikai problémák    
Egyéb, éspedig:       
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H. A mobil technológia fejlődésével lát-e arra reális lehetőséget, hogy a nem 
kártya alapú elektronikus fizetési megoldások megjelennek a széles körű 
mindennapi használatban (pl. a bolti POS mellett vagy helyett), és ha igen 
milyen megoldás (mobilszolgáltatói, független vagy banki hátterű; pre paid 
vagy szla. alapú, stb.), milyen időtávon? 

     .........................................................................................................................................  

 

I. Véleménye szerint veszélyeztetheti-e a bankok pozícióját alternatív fizetési 
szolgáltatók megjelenése ezen a piacon? Szükségesnek tartja-e, hogy a 
bankszektor nagyobb aktivitást mutasson e piaci szegmens lefedésére? 

     .........................................................................................................................................  

 

J. Személy szerint, mint banki szakértő, koncepcionális szinten lát-e lehetőséget a 
fentebb említett alternatív fizetési megoldások szélesebb körű elterjedésére? 
 

Ha igen, melyik Önnek a legszimpatikusabb megoldás, melyikben látja a 

legtöbb lehetőséget? 

 

Milyen időtávon képzelhető el a széleskörű elterjedés? 

     .........................................................................................................................................  
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2. SWOT-analízis: elektronikus fizetések** 

 

Erősségek Gyengeségek 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

Lehetőségek Veszélyek 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

                                                 
** Kérem SWOT analízis formájában írják le a banki közreműködését igénylő, de nem a hagyományos 
bankkártya/átutalás alapú elektronikus fizetési megoldások (pl. elektronikus pénz) magyarországi 
alkalmazhatóságáról. 
(Lehetőség szerint a szempontok sorrendje tükrözze azok fontosságát.) 
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9. melléklet: Kérdőív – Elektronikus kereskedelmi 
szektor 

1. Kérdőív: Internetes és mobil fizetések∗ 
 
A. Szokott Interneten vásárolni? 

• Rendszeresen   
• Alkalmanként   
• Ritkán    
• Egyáltalán nem  

 
B. Milyen alternatív elektronikus fizetési lehetőségeket ismer a bankkártya és a 

számlaátutalás mellett? 
•      … 
•      … 
•      … 

 
C. Hallott-e/ ismeri-e az elektronikus pénz (digitális pénz, digital cash) 

koncepciót? 
• Részletesen is ismeri    
• Hallott róla     
• Egyáltalán nem ismeri   

 
D. Mint kereskedelmi szakember, mekkora lehetőséget lát a hagyományos 

hitelkártya alapú internetes fizetési kultúra megváltozására? (1-7) 
(1- kevéssé valószínű lehetőség, 7- nagyon valószínű lehetőség) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nem fog változni    
A virtuális webkártyák fognak teret nyerni    
Az új chipes bankkártyák fognak teret 
nyerni    
A mobil alapú fizetések fognak teret 
nyerni    
A pre-paid jellegű fizetési metódusok 
fognak teret nyerni    
Az elektronikus pénz alapú sémák fognak 
teret nyerni    
Egyéb, éspedig:       
 
                                                 
∗ A feleletválasztós kérdéseknél a megfelelő négyzetbe kattintva lehet megjelölni a megfelelő választ, míg 
a kiegészítendő kérdések esetében °°°°° mezőbe, illetve a kipontozott rész elejére kattintva beírható a 
tetszőleges hosszúságú válasz. A kipontozott hely nagysága nem korlátozza a válaszok hosszát, 
lehetőségekhez mérten a legjobban szeretném megismerni a területtel kapcsolatos véleményüket. A 
kitöltött űrlapot másként elmentve lehet a módosításokat megőrizni és az eredményt visszaküldeni. 
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E. A kereskedelem és az elektronikus fizetési megoldások 
E./1. Legalább elképzelés szintjén foglalkozott –e már az ön cége bármilyen 

– nem kártya, illetve számlaátutalás alapú – elektronikus fizetési 
rendszerben való részvétellel, és ha igen melyikkel?   

     .....................................................................................................................................  
 

E./2. Tudomása szerint - legalább elképzelés szintjén - foglalkoznak-e 
magyarországi elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cégek 
valamilyen – nem kártya, illetve számlaátutalás alapú – elektronikus 
fizetési rendszerben való részvétellel; ha igen, melyikkel? 

     .....................................................................................................................................  
 

E./3. Legalább elképzelés szintjén foglalkozott –e már az ön cége 
elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszerben való részvétellel, és ha 
igen melyikkel? 

     .....................................................................................................................................  
 

E./4. Tudomása szerint - legalább elképzelés szintjén - foglalkoznak-e 
magyarországi elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cégek 
elektronikus pénzen alapuló fizetési rendszerben való részvétellel; ha 
igen, melyikkel? 

     .....................................................................................................................................  

 
E./5. Mekkora az igény jelenleg a hazai elektronikus kereskedelemben a 

mikrotranzakciók (pl. < 500-1.000 Ft) hatékony megvalósítására? 
 

Véleménye szerint elég hatékony-e a mikrotranzakciók pénzügyi 
támogatása? Jelent-e a kisértékű tranzakciók gazdaságos kezelése 
problémát? 

 
A jövőben várható-e a kisértékű elektronikus tranzakciók 
meghatározó térnyerése a hazai piacon, és ha igen milyen távon? 

     .....................................................................................................................................  
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F. A véleménye szerint melyek a jelenleg alkalmazott elektronikus fizetési 
megoldások legnagyobb hátrányai, amelyek akadályozzák a széles körű 
elterjedést és a fogyasztói bizalom megerősödését? (1-7)  
(1- kevéssé valószínű lehetőség, 7- nagyon valószínű lehetőség) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Adatvédelmi hiányosságok    
Adatbiztonsági hiányosságok    
Magas tranzakciós költségek    
Jelentős infrastruktúra/beruházás 
igények    
Nem megfelelő tranzakció-sebesség    
Felhasználói ismeretek hiánya    
Felhasználói érdektelenség    
Egyéb, éspedig:       
 
G. Miben látja a legnagyobb akadályát az alternatív – nem kártya és átutalás 

alapú – elektronikus fizetési metódusok elterjedésének, banki támogatásának? 
(1-7) 
(1- kevéssé valószínű lehetőség, 7- nagyon valószínű lehetőség) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Túl kevés elektronikus vásárlási 
tranzakció    
Jogi szabályozatlanság    
Érdektelenség a bankszektor részéről    
Ellenérdekeltség a bankszektor részéről    
Érdektelenség a kereskedők részéről        
Ellenérdekeltség a kereskedők részéről        
Érdektelenség az ügyfelek részéről    
Problémás együttműködés a 
folyamatban részt vevő többi 
szereplővel (bankok, távközlési cégek) 

   

Technológiai nehézségek    
Túlzott költségigény, lassú megtérülés    
Nagy, még meg nem térült befektetések 
a jelenlegi technológiákban    
Biztonságtechnikai problémák    
Egyéb, éspedig:       
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H. A mobil technológia fejlődésével lát-e arra reális lehetőséget, hogy a nem 
kártya alapú elektronikus fizetési megoldások megjelennek a széles körű 
mindennapi használatban (pl. a bolti POS mellett vagy helyett), és ha igen 
milyen megoldás (mobilszolgáltatói, független vagy banki hátterű; pre paid 
vagy szla. alapú, stb.), milyen időtávon? 

     .........................................................................................................................................  
 
I. Véleménye szerint veszélyeztetheti-e a bankok pozícióját alternatív fizetési 

szolgáltatók megjelenése ezen a piacon? Szükségesnek tartja-e, hogy a 
bankszektor nagyobb aktivitást mutasson e piaci szegmens lefedésére? 

     .........................................................................................................................................  
 
J. Személy szerint, mint elektronikus kereskedelemmel foglalkozó szakember, 

koncepcionális szinten lát-e lehetőséget a fentebb említett alternatív fizetési 
megoldások szélesebb körű elterjedésére? 
 
Ha igen, melyik Önnek a legszimpatikusabb megoldás, melyikben látja a 
legtöbb lehetőséget? 
 
Milyen időtávon képzelhető el a széleskörű elterjedés? 

     .........................................................................................................................................  
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2. SWOT-analízis: elektronikus fizetések** 
 

Erősségek Gyengeségek 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 

Lehetőségek Veszélyek 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 

 

                                                 
** Kérem SWOT analízis formájában írják le a banki közreműködését igénylő, de nem a hagyományos 
bankkártya/átutalás alapú elektronikus fizetési megoldások (pl. elektronikus pénz) magyarországi 
alkalmazhatóságáról. 
(Lehetőség szerint a szempontok sorrendje tükrözze azok fontosságát.) 
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10. melléklet: Kvantitatív eredmények – Bankszektor 
A. Szokott Interneten vásárolni? 

Rendszeresen 22,22%
Alkalmanként 44,44%
Ritkán 33,33%
Egyáltalán nem 0,00%
 

B. Milyen alternatív elektronikus fizetési lehetőségeket ismer a bankkártya és 
a számlaátutalás mellett? 

• EBPP 
• Site-specifikus (Paypal) 
• Mobil fizetés 
• Digicash 
• Cashfree 
• Elektronikus pénztárca 
• Mobil fizetés 
• Semops 
• MPP 
• PC/Mobil/Internet/Tele banking 
• SMS 
• NTT DoCoMo 

 

C. Hallott-e/ ismeri-e az elektronikus pénz (digitális pénz, digital cash) 
koncepciót? 

 
Részletesen ismeri 77,78%
Hallott róla 22,22%
Egyáltalán nem ismeri 0,00%
 

D. Mint banki szakember, mekkora lehetőséget lát a hagyományos hitelkártya 
alapú internetes fizetési kultúra megváltozására? (1-7) 

  1 2 3 4 5 6 7 Átlag Szórás
Nem fog változni 33,33% 22,22% 11,11% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44 0,96 

A virtuális webkártyák 
fognak teret nyerni 0,00% 0,00% 22,22% 44,44% 33,33% 0,00% 0,00% 4,11 1,00 

Az új chipes 
bankkártyák fognak 
teret nyerni 

0,00% 0,00% 22,22% 33,33% 44,44% 0,00% 0,00% 4,22 1,00 

A mobil alapú 
fizetések fognak teret 
nyerni 

0,00% 0,00% 11,11% 22,22% 22,22% 33,33% 11,11% 5,11 0,84 

A pre-paid jellegű 
fizetési metódusok 
fognak teret nyerni 

0,00% 11,11% 11,11% 33,33% 22,22% 0,00% 0,00% 3,00 0,96 

Az elektronikus pénz 
alapú sémák fognak 
teret nyerni 

0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 55,56% 0,00% 0,00% 4,56 0,71 
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F. A véleménye szerint melyek a jelenleg alkalmazott elektronikus fizetési 
megoldások legnagyobb hátrányai, amelyek akadályozzák a széles körű 
elterjedést és a fogyasztói bizalom megerősödését? (1-7) 

  1 2 3 4 5 6 7 Átlag Szórás
Adatvédelmi 
hiányosságok 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00 0,00 

Adatbiztonsági 
hiányosságok 0,00% 44,44% 44,44% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 3,33 1,73 

Magas tranzakciós 
költségek 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 22,22% 22,22% 0,00% 3,44 0,45 

Jelentős 
infrastruktúra/beruházás 
igények 

0,00% 11,11% 0,00% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 5,11 0,45 

Nem megfelelő 
tranzakció-sebesség 

44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 1,78 1,73 

Felhasználói ismeretek 
hiánya 

0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 22,22% 44,44% 5,78 1,00 

Felhasználói 
érdektelenség 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 22,22% 11,11% 22,22% 5,11 1,26 

 
G. Miben látja a legnagyobb akadályát az alternatív – nem kártya és átutalás 

alapú – elektronikus fizetési metódusok elterjedésének, banki 
támogatásának? (1-7) 

  1 2 3 4 5 6 7 Átlag Szórás

Túl kevés elektronikus 
vásárlási tranzakció 

22,22% 22,22% 22,22% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,67 0,50 

Jogi 
szabályozatlanság 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 55,56% 0,00% 22,22% 4,89 1,89 

Érdektelenség a 
bankszektor részéről 

0,00% 44,44% 33,33% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78 1,00 

Ellenérdekeltség a 
bankszektor részéről 

22,22% 22,22% 22,22% 11,11% 33,33% 0,00% 0,00% 3,44 0,71 

Érdektelenség a 
kereskedők részéről 

0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 11,11% 0,00% 4,78 2,00 

Ellenérdekeltség a 
kereskedők részéről 

22,22% 44,44% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,11 1,00 

Érdektelenség az 
ügyfelek részéről 

0,00% 44,44% 0,00% 0,00% 44,44% 22,22% 0,00% 4,44 1,15 

Problémás 
együttműködés a 
folyamatban részt 
vevő többi szereplővel 
(kereskedők, 
távközlési cégek) 

0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 22,22% 0,00% 55,56% 5,89 1,73 

Technológiai 
nehézségek 22,22% 22,22% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3,67 0,50 

Túlzott költségigény, 
lassú megtérülés 

0,00% 0,00% 0,00% 55,56% 11,11% 33,33% 0,00% 4,78 2,00 

Nagy, még meg nem 
térült befektetések a 
jelenlegi 
technológiákban 

0,00% 0,00% 22,22% 44,44% 0,00% 0,00% 33,33% 4,78 1,00 

Biztonságtechnikai 
problémák 

0,00% 22,22% 0,00% 33,33% 22,22% 22,22% 0,00% 4,22 0,50 
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2. A SWOT-táblák összefoglalt eredményei 
 

Erősségek Gyengeségek 
• Költséghatékonyság 
• Gyorsaság 
• Kényelem 
• Van kiterjedt elfogadói hálózat 
• Automatizálhatóság 
• van megfelelő (kommunikációs) infrastruktúra 
• 7/24, realtime működés 
• Van hasonló működő elszámolási rendszer 
• Nyomon követhető 
• Mobilitás, földrajzi függetlenség 
• Van működő reklamációs, és visszaélés 

kezelés tapasztalat 
• Van nemzetközi elfogadói és elszámolói 

tapasztalat és rendszer 
• Van a rendszer fenntartásához szükséges üzleti 

és technikai szakember gárda 
• A kereskedők jelentős része érdekelt 

(különösen, akinek a kártya drága) 

• Hiányos jogi szabályozottság 
• Elfogadói hálózat kialakítás, vagy átalakítás 

szükséges 
• Rugalmatlanság 
• Bizalomhiány az ügyfelek részéről 
• Szektorok közötti érdekellentétek 
• Fogyasztói fogadókészség 
• A jövedelmezőséget vélhetően nem növeli 

jelentősen, mert a kártyás fizetések rovására 
bővül 

• Korlátozottság 
• Infrastruktúra gyengeség (pl. internet-

penetráció) 
• Barrier-to-entry az e-szolgáltatásoknál 
• Ügyféledukáció hiánya 
• Nagyon kezdetleges, a nemzetközi és más 

belföldi elfogadói hálózatban a fizetéseknél 
kevéssé használható 

Lehetőségek Veszélyek 
• Új szolgáltatások térnyerése 
• Olcsó kommunikációs közeg 
• Új ügyfélkör 
• Alternatív fizetési módok 
• Egypontos ügyfélkiszolgálás 
• Kis forgalmú és mozgó üzletek számára is 

használható 
• Új szolgáltatási kör 
• Prompt teljesítés 
• Webes és mobilos technológiák rohamos 

terjedése 
• Magánszemélyek közötti fizetés 
• Növekvő marketing 
• További automatizálási lehetőségek (szálloda 

kulcs, belépő jegyek, utazáshoz jegyek-
bérletek, parkolás, stb) 

• Adatbiztonság 
• Visszaélés kiküszöbölésére nincs tapasztalat 
• Új visszaélési formák megjelenése 
• Egységes standardok hiánya 
• A bevezetett rendszer nem válik be, és jelentős 

további beruházással vezethető be 
nemzetközileg is elfogadható rendszer 

• Pénzügyi kapcsolatok személytelenedése 
• A mobil telefonok nem képesek beváltani a 

hozzájuk fűzött reményt 
• Az eszköz eltűnése, mekkora veszteséget 

okoz, különösen, ha egyéb funkcióval 
(lehetőségek) is bővítjük 

 



 207

11. melléklet: Kvantitatív eredmények – E-ker. szektor 
A. Szokott Interneten vásárolni? 

Rendszeresen 71,43%
Alkalmanként 28,57%
Ritkán 0,00%
Egyáltalán nem 0,00%
 

B. Milyen alternatív elektronikus fizetési lehetőségeket ismer a bankkártya és 
a számlaátutalás mellett? 

• SMS 
• Paypal 
• Mobilegyenleg 
• Feltöltőkártya 
• Mobil fizetés 

 

 

C. Hallott-e/ ismeri-e az elektronikus pénz (digitális pénz, digital cash) 
koncepciót? 

 
Részletesen ismeri 0,00%
Hallott róla 57,14%
Egyáltalán nem ismeri 42,86%
 

D. Mint banki szakember, mekkora lehetőséget lát a hagyományos hitelkártya 
alapú internetes fizetési kultúra megváltozására? (1-7) 

  1 2 3 4 5 6 7 Átlag Szórás
Nem fog változni 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 3,29 0,50 

A virtuális webkártyák 
fognak teret nyerni 28,57% 28,57% 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 0,00% 2,86 0,50 

Az új chipes 
bankkártyák fognak 
teret nyerni 

0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 42,86% 5,29 0,71 

A mobil alapú 
fizetések fognak teret 
nyerni 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 28,57% 6,00 0,58 

A pre-paid jellegű 
fizetési metódusok 
fognak teret nyerni 

28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 3,43 0,58 

Az elektronikus pénz 
alapú sémák fognak 
teret nyerni 

28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,86 1,53 
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F. A véleménye szerint melyek a jelenleg alkalmazott elektronikus fizetési 
megoldások legnagyobb hátrányai, amelyek akadályozzák a széles körű 
elterjedést és a fogyasztói bizalom megerősödését? (1-7) 

  1 2 3 4 5 6 7 Átlag Szórás
Adatvédelmi 
hiányosságok 

42,86% 0,00% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 2,43 0,58 

Adatbiztonsági 
hiányosságok 

28,57% 14,29% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 2,57 0,50 

Magas tranzakciós 
költségek 

0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 5,57 0,58 

Jelentős 
infrastruktúra/beruházás 
igények 

0,00% 0,00% 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 3,86 0,58 

Nem megfelelő 
tranzakció-sebesség 

28,57% 0,00% 42,86% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 2,71 0,58 

Felhasználói ismeretek 
hiánya 

0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 5,29 0,58 

Felhasználói 
érdektelenség 

0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 28,57% 28,57% 5,29 0,50 

 
G. Miben látja a legnagyobb akadályát az alternatív – nem kártya és átutalás 

alapú – elektronikus fizetési metódusok elterjedésének, banki 
támogatásának? (1-7) 

  1 2 3 4 5 6 7 Átlag Szórás

Túl kevés elektronikus 
vásárlási tranzakció 

0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 28,57% 0,00% 42,86% 5,43 0,96 

Jogi 
szabályozatlanság 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 28,57% 28,57% 0,00% 4,57 0,50 

Érdektelenség a 
bankszektor részéről 

0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 5,71 0,50 

Ellenérdekeltség a 
bankszektor részéről 

28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,14 0,58 

Érdektelenség a 
kereskedők részéről 

0,00% 28,57% 0,00% 28,57% 0,00% 42,86% 0,00% 4,29 0,58 

Ellenérdekeltség a 
kereskedők részéről 

71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43 2,31 

Érdektelenség az 
ügyfelek részéről 

28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 0,00% 3,71 0,50 

Problémás 
együttműködés a 
folyamatban részt 
vevő többi szereplővel 
(kereskedők, 
távközlési cégek) 

0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 28,57% 28,57% 5,14 0,50 

Technológiai 
nehézségek 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 57,14% 14,29% 0,00% 4,29 1,53 

Túlzott költségigény, 
lassú megtérülés 

0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 14,29% 42,86% 5,86 0,96 

Nagy, még meg nem 
térült befektetések a 
jelenlegi 
technológiákban 

0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 4,14 0,58 

Biztonságtechnikai 
problémák 

28,57% 28,57% 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 0,00% 2,86 0,50 
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2. A SWOT-táblák összefoglalt eredményei 
 

Erősségek Gyengeségek 
• Gyorsaság 
• Kényelem 
• Mobilitás, földrajzi függetlenség 
• Költséghatékonyság 

• Hiányos jogi szabályozottság 
• Elfogadói hálózat kialakítás, vagy átalakítás 

szükséges 
• Bonyolultság 
• Nem felhasználóbarát megoldások 
• Idősebb generáció igényeit nem veszi 

figyelembe 
• Bizalomhiány az ügyfelek részéről 
• Szektorok közötti érdekellentétek 
• Fogyasztói fogadókészség 

Lehetőségek Veszélyek 
• Új szolgáltatások térnyerése 
• Alternatív fizetési módok 
• Egypontos ügyfélkiszolgálás 
• Új szolgáltatási kör 
• Webes és mobilos technológiák rohamos 

terjedése 
• Gyors technikai fejlődés 
• Generációváltás 

• Adatbiztonság 
• Visszaélés kiküszöbölésére nincs tapasztalat 
• Új visszaélési formák megjelenése 
• Egységes standardok hiánya 

 
 


