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1. Bevezetés 

1.1. A kutatás története és kontextusa 
 

Az elmúlt néhány évtizedben a banki ágazat gyors fejlődésen ment keresztül és a kamatrés bevétel 

helyett a szolgáltatási bevétel vált jellemzővé, különösen azok miatt az innovatív szolgáltatások 

miatt, amit az ICT tesz lehetővé. A bankkártyák a fejlett nyugati országokban nem számítanak új 

szolgáltatásnak. Ugyanakkor az átalakuló országokban, mint Magyarország, Lengyelország vagy 

Vietnam csak körülbelül egy évtizede vezették be őket illetve még mindig csak a fejlődés korai 

szakaszában vannak. A nagy bankkártya szövetségek, mint a Visa vagy a MasterCard azt állítják, 

hogy a kártyák széles körben elterjedtek mintegy 100 országban, ami ugyanakkor azt is jelenti, 

hogy létezik egy tucatnyi olyan ország, ahol a bankkártya üzletág még nem fejlett. A kártyaüzlet 

szisztematikus vizsgálata rávilágítana számos releváns menedzsment és stratégiai döntésre, segítené 

a kártyapiacra újonnan belépő országok bankjait abban, hogy a tanulási ciklus felgyorsuljon és jobb 

döntéseket hozzanak. A tanultak a kártyákkal kapcsolatban már tapasztalatokat szerzett bankok 

számára is hasznosak lehetnének, hiszen okosabb stratégiai döntéseket tudnának hozni akkor, 

amikor a körülmények megváltoznak, illetve ezek alapján új, innovatív, az ICT által lehetővé tett 

szolgáltatásokat tudnak bevezetni, mint pl. az elektronikus kereskedelem, intelligens kártya, 

e-készpénz, virtuális pénz, fejlett hitelkártyarendszerek stb. 

 

Szakmai tevékenységem és kutatásaim során hosszú időt töltöttem a bank üzletág technológiai és 

menedzsment kérdéseinek vizsgálatával. A kezdet egy, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen elvégzett TDK kutatás volt a banki rendszerek számára készülő 

szoftverfejlesztések kereteiről, amit kiegészített az Integránál (Budapest) szoftver kutatás-fejlesztési 

menedzserként végzett 4 év gyakorlati tevékenység. Ezt követően, mint a McKinsey&Company 

stratégiai tanácsadója tanácsadási kutatásokat végeztem különböző bankok felsővezetése számára 

olyan kérdésekről, mint pénzügyi és működési stratégia, technológiai alkalmazások, szállító 

kiválasztása, folyamat áttervezés stb. Amikor elutaztam, hogy egy tanácsadó és kutató központot 

működtessek Vietnamban, továbbra is foglalkoztam bankoknak szóló tanácsadói tanulmányok 

készítésével, ezen belül egy, a hazai kártyákat kölcsönösen elfogadó szövetség létrehozására 

irányuló üzleti terv kidolgozásával. Ebben az időszakban is folytattam kutatást a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ és Tudásmenedzsment Tanszékének 

irányítása és felügyelete alatt, valamint csatlakoztam a University of California (San Diego), 

Lewis&Clark College továbbá a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kutatói csoportjához. 

Ez a csoport egy Bankkártyák a rendszerváltó országokban elnevezésű projektet folytatott [Project 

for Bank Cards in Transition Countries (PCBIT)], amit a US National Science Foundation 
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támogatott, és amelynek célja az volt, hogy bankkártyával kapcsolatos kérdéseket tanulmányozzon 

Közép és Kelet-Európa valamint Ázsia 9 átalakuló országában. Jelen tanulmány az említett projekt 

keretében általam végzett kutatások által feltárt tények összefoglalása, melynek középpontjában a 

kiszervezés és egyéb stratégiai döntések állnak. 
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1.2. A kutatási téma összefoglalása 

 

A bankkártya motorja az ICT ezért hat rá annak különleges dinamikája, ami nagyon különbözhet 

attól a hagyományos gazdaságtól, amihez a bankvezetők hozzászokhattak. A kártya-üzletágban 

újnak számító bankok esetében a banki vezetők gyakorta úgy vélik, hogy nehéz a bankkártya 

üzletet megérteni és arról átfogó képet kapni, mivel összetett és új technológiákat alkalmaz. Az 

ilyen vezetőknek gyakran „munka közben kell tanulniuk”, miközben megpróbálnak jó stratégiai és 

operatív döntéseket hozni. Az erre vonatkozó szakirodalom a bankkártya technológiai aspektusára, 

az általános működésre és a kiszerződés menedzselésére (néha kifejezetten a bankszektor számára, 

de nem igazán a kártyaszektor számára), valamint a kártyák kölcsönös elfogadásáért felszámított díj 

makrogazdasági kérdéseire összpontosít, de nincs átfogó tanulmány, ami a bankkártya szektorral 

kapcsolatos stratégiai döntésekről és a menedzsment kérdéseiről szólna. 

 

Jelen tanulmány általános képet nyújt a bankkártya üzletről, valamint eszközkészletet kínál olyan 

bankok számára, amelyek ezzel kapcsolatos stratégiai döntésekkel néznek szembe. Azzal kezdődik, 

hogy bemutatja a verseny új dinamikáját abban a szektorban, amelynek az ICT a motorja, 

különösen a hálózati externalitásokat. Bevezeti az olvasót a fizetőkártya üzletbe, leírja a történetet 

és a jelenlegi helyzetet néhány olyan országban, amelyek a fejlődés különböző fázisait képviselik. 

Ezt követően csoportosítja a fizetőkártya üzletben szokásos tevékenységeket, beleértve a 

kibocsátást, feldolgozást, megszerzést valamint a kölcsönös elfogadásban való részvételt, áttekinti a 

vonatkozó irodalmat és meghatározza a kutatási protokollt, ami interpretivista esettanulmány-

kutatáson alapul.  

 

A tanulmány legfontosabb eredményei a bankkártya üzlettel kapcsolatos menedzsment kérdések 

elemzése, valamint néhány kulcsfontosságú stratégiai döntés – beleértve a kiszervezésre vonatkozó 

döntést, a kölcsönösen elfogadó szövetségekhez való csatlakozást, végberendezésekbe történő 

befektetést, platformok és szállítók kiválasztását, hitelbírálati rendszerek kiválasztását – 

meghatározása. A kutatás során a szerző három lényeges kutatási eredményhez jutott: 1) döntési fa, 

ami tükrözi a döntések közötti összefüggéseket; 2) a kiszerződési döntéseket szolgáló modell, 

benne egy kvantitatív döntéshozatali modell, amit ki lehet egészíteni különböző országokból 

származó statisztikai adatokkal, költség/haszon modellek és az egyes tevékenységekhez fűződő 

szubjektív tényezők elemzése; és 3) döntési keretrendszer a kölcsönös elfogadó szövetségekhez 

való csatlakozáshoz. A tanulmány ezen felül gyakorlati útmutatót kínál az új kártyaüzlet 
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bevezetésével, a szállító kiválasztásával valamint a hitelelbíráló rendszerek kérdéseivel 

kapcsolatban.  

 

1.3. A kutatási eredmények alkalmazási lehetőségei 

 

A jelen tanulmányban kidolgozott döntéshozatali modellek és eszközkészletek számos gyakorlati 

alkalmazási lehetőséget kínálnak. Olyan bankoknál, ahol már gyakorlatra tettek szert a 

kártyaüzletben, a vezetők arra használhatják az eszközöket, hogy az új helyzetekben időről időre 

felülvizsgálják döntéseiket. A kiszerződési folyamathoz és egyéb tevékenységekhez készített 

döntési eszközök tartalmaznak input változókat, mint pl. a pénzügyi teljesítmény, működési 

hatékonyság, szervezeti változások, az ügyletek nagyságrendjével és a költségszinttel változó 

költség/haszon arányok stb. Az input változók nyilvánvalóan változnak az idővel, így a 

menedzsereket új döntési helyzetek elé állítják, de a meglévő eszközkészlet segítené őket abban, 

hogy gyorsabban és megbízhatóbb döntéseket hozzanak. Egyéb eszközök, mint pl. a szállító 

kiválasztására szolgáló keretrendszer, a kölcsönös elfogadó szövetségekhez való csatlakozásra 

szolgáló keretrendszer ugyancsak hasznosak lehetnek akkor, amikor a banknak modernizálnia kell 

a technológiáját vagy amikor új szolgáltatók/szállítók válnak elérhetővé. 

 

Még ha a bank túljutott azon a döntési szakaszon, amihez az eszköz hasznos volna, akkor is le tudja 

vonni a tanulságot a kártyával kapcsolatos menedzsment kérdések elemzéséből, amit aztán fel tud 

használni új, innovatív, ICT-vel működtetett szolgáltatásokhoz, mint pl. az e-kereskedelem, e-cash, 

virtuális pénz, fejlett hitelkártya rendszerek stb. Az ICT-vel működtetett szolgáltatásoknál ugyanazt 

a dinamikát ismerhetjük fel, mint amit a kártyaüzletben találunk, mint pl. a hálózat externalitása, 

fogvatartási hatások, amiket tehát hasonló stratégiával kell kezelni. 

 

Más országok olyan bankjai számára, ahol még nem fejlődött ki az erős bankkártya szektor, ezek az 

áttekintések és keretrendszerek értékes tanulnivalót és eszközöket képviselnek, amelyek 

segítségével gyorsan meg lehet érteni és meg lehet hozni a döntéseket az idő és a bonyolult 

technológiai és menedzsment problémák szorításában. 
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1.4. Kutatási problémák és kérdések 

 

Kutatási probléma: Lehet-e olyan modellt javasolni, ami irányítaná a bankkártya piacon 

kezdőnek számító bank vezetését a döntések meghozatalában, segítené abban, hogy az üggyel 

kapcsolatos kulcsfontosságú stratégiai döntéseket, az ilyen döntések közötti összefüggéseket, az 

egyes döntések lehetséges kimeneteleit és input tényezőit valamint a tényleges helyzetükben javasolt 

választási lehetőségeket gyorsan megértsék? 

 

Az alábbi bepillantás lehetővé teszi a probléma természetének jobb megértését: 

• Habár mostanra a bankkártya széles körben elterjedt több, mint 100 országban, még ma is több 

tucat olyan ország van, ahol a bankrendszer nem ért el erre a szintre. Jelentős tudás halmozódott 

fel e területen, de még nem végeztek szisztematikus kutatást, ami hasznos tudnivalókkal látná el 

az új szereplőket, akik ezzel a témával újra és újra szembetalálkoznak. 

• Amikor egy banknál arra kerül sor, hogy belépjen a kártyapiacra, ezt tipikusan nagyon rövid idő 

alatt, nagyon korlátozott erőforrásokkal és rendkívül versengő körülmények között kell 

megtennie. 

• A know-how és a szükséges technológiák nagyon összetettek és tudományágak széles körére 

terjednek ki: informatika, menedzsment, szociológia (egy banknak úgy kell viselkednie, mint 

egy nagy és egymástól kölcsönösen függő bank-közösség részének). Ezért a szükséges döntések 

nagyon összetettek és nagy kapcsolatrendszert kell figyelembe venniük. 

• Nem csak hogy nehéz beazonosítani és meghatározni az egyes döntéseket, bonyolult dolog 

meghatározni a lehetséges kimeneteleket (tekintetbe véve az aktuális versenyarénát, a 

szabályozási környezetet), valamint azokat az inputokat, amelyeket szükséges megfontolni. Csak 

miután ezeket meghatároztuk, akkor lehetséges kialakítani azokat a modelleket, amelyek 

bemutatják a választási lehetőséget a bankmenedzsereknek. 

 

Ahhoz, hogy megoldást találjunk erre a kutatási problémára, három kutatási kérdést javasoltunk. 

Ezek a következők: 

 

1. kutatási kérdés: Melyek azok a kulcsfontosságú stratégiai döntések, amelyekkel a bank 

menedzsereknek szembe kell nézniük, amikor belépnek a bankkártya piacára? 

 

2. kutatási kérdés: Milyen összefüggések állnak fenn ezek között a döntések között, mik a 

prioritások, miképpen befolyásolná az egyik kimenetele egy másik relevanciáját és lehetséges 

kiválasztását? 
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3. kutatási kérdés: Melyek az egyes döntések lehetséges kimenetelei és input tényezői, és miként 

lehet egy olyan modellt kidolgozni, ami a bank aktuális helyzetében a kimeneteleket előre 

jelezné/kikövetkeztetni engedné? 
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2. Az ICT-re alapuló ágazatok új gazdaságtana  

2.1. Az Internet, az Új Gazdaság 

2.1.1. Az Internet boom és ami azon túl van 

 

Varian (2003) az 1990-es évek végén tapasztalható Internet boom-ot a „kombinatív újítás” 

példájának tekintette, Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy egy technológia vagy néhány 

technológia jelenik meg, ami alkotórészek gazdag választékát nyújtja, amelyeket egymással 

kombinálni és újra kombinálni lehet, miáltal új termék jön létre. Ezeknek az összetevőknek a 

megérkezése aztán – ahogy a feltalálók próbálgatják a lehetőségeket – technológiai boom-ot hoz 

létre. 

 

A történelemben az ipari fejlődés erre a jelenségre számos példát mutatott. A csereszabatos 

alkatrészek kifejlesztésének kísérlete a XIX. században jó példa az olyan technológiai 

forradalomra, amelynek hajtóereje a kombinatív újítás. Egy évszázaddal később a benzinmotor 

kifejlesztése egy újabb kombinatív újítási hullámhoz vezetett, minthogy ezt számos különböző 

eszközben használták a motorkerékpártól a gépkocsiig és a repülőgépig. 

 

A gőzgép és a villanymotor szintén beindították a kombinatív újítás gyors időszakait. A XX. század 

közepén az integrált áramkör óriási hatást gyakorolt az elektronikai iparra. A Moore-törvény a 

mikrogazdasági eszközök fejlődését segítette elő és forradalmasította a kommunikációt és a 

számítógépipart egyaránt. 

 

A routereket, amik lerakták az Internet alapjait, a szervereket, amik kínálják az információkat és a 

személyi számítógépeket, amelyekkel az egyének ezekhez az információkhoz hozzáférnek, mind a 

mikroprocesszor tette lehetővé. 

 

Az Internet forradalom nagyon gyorsan zajlott le, csupán néhány év alatt. Miért volt ez oly gyors a 

többiekkel összehasonlítva? E jelenség egyik ésszerű magyarázata az, hogy az Internet forradalom 

összetevői meglehetősen különböztek azoktól a mechanikus vagy elektromos eszközöktől, amelyek 

a kombinatív növekedés korábbi időszakait hajtották. 
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Az Internet forradalom összetevői egyáltalán nem kézzelfogható eszközök voltak. Elképzelések 

voltak, szabványok meghatározásai, protokollok, programozási nyelvek és szoftver. Ilyen 

immateriális összetevők esetén nem volt gyártási késedelem vagy szállítási költség vagy 

leltárproblémák. Hála az Internet elődei, a katonai hálózat (ARPA) valamint az egyetemközi 

hálózat korai létrehozásának, egy új szoftvert másodperceken belül a világon bárhová el lehet 

küldeni, és a feltalálók mindenütt kombinálhatják és újra kombinálhatják ezt a szoftvert más 

összetevőkkel, hogy sok új alkalmazást hozzanak létre. Rengeteg Internetes alkalmazás létezik, 

ilyenek a honlap, a chat-szoba, a képek, amikre rá lehet klikkelni stb. Fontos, hogy az összes 

Internet alkalmazást kevés alapeszköz és protokoll segítségével fejlesztették ki. 

 

Fizikai korlátok nélkül az Internet boom nagyon gyorsan haladt. Ahogy jobb és erősebb eszközöket 

fejlesztettek ki, az újítás üteme egyes területeken felgyorsult, minthogy a népesség egyre szélesebb 

szegmense tudott könnyen és gyorsan létrehozni online alkalmazásokat. 

 

Varian (2003) szerint a kombinatív újítás minden egyes időszakát pénzügyi spekuláció kísérte. Új 

technológiák, amelyek megragadták a nagyközönség képzelőerejét, elkerülhetetlenül befektetési 

boom-hoz vezettek. Az Internet boom sem kivétel. 

 

Az Internet tőzsdei buborékot okozott. Amikor a nagyközönséget egy új technológia tűzbe hozza, 

csomó pénz áramlik a tőzsdére. Általában ez történik. Racionális befektetőkkel talán nehéz lehet 

létrehozni a buborékot, de nem nehéz az utca emberével. 

 

Habár dollármilliárdok vesztek el az Internet buborék idején, az ezen időszak alatt végzett 

befektetések jelentős összegének mégis megvan a társadalmi értéke. A legnagyobb tőkebefektetés 

bizonyára az emberi tőke volt. A pénzügyi siker hajszolása fiatal emberek egész generációját vette 

rá, hogy merüljön el az informatikában. A számítógép ismerete sokszorosan megtérül a jövőben. 

Lehetséges, hogy az 1990-es évek végén tapasztalt termelékenység-növekedési hullám egy része 

abból az emberi tőkéből származott, ami az Internet alkalmazásokba – mint pl. táblázatkezelők és 

honlapok – befektettek. 
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2.1.2. Az Új Gazdaság 

 

A Moore törvény, az Internet, a digitalizálás ismerete és a pénzügyi piacok összetalálkozása gyors 

feltalálói időszakhoz vezetett. Az eredmény az lett, hogy majdnem minden dimenzióban, a 

számítógépes környezetben, a sávszélességben és HTML programozók számában rendkívüli 

kapacitások keletkeztek. Ez mind még most is értéket képvisel. 

 

A gazdaság mára eljutott a konszolidáció időszakába. Ezeket az eszközöket régen és most is piaci 

értéken tartjuk nyilván, hogy jobban kifejezzük az eszköz valódi értékét. A folyamat fájdalmas. A 

feladat most az, hogy meg kell érteni, miként lehet az 1990-es évek tőkebefektetését felhasználni 

arra, hogy javítsunk az áruk és szolgáltatások előállításának módján. A termelékenység növekedése 

felgyorsult az 1990-es évek második felében és a növekedés folytatódott a következő időszakban. 

Ez részben az informatika használatának köszönhető. 

 

Most a kombinatív újítás nagyon érdekes szakaszához érkeztünk: az összetevőket tökéletesítették, a 

kezdeti újítások már elkészültek, de ezeket még nem foglalták bele teljesen a szervezetek által 

végzett munka gyakorlatába. Az a feladat áll előttünk, hogy újratervezzük az információnak a 

vállalkozáson keresztülvezető útját. És nem csak a vállalkozáson belül, az értékek hosszú lánca áll 

rendelkezésre újabb újításokhoz. Michael Dell mutatott nekünk egy jó példát. 

 

2.1.3. A bankkártya ágazat is érintett 

 

A Visa (2003) azt állítja, hogy 100 országban van jelen. Ez a mély benyomást keltő elterjedtség 

megmutatja, hogy mennyire mindenütt jelen vannak ma a bankkártyák. De azt is mutatja, hogy a 

bankkártyák még nincsenek jelen több mint 50 fejlődő országban. Ezekben az országokban a 

pénzintézetek hamarosan szembe kerülnek azzal a problémával, hogy kalandra induljanak a fizető 

kártyák területére, és a menedzsment döntéshozatalt támogató keretrendszer támogatná őket ebben. 

 

Olyan országokban, ahol a bankkártyát széles körben meghonosították, a bankok még mindig 

szembe kerülhetnek más új high-tech szolgáltatások bevezetésének problémájával. Az új alternatív 

csatornák, például az internetes bank, mobile bank stb. a vezetőket az ICT-alapú ágazat 

dinamikájával és döntéshozatali problémáival szembesítik. A bankkártyával kapcsolatos 

döntésekből levont tanulságok segíthetik őket abban, hogy e kihívások között megleljék a helyes 

utat. 
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2.2. Új eszközök a termékek és szolgáltatások megkülönböztetésére 

 

Az árdiszkrimináció alkalmas eszköz ott, ahol a nyereségtartalom jelentős. Az ICT-alapú 

ágazatokban általában alkalmazzák az árdiszkriminációt. Ennek két fő oka van. Először: ezeknek az 

ágazatoknak magas a fix költség igénye. Másodszor: ezekben az ágazatokban a határköltség kicsi, 

gyakran elhanyagolható, ami gyakorta jelentős piaci erőt biztosít. Az ár gyakran meg fogja haladni 

a határköltséget, ez azt jelenti, hogy az, hogy az árdiszkrimináció jót tesz a haszonnak nagyon 

nyilvánvaló lesz az ICT vállalkozások számára. 

 

A többlethaszon alapvető mikrogazdasági koncepció – ez a különbözet a határköltség és a 

fogyasztó fizetési hajlandósága között. A mi esetünkben arról szól a játék, hogy ki vágja zsebre ezt 

a többlethasznot, a fogyasztó vagy a szállító. 

 

Ha a diszkrimináció alkalmazása nélkül egyetlen ár van, a szállító elveszíti a gazdagabb fogyasztók 

többlethasznát és a szegényebb fogyasztóktól származó jövedelmet. Az alacsony fix költségű és 

magas határköltségű ágazatokban ez utóbbi nem olyan fontos. De a magas fix költségű és alacsony 

határköltségű ágazatban ez nagyon fontos, mert segíti behozni a fix költségek fedezetét. 

 

Monopol helyzetben a monopólium végrehajthatja a legjobb árdiszkriminációt, és zsebre vághatja 

mind a többlethasznot. Versenykörnyezetben a fogyasztó általában a többlethaszon nagyobbik 

részét megszerzi.  

 

Az ICT-alapú ágazatokban a magas marzsok miatt nagy lehetőség van az árdiszkriminációra. 

Azonban ez felveti a „verseny önmagad ellen” problémát. Ezzel a fajta problémával foglalkozva 

Varian (2001) mutatott egy megoldást oly módon, hogy különbséget tett első-, másod- és 

harmadfokú árdiszkrimináció között. 

 

Elsőfokú árdiszkrimináció 

 

Elsőfokú árdiszkrimináció történik akkor, amikor minden fogyasztónak olyan árat ajánlanak, ami 

fogyasztónak az eladó által megismert jellemzőire alapul. Ez gyakorta megtörténik a 

monopolpiacon – a piacon egy eladó uralkodik. A monopol elsőfokú árdiszkrimináció elmélete a 
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következő: a cégek a lehető legmagasabb árat róják ki minden egyes ügyfélre, ily módon 

megszerzik az összes többlethasznot a fogyasztótól. Világos, hogy ez egy szélsőséges eset. 

 

A legszélsőségesebb esetben az informatika lehetővé teszi az „egyszereplős piacot” abban az 

értelemben, hogy nagyon egyéni terméket lehet eladni nagyon egyéni áron. Ezt a jelenséget nevezik 

„tömeges személyre szabásnak” vagy „egyéniesítésnek”. Például a fogyasztó számos online újság 

illetve portál esetében maga formálhatja meg kezdőlapját. Vehet egyénien konfigurált számítógépet 

a Delltől, vagy éppen egy számítógéppel személyre szabott farmernadrágot a Levi’s-tól. 

Brynjolfsson és Smith (1999) azt állapították meg, hogy a lakossági Internet szolgáltatók sokkal 

gyakrabban vizsgálják felül áraikat, mint a hagyományos kiskereskedők, valamint hogy az árakat 

egyre kisebb összegű növelésekkel igazítják ki. 

 

Ez a modell azonban nem valósítható meg a versengőbb ágazatokban, mert a személyre szabás 

növelheti a határköltséget. Ezen felül a hagyományos ágazatok az azonos termékek tömeges 

gyártásában bíznak, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenthessék a költségeket. Ulph és 

Vulkan (2000, 2001) megvizsgálták az elsőfokú árdiszkrimináció elméletét versenykörnyezetben. 

Két lényeges hatást mutattak ki. Az első a „fokozott többlethaszon elvonási hatás”, ami arra a 

tényre utal, hogy az egyéniesített ármeghatározás lehetővé teszi a cégek számára, hogy minden 

egyes fogyasztó esetén a számára még elfogadható ár közelében állapítsák meg az árat. A második 

a „felfokozott versenyhatás”, ami arra tényre utal, hogy minden fogyasztó piaci versenyző. Úgy 

találták, hogy amikor a fogyasztók ízlése nem sokban különbözik, a felfokozott versenyhatás 

uralkodik a többlethaszon-elvonási hatáson, ami a cégeket rosszabb helyzetbe és a fogyasztókat 

jobb helyzetbe hozza a versengő egyéniesített árazás esetén, mint a nem-egyéniesített árazás esetén. 

 

Az egyéniesített árazás személyiségi jogi kérdéseket is felvet. Az eladó rengeteg információt tud 

ügyfelei vásárlási szokásairól. Általában a fogyasztók nem akarják, hogy szállítóik átadják 

személyes adataikat harmadik feleknek. A kérdés nem csupán a személyiségi jog, hanem sokkal 

inkább a bizalom. Az ügyfelek tudni akarják, hogy miként fogják a velük kapcsolatos információt 

használni. 

 

Egy másik kérdés az egyéniesített árazással és a tömeges személyre szabással kapcsolatban a 

hirdetés. Számos esetben a személyre szabott információt nem arra használják, hogy közvetlenül a 

fogyasztónak adjanak el, hanem ingyenes szolgáltatásokat ajánlanak és azután a fogyasztóról szóló 

információt eladják egy hirdető cégnek, amelyik személyre tudja szabni és sokkal hatékonyabbá 
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tudja tenni a hirdetést. A Google példa erre az esetre. Több, mint 100.000 hirdetője van, akik 

árajánlatokat tesznek kulcsszavakra és kifejezésekre. Amikor a felhasználó ezen kulcsszavak 

egyikével keres információt, megjelennek a megfelelő hirdetések, és az árajánlatokat a hirdetés 

pozíciójának meghatározására használják.  

 

A bankiparban néhány USA-beli kártyakibocsátó szó szerint sokezer különböző hitelkártyát kínál 

(ilyen pl. az Experian). Minden ügyfélnek személyre szabott hitellimitet, kamatlábat és szolgáltatási 

díjat állapítanak meg. 

 

2.2.1. Másodfokú árdiszkrimináció 

 

Másodfokú árdiszkrimináció az, amikor közvetve diszkrimináljuk a fogyasztót oly módon, hogy 

megváltoztatjuk a termék jellemzőit úgy, ahogy az eladó szerint ez a különböző csoportoknak meg 

fog felelni. Ezt a módszert nevezik „termékcsalád árazásnak”, „piacszegmentálásnak” vagy 

„változat sokszorozásnak”. 

 

Például a Toyota autóinak és a Lexus autóinak számos közös tulajdonsága van, a termelési 

költségek között kisebb a különbség, mint az árak között. Az autógyártók a fogyasztói ízlés 

megoszlásával kapcsolatos ismereteiket használják egy-egy termékcsalád megtervezéséhez, ami 

különböző piaci szegmensek számára lesz vonzó. Hagyományos információhordozó termékek, mint 

pl. könyv, DVD, nagyon általános jelenség, hogy különböző változatokban adják el őket. 

 

Az ICT ágazatokban az informatikai hasznos az ügyfelekkel kapcsolatos információ 

összegyűjtésében, ami segíti a termékcsaládok megtervezését és a termék különböző változatainak 

előállítását. Az információ-változat sokszorozást széles körben alkalmazzák az Interneten. Például 

a Yahoo-n a 20 perccel korábbi tőzsde árak ingyen hozzáférhetőek, ugyanakkor a valós idejű 

tőzsdei adatok havi $9,95-be kerülnek. Ami a Microsoftot illeti, a Microsoft Windows XP for 

Professional és a for Home ugyanazzal a kóddal készült, de néhány funkció ki van kapcsolva. 

 

A banki ágazatban számos példát ismerünk a másodfokú árdiszkriminációra. A legismertebbek a 

különböző kártyatermékek: elektron kártya, hitelkártya, platina és arany. Minél elterjedtebbek a 

kártyák a piacon annál kifinomultabbak a diszkrimináció és az ügyfélszegmentálás módszerei. 

Másik példa a takarékbetétkönyv, ami hasonló funkciót tölt be, mint a folyószámla, de vidéken 
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(Vietnamban és Magyarországon egyaránt) a takarékbetétkönyv jobban tetszik az olyan fogyasztói 

habitusnak, amelyik jobbszeret valamilyen kézzelfoghatót. 

 

2.2.2. Harmadfokú árdiszkrimináció 

 

A harmadfokú árdiszkriminációt úgy alkalmazzuk, hogy csoportokat deklarálunk és a termékeket 

nekik különböző árakon adjuk el. Ezt a fajta árdiszkriminációt gyakran alkalmazzák. Néhány 

közlekedési szolgáltató leszállított árú jegyeket ad a diákoknak. Más szolgáltatók különbséget 

tesznek a cégeknek és az egyéneknek felszámított árak között. Vietnamban néhány szolgáltató más 

árat alkalmaz a hazai és a külföldi fogyasztóknál. 

 

Ez a módszer is problémákba ütközik. Számos esetben nem tudjuk a vevőket megkülönböztetni 

anélkül, hogy meg ne sértenénk a fogyasztók érzékenységét. 

 

Természetesen a harmadfokú árdiszkriminációt széles körben alkalmazzák a banki ágazatban is. 

Általában a bankok kedvezményt adnak a diákok kártyáira, kamatjutalmat (fordított diszkontálás) 

egy adott időszakban belépő új ügyfelek számláira. Ezek a kedvezmények akár a 100%-ot is 

elérhetik, hiszen gyakorlatilag nincs határköltség. Ugyanakkor a bankoknak óvatosaknak kell 

lenniük a kedvezményre jogosultak körének meghatározásánál, hogy ne sértsék meg az ügyfelek 

érzékenységét. A diszkriminációs gyakorlatra példa a társadalmi vagy demográfiai kritérium, 

gazdasági mutatószámok (pl. a háztartás havi jövedelme, a fogyasztói kosár nagysága). Azokban az 

országokban, ahol működnek hitelirodák, a bankok számára több információ áll rendelkezésre az 

ügyfelekről ahhoz, hogy a harmadfokú árdiszkriminációt alkalmazzák. 

 

2.2.3. Feltételek kialakítása a vásárlási előzmények alapján 

 

A vásárlási előzményekre alapozott árdiszkriminációt szintén széles körben alkalmazzák a high-

tech piacokon. Például a kicsi üzlet, mint mondjuk a sarki bolt a rendszeres vásárlóknak 

kedvezményeket nyújthat úgy, hogy törzsvásárlói kártyát ad nekik. Ez a fogyasztói információ 

gyűjtésének nehézsége miatt a hagyományos ágazatokban nem volt általános és csupán 

kedvezményekre korlátozódott. 
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Acquisti és Varian (2001) kimutatták, hogy a monopólium elérheti az optimumot, ha az árak 

kialakításánál a korábbi viselkedést veszi figyelembe, és nagyobb értéket tud kiszedni a 

termékéből, ha jobb szolgáltatásokat nyújt, mint pl. vásárlás egy kattintásra vagy ajánlások a 

vásárlási előzmények alapján. A bankszektorban a bankok is nyújtanak ilyen fejlettebb 

szolgáltatásokat, nevezetesen a viselkedés-alapú elbírálást, az Amex Black kártya (különleges, csak 

a meghívottaknak szóló ajánlat az Amextől, ami korlátlan hitel nyújt azoknak a 

kártyatulajdonosoknak, akik egy éve alatt több, mint 1 millió dollárt költöttek) stb. 

 

Fudenberg és Tirole (2000) megvizsgálták az „orvvadászatnak” nevezett jelenséget: egy cég 

gazdaságtalanul alacsony árat ajánl, hogy ellopja egy másik cég ügyfeleit, akiknek már van 

vásárlási történetük ezzel a másik céggel. Ezt a gyakorlatot széles körben alkalmazzák a hitelkártya 

ágazatban, mindig látunk hirdetéseket, amelyek „hitelkártya refinanszírozást” ajánlanak. 

 

2.2.4. Keresés 

 

Az ICT fejlődése és az Internet hatékony kereséseket tesz lehetővé, ezzel jelentősen csökkenteni 

tudjuk a költségeket. 

 

Hagyományosan idő- és pénzigényes a legjobb árú/minőségű termék keresése. Az Internet korában 

az ember csak leül a személyi számítógép képernyője elé és rákeres a szállítók honlapjaira. Sőt, az 

XML és a „search-bot” meg a „shopping agent” megjelenésével a keresést automatizálni lehet, a 

felhasználó csak begépeli a kívánságát és megkapja a termékleírások és árak strukturált 

összehasonlítását. 

 

Ha az árak összehasonlíthatóak, ez arra ösztönzi az eladót, hogy az árakat egészen a költségekig 

szorítsa lefelé, és kevés többlethasznot tartson meg vagy semennyit. Így kell tenniük, hogy a kereső 

felhasználóknak értékesíthessenek, ugyanakkor nem tudnak különbséget tenni a keresők és a 

véletlen vásárlók között. Ezért elveszítik azt a többlethasznot, amit a véletlen vásárlóktól 

megszerezhettek volna. 

 

Az eladók vagy azt tehetik, hogy a fentebb ismertetett módszerek valamelyikével differenciálják a 

termékeket, vagy véletlenszerű árstratégiát alkalmaznak, ha a terméket nem lehet differenciálni. 
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Baye és Morgan (2001) tettek javaslatot erre a véletlenszerű stratégiára. Az eladó egy átlagérték 

körül véletlenszerűen szóródó árakat állapít meg, amelyek néha elérik a lehetséges legkisebb árat. 

Ezzel a módszerrel el tudja csípni a kereső felhasználók némelyikét, akik elcsípték a minimális árat, 

továbbá a véletlen vásárlókat is. Ez utóbbi esetben az átlagosan felszámított ár lesz a megállapított 

ár, ami magasabb lesz a minimális árnál. 

 

Másik taktika a „csalizik és vált” használata, amikor nagyon alacsony árat állapítunk meg a 

shopbot-ra. A pozitív módszer, amikor az eladó alacsony árat kínál, különleges kedvezményeket, 

miközben csalogatja a vásárlót, hogy más termékeket is vegyen. A negatív módszer, amikor az 

eladó alacsony árat kínál, de az ár mögött egy ócska termék áll. A vevő esetleg többet fizet a 

keresett termékért, de ez a módszer alkalmas arra, hogy elvegye a vevők kedvét a shopbot 

használatától. 

 

2.2.5. Árukapcsolás 

 

A társaságok megpróbálnak minden egyes termékükre és szolgáltatásukra optimális árat kialakítani, 

figyelembe véve a fogyasztó fizetési hajlandóságát és a versenyárakat. A klasszikus ár-fizetési 

hajlandóság modellben ha az árat túl magasra szabták, az egységnyi haszon minden egyes eladott 

darabon magas, de az eladott egységek száma alacsony, mert az ár meghaladja a legtöbb vásárló 

fizetési hajlandóságát. Ha az ár túl alacsony, több egységet adnak el, de az egységnyi haszon 

csökken. Számítások segítségével lehet az optimális pontot meghatározni. Az olyan áruk esetén, 

amelyeknek a határköltsége jelentős (materiális javak), a költség korlátozza az ár lejjebb vitelét. Az 

alacsony határköltségű, pl. az informatikai javak nagyobb rugalmasságot élveznek. 

 

Kiderült, hogy nagyobb összesített hasznot lehet elérni ha összekapcsolunk 2 vagy több terméket, 

hogy csomagban adjuk el egyetlen áron. Léteznek matematikai modellek, amelyek bizonyítják ezt a 

koncepciót, de léteznek egyszerű példák is. Az Office csomag tartalmazza a szövegszerkesztőt és a 

táblázatkezelőt. Tételezzük fel, hogy a Microsoft megpróbál két külön szoftvert eladni 2 külön 

vevőnek, A-nak és B-nek. A úr $120-at kíván fizetni a szövegszerkesztőért és $100-at a 

táblázatkezelőért. B úr $100-at illetve $120-at kíván fizetni a két alkalmazásért. Könnyű belátni, 

hogy a Microsoft által kiszabható optimális ár mindkét termékre $100, ami $400 bevételt biztosít. 

Ugyanakkor a Microsoft összekapcsolhatja a 2 terméket az Office csomagban, mindkét vevő $220-

at hajlandó fizetni. A társaság mind a kettőnek elad és ezzel $440 bevételt realizál. 
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Vizsgálatok megállapították, hogy az árukapcsolás nem csak növeli a társaság hasznát, hanem 

segíti az új belépőket visszariasztani a piactól, mert lehetővé teszi a társaságnak, hogy még 

alaposabban lefölözze a jól fizető ügyfeleket. Ha egy versenytársnak az a szándéka, hogy 

megjelenjen a piacon, el fog bátortalanodna, ha meglátja, hogy a legvonzóbb ügyfeleket már elvitte 

az „árukapcsoló” cég, és a terméke iránta maradék kereslet túl kicsi ahhoz, hogy a piacra lépjen. 

 

A banki ágazatban a bankok gyakran összekapcsolják a hitelkártyát a betéti kártyával, megtakarítási 

számlával stb.  

 

2.3. Átlépési költségek és fogvatartás 

 

Az átlépési költség az, amit a fogyasztónak vagy felhasználónak ki kell fizetnie, amikor az egyik 

terméktől/szolgáltatástól átmegy egy másikhoz. Például, ha átváltunk a Windows használatáról a 

Linuxéra, ez sok pénzbe kerülhet. Esetleg meg kell változtatni a dokumentum formázását, az 

alkalmazói szoftvereket, és sok időt és erőfeszítést kell arra fordítanunk, hogy megtanuljuk az új 

operációs környezetet. Ez még annál is többe kerül, mintha a szoftver környezetet változtatnánk 

meg szervezeti szinten. 

 

Az átlépési költségek nagyon elterjedtek a high-tech ágazatokban, és lehetnek annyira nagyok, 

hogy a szolgáltató leváltása tulajdonképpen szóba sem kerül, ezt a helyzetet nevezik 

„fogvatartásnak” (Varian 2003). 

 

2.3.1. A fogvatartás egyszerű elemzése 

 

Varian (2003) egy két-időszakos modellt használt egy egyszerű elemzéshez, ami megmutatja, hogy 

az átlépési költségek miként hozzák létre a piacon a „fogvatartás” helyzetét. 

 

Ebben az egyszerű, két-időszakos modellben n fogyasztó van és mindegyikük hajlandó egy 

időszakra v-t fizetni, hogy egy nem tartós jószágot megtarthasson. Ilyen jószágot ketten állítanak 

elő állandó és azonos c határköltséggel. Az előállítók nem tudják biztosan, hogy a jövőben mennyi 

lesz az ár. 
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Ahhoz, hogy fogyasztását az egyik cégtől a másikhoz átvigye, a fogyasztónak s átlépési költséget 

kell fizetnie. Feltesszük, hogy v ≥ c, de v < c + s, vagyis minden fogyasztó számára kifizetődő az 

áru megvásárlása, de az átlépés nem. 

 

Az egyetlen Nash egyenlet mindegyik cég számára a második időszakban az lehet, hogy az árat a v 

monopolárban állapítja meg, így haszna v – c. Az eladó a második időszakban eléri a teljes 

monopolista nyereséget, mert a fogyasztok „fogságban vannak”, ami azt jelenti, hogy az átlépési 

költség számukra annyira magas, hogy a versengő eladó nem tud olyan árat ajánlani, ami elég 

alacsony ahhoz, hogy átlépésre ösztönözné a fogyasztókat. 

 

2.3.2. Verseny a fogyasztók megszerzéséért 

 

Ha az átlépési költség túl magas, a fogyasztó még akkor sem lép át, ha a versenytárs terméke kiváló 

és sokkal olcsóbb. Tehát az a társaság, amelyik először adott el a fogyasztónak, monopóliumot 

szerez a fogyasztó felett, ami lehetővé teszi számára, hogy a következő vásárlásoknál (karbantartási 

díjak, alkatrészszállítás, frissítés) már monopolárakat állapítson meg. 

 

Ennek tudatában azonban az ágazatokban, ahol nagy az átlépés költsége a társaságok hajlamosak 

feláldozni a kezdeti hasznot, sőt rendkívüli költségeket fizetnek, hogy megszerezzék a fogyasztót. 

Ezen felül a társaságok kreatívak az átlépési költségek kitalálásában. Ritkán látunk olyan pengét, 

ami két különböző borotvába beleillik, még akkor is, ha mind a kettő Gilette. Nem véletlen, hogy a 

hagyományos, minden borotvába beleillő, csak fémből készült pengék majdnem teljesen eltűntek és 

átadták a helyüket a műanyag-fém pengéknek, amelyek számos, egymással nem kompatibilis 

formában jelentek meg. 

 

A Business Week jelentéséből kiderül, hogy 2000-ben a HP nyomtató divíziója $500 millió 

nyereséget ért el $2,4 milliárdos eladáson, ugyanakkor más egységek $100 milliót veszítettek $9,2 

milliárd bevételen. A tintasugaras patronok haszonkulcsa meghaladja az 50%-ot. 

 

Ausubel (1991) továbbá Kim és szerzőtársai (2003) úgy találták, hogy az átlépési költségek a 

hitelkártya és bankkölcsön piacon meglehetősen magasak. Például az átlépési költségek a 

bankkölcsön piacon az átlagos hitelkamatláb egy harmadát teszik ki. A banknál úgy jelentkezik az 

átlépési költség, hogy többféle terméket ajánl és kedvezményeket nyújt (árukapcsolás) azoknak az 

ügyfeleknek, akik különféle termékeit használják. Chen és Hitt (2001) megállapították, hogy az 
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online alkuszcégek esetében minél szélesebb az ajánlott termékek kínálata, annál magasabbak a 

tényleges átlépési költségek. 

 

Vajon jó vagy rossz az átlépési költség a fogyasztónak? Nehéz eldönteni. Mint a fenti példában 

(HP) említettük, az átlépési költségek nem feltétlenül csökkentik a fogyasztó jólétét, mert a 

fogyasztó megszerzéséért folytatott verseny haszonnal járhat az ügyfél számára. De más lehet a 

helyzet néhány másik társaság, nevezetesen a SAP, a Microsoft vagy az Oracle esetében. Ezek 

szenvednek a „fogva tartott fogyasztók terhétől” (Varian, 2003). Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek 

igyekeznének a meglévő fogyasztóknak magas áron értékesíteni és az újaknak alacsony áron, mert 

szeretnék bevonni őket a későbbi nyereségtermelésbe. Ez ahhoz vezet, hogy árdiszkriminációval 

élnek az új fogyasztok javára. Ennek eredményeként az átlépési költségek már a fogyasztó 

jólétének kárára válhatnak. Ez árnövekedést okoz a termék élettartama során, jelentkezik a holtsúly 

veszteség és csökken az új belépők száma. 

 

2.4. Méretgazdaságosság a kínálati oldalon 

2.4.1. Verseny a monopol pozícióért és ennek hatása a jólétre 

 

A hagyományos ágazatokban a kínálati oldalon a méretgazdaságosság létrehozta a 

monopóliumokat, tekintettel arra, hogy a legnagyobb szereplők költségelőnybe kerülnek a 

többiekhez képest. Nyilvánvaló, hogy a monopólium árt a fogyasztóknak, de ez önmagában még 

nem kell, hogy szükségszerűen rossz legyen a társadalom egésze számára, tekintettel arra, hogy a 

nyereséget a cég dolgozói és tulajdonosai között oszthatják el. A gazdasági elemzés azonban 

kimutatja, hogy a monopólium esetén kialakul a holtsúly veszteség, ami bizonyosan árt a 

társadalom egészének, ugyanis sem a fogyasztó, sem a cégben érdekeltek nem szerzik meg a 

többlethasznot. Ez az oka annak, hogy a kormányok mindig megpróbálják megakadályozni a 

hagyományos monopóliumok létrejöttét, kivéve ha ennek politikai vagy nemzetbiztonsági okai 

vannak. 

 

Számos informatikai ágazatban monopólium jön létre, mert a költségstruktúrában a fix költség nagy 

és a határköltség elhanyagolható. Ezeknek az informatikai ágazatoknak a monopol hatalma 

azonban nem árt a fogyasztóknak és nem okoz szociális veszteséget a társadalomnak, mint teszi a 

hagyományos ágazatokban. Ennek az az oka, hogy ezekben az ágazatokban új erők tűnnek fel, 

amelyek nyomást gyakorolnak arra az árra, amit a monopólium felszámít illetve általában a 

profitra, amit realizálni tud. Ezek az erők a következők: 
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• Verseny a monopólium megszerzéséért: Ha a legnagyobb cégnél keletkezik a legnagyobb 

költségelőny, a cégek intenzíven versenyeznek, hogy a legnagyobbak legyenek és a fogyasztó 

ebből a versenyből hasznot húz. Ezen belül a cégeknek engedményeket kell adniuk és sokat kell 

költeniük újításokra vagy egyéb eszközökre, hogy vonzóak legyenek az ügyfelek számára, ami 

segíti a méret növelését. Ez összességében alacsonyabb nyereséghez vezet. Még akkor is, ha 

megszerezte a monopóliumot, a cégnek sokat kell abba fektetnie, hogy kivédje az agresszív 

technológiákat és megőrizze piaci részesedését egy gyorsan növekvő piacon. 

• Az újítások eredményeként csökkennek a fix költségek: számos ágazatban az a cég, amelyik 

megszerezte a monopóliumot továbbra is szembe kell nézzen az új belépők fenyegetésével, 

akiket segít a csökkenő fix költség – pl. publikálás, amit az olcsó asztali publikációs 

technológiák tesznek lehetővé, sőt chip-készítés, amit a boltban készen kapható áramkör 

nyomtató tesz lehetővé. 

• Verseny egy korábbi saját termékkel: A cég saját termelésének meglévő bázisa legyőzhetetlen 

ellenfél lehet, különösen olyan ágazatban, ahol nagy szükség van a változatosságra. 

• Kiegészítő termékek: Nyomják az árat a kiegészítő termékek gyártói. Tekintettel arra, hogy a 

végfelhasználó számára az informatikai rendszer ára az egyes alkotórészek árának összege, 

minden alkotórész gyártója szeretné, ha a többi alkotórész ára alacsony lenne. 

 

Ennek a négy hatásnak fontosak a következményei a cégek számára. Először is a monopólium talán 

nem lesz olyan előnyös, mint szokott lenni, tekintettel az árakra gyakorolt állandó nyomásra, és a 

cégeknek résen kell lenniük. Másrészt: nem nyilvánvaló a kormányok számára, hogy megtörjék-e a 

monopóliumokat, erre példa a Microsoft elhúzódó pere. Másodszor: a cégeknek több figyelmet 

kellene fordítaniuk arra, hogy kezeljék ezeket az erőket. Harmadszor: a cégeknek el kell kerülniük, 

hogy a győztes útját járják. Például egyes ágazatokban – ilyen a távközlés is – a kormány árverésre 

viszi a monopolista jogokat. A győztes különféle presszióknak van kitéve, hogy túl magas árat 

fizessen. A vége az lehet, hogy nem lesz nyeresége, sőt negatív nyeresége lesz. Egy nagyon 

jellemző példa a 3G licenszének árverése Európában, ahol a legtöbb győztes sokkal többet fizetett a 

licenszért, mint amilyen értékesnek bizonyult. 

 

A bankszektorban ez jó hír a kisebb szereplők számára, mivel új dinamikák jelennek meg, amelyek 

lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan versengjenek a nagy, uralkodó bankokkal. Például a 

bankkártya ágazatban ilyen új dinamika az innovatív termékek megjelenése, a csökkenő fix 

infrastruktúra költségek, a szövetségkötési lehetőségek stb. Azoknak a bankoknak, amelyek 

szeretnék megszerezni és megtartani a monopol pozíciót nem csak a kínálati oldali 
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méretgazdaságosságra kell építeniük, hanem a keresleti oldali méretgazdaságosságra is ügyelniük 

kell, ahogyan ezt a 2.5 fejezet elemzi. 

 

2.4.2. A monopóliumért folytatott verseny szabályai 

 

A jóléti gazdasági teória szerint a monopólium külön hasznáért folytatott verseny akkor lehet 

kedvező a fogyasztók számára, ha a cég számára a legfontosabb stratégiai változó az ár. Más 

stratégia választása, pl. választék újításokból és minőségből, szintén hasznot hozhatnak a 

fogyasztóknak. A cégek azonban versenyezhetnek más dimenziókban is, aminek negatív 

következményei lehetnek, ilyen lehet a politikai lobbizás, a fölösleges kapacitás felhalmozása, idő 

előtti belépés és így tovább. 

 

A verseny általában jó, de némi szabályozásra szükség lehet ahhoz, hogy a verseny a társadalom 

számára biztosan hasznos formát öltsön. 

 

A játék szabályai, vagyis a forma, amit a verseny felvesz kritikus fontosságú lehet annak 

meghatározásában, hogy mennyi haszonra tesz szert a monopólium és milyen árat kell fizetnie a 

fogyasztónak. Az egyszerűség kedvéért tekintsük a monopóliumot egy díjnak, amit árverésre 

bocsátanak. Különféle formái vannak az árverésnek, ezek a verseny különböző formáit jelentik: 

 

• Az „angol árverés” az árverésnek az a formája, amikor a legtöbbet ajánló szerzi meg a 

monopóliumot, de a második legnagyobb ajánlatban szereplő árat kell fizetnie. Ha a két 

ajánlattevőnek a költségei különbözőek, de ugyanazt a terméket árulják, a győztes ajánlattevő 

még mindig hozzájut némi többlethaszonhoz. 

• A „mindenki fizet” árverés olyan árverési forma, amelyikben az összes félnek fizetnie kell, és 

az, aki a legtöbbet fizeti, elnyeri a monopóliumot. 

• A „háború végkimerülésig” az árverés olyan formája, ahol mindkét fél versenyez, amíg az egyik 

ki nem esik. 

 

Az olyan árverés, ahol csak a nyertes fizet társadalmi szempontból sokkal jobb. Játékelméleti 

elemzések azt állítják, hogy a mindenki fizet árverésben illetve a háború végkimerülésig árverésben 

a játékosok az egyensúlyi stratégiát fogják választani, és ennek révén csak a valószínű győztes fog 

fizetni, a másik már az elején azonnal kiesik. 
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2.5. A hálózati hatások 

 

Az ICT-hez kapcsolódó ágazatokban különös versenydinamika érvényesül, ahol a hálózat 

externalitása és más hatások sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak. A bank, mint ICT-alapú ágazat nem 

kivétel ez alól. 

 

2.5.1. Mik a hálózati hatások 

 

A hálózati hatások azok a jelenségek, amikor egy áru vagy szolgáltatás ára azért növekszik, mert 

már sok fogyasztó korábban megvette. A klasszikus példa a telefon: amikor Bell ezt az eszközt 

feltalálta, az alig volt egyéb, mint egy technikai játékszer, mivel a laboratóriumon kívül lévőket 

nem lehetett felhívni. De minél több ember kezdte használni a telefont az annál hasznosabb volt az 

új felhasználók számára. A felhasználói bázis egy hálózatot képvisel, innen van a „hálózati hatás” 

kifejezés. A technológiai újítások bevezetésével a hálózati hatás egyre gyakrabban kerül felszínre: 

faxgépek, videotelefonok és e-mailek. A hálózati hatás mára már nagyon elterjedt az információs 

társadalomban, különösen az ICT-hez bármi módon kapcsolódó ágazatokban. 

 

A kifejezés szinonimái közé tartozik a „hálózat externalitás” és a „keresleti oldali 

méretgazdaságosság”. Ez utóbbit használja Varian (2001) a hagyományos kínálati oldali 

méretgazdaságossággal való párhuzamosság miatt. Míg a kínálati oldalon a fajlagos költségek a 

mennyiség növekedésével csökkennek, a keresleti oldalon az áruk saját értéke és ezért a reájuk 

kiszabható fajlagos ár növekszik. 

 

Kétfajta hálózati hatást különböztetünk meg: „közvetlen” és „közvetett”. A „közvetlen hálózati 

hatás” akkor jelentkezik, amikor egy áru értéke számomra azért növekszik, mert sokan mások 

ugyanazt használják. De néhány esetben ez nem igaz: engem nem igazán érdekel, hogy hányan 

használnak még DVD lejátszót. Ugyanakkor minél több DVD lejátszót vásárolnak, annál több 

DVD tartalmat készítenek és ez, közvetett módon növeli az én DVD lejátszóm értékét is. Ezeket az 

eseteket nevezik „közvetett hálózati hatásnak”. Másik gyakran felhozott példa a 3G telefon, ahol 

minél több ember vásárolja meg az eszközt, annál több tartalom válik elérhetővé (interaktív 

alkalmazás, videó streaming stb.), és fordítva. 
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Egy olyan áru piacra dobása, aminek van hálózati hatása egy „mindent vagy semmit” játék: vagy 

eléri a befogadás a „kritikus tömeget” és akkor a kereslet „robban”, vagy pedig megbukik a termék 

bevezetése. A mára széles körben elterjedt termékek sikere egyáltalán nem volt nyilvánvaló, sok 

másik nem érte el a „kritikus tömeget”: az AT&T 1972-ben látványosan megbukott a 

videotelefonnal; a JVC által vezetett VHS-szabvány elérte a kritikus tömeget és az 1980-as években 

ő került ki győztesen a számos nagy gyártó által támogatott Betamax és a Video2000 szabvánnyal 

folytatott küzdelemből. 

 

Megfelelő stratégiára van szükség a „mindent vagy semmit” játék megnyeréséhez. De először meg 

kell értenünk az okát, hogy miért minden vagy semmi. Az 1. ábra bemutatja egy bizonyos 

termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban a határ-fogyasztó „fizetési hajlandóságát” és a gyártó 

fajlagos határköltségét a „hálózat nagyságának” (a korábbi vásárlók számának) függvényében. Az 

egyszerűség kedvéért most ne tekintsük a kínálati oldali méretgazdaságosságot, tehát a „fajlagos 

költség” függvénye konstans. 

 

Mint korábban tárgyaltuk, a „fizetési hajlandóság” a virtuális nullától kezdve növekszik a „hálózat 

méretének” növekedésével együtt. Ugyanakkor, ahogy a hálózat mérete egy bizonyos ponton túlnő, 

a fizetési hajlandóság csökkenni kezd, tekintettel arra, hogy már minden „jó” fogyasztónak 

értékesítettünk. Más szóval a piac elkezd telítődni. Tehát a „fizetési hajlandósági” görbe harang 

alakú. 

 

 
Network effects = hálózati hatások 
Willingness to pay = fizetési hajlandóság 
Demand = kereslet 
Supply = kínálat 
Network size = hálózat mérete 
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3 egyensúlyi pont van, ahol a „fizetési hajlandóság” megegyezik a „fajlagos költséggel” (lásd az 

ábrán). Az 1. sz. egyensúly ott van, ahol a hálózat mérete nulla. Amikor a hálózat mérete túllép a 2. 

sz. egyensúlyi ponton, a nagy kereslet megnöveli az árat, tehát növeli a kínálatot, vagyis pozitív 

visszacsatolási ciklus alakul ki. A hálózat mérete önerősítő ciklusban növekszik, más szóval a piac 

„robban”, amíg el nem érjük a 3. sz. egyensúlyi pontot. 

 

Ha viszont a hálózat mérete nem képes elérni a 2. sz. egyensúlyi pontot, negatív visszacsatolás 

alakul ki: vagy a fogyasztók hagyják abba a vásárlást azon az áron, ami magasabb, mint a fizetési 

hajlandóságuk, vagy a gyártók hagyják abba az eladást azon az áron, ami alacsonyabb, mint a 

fajlagos költségük.  

 

Ahhoz, hogy megnyerjék a játékot, a gyártóknak vagy a szolgáltatóknak különféle stratégiákat kell 

alkalmazniuk, hogy a hálózat nagyságát a 2. sz. egyensúlyi pont, vagyis a „kritikus tömeg” fölé 

emeljék. Ezeket a stratégiákat tárgyaljuk a 3. részben.  

 

2.5.2. Hol jelennek meg a hálózati hatások a banki ágazatban 

 

A banki ágazat nagy információtartalmú szolgáltatásokat kínál, amelyek motorja az ICT. Hunt 

(2003) tárgyalja a hálózati hatások jelenlétét a fizetőkártya hálózatban, és én azt állítom, hogy ezek 

a banki ágazat számos más területén is megjelennek. A legtipikusabb helyek közül néhány a 

következő: 

 

• Kártyakibocsátás/szerzés (közvetett hálózati hatás). A fizetőkártyát bevezető bankok ezzel a 

tyúk-tojás problémával találják magukat szemben. Az ügyfelek nem fogják a kibocsátott kártyát 

hasznosnak (kényelmesnek) találni amíg nem találhatnak sok elfogadó helyet (ATM-ek, 

kereskedelmi eladási pontok: POS). Másrészt a kereskedők nem szívesen telepítenek POS 

eszközöket, illetve az ATM-ek nagyon kevés megtérülést hoznak egész addig, amíg sok kártyát 

nem adnak ki, ami nagyszámú tranzakciót generál. Hunt ezt a jelenséget befogadási 

externalitásnak nevezi. A bankok ezzel a problémával úgy foglalkoznak, hogy hatalmas 

összegeket fektetnek be a végponti eszközökbe, vonzó promóciós ügyleteket ajánlanak a 

kártyatulajdonosoknak, vagy csatlakoznak kártyát kibocsátó (hazai vagy nemzetközi) 

szövetségekhez. 
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• Együttműködő fizetőkártya promóció (közvetett hálózati hatás). Minél több promóció tapad a 

bank által kibocsátott kártyához (törzsutas programok, vásárlási kedvezmények, egyéb 

pontgyűjtő programok), annál értékesebb a kártya az ügyfél számára. Másrészt minél több 

kártyatulajdonosa van a banknak, annál több elszánt légitársaság, bolt és társaság akar a bankkal 

együttműködési promóciós megállapodást kötni (ezek általában kizárólagos megállapodások). 

Hunt azt is kimutatja, hogy ha egy kártyatulajdonosnak több különféle kártyája van, 

felhasználási externalitások fordulhatnak elő a promóciókkal kapcsolatban: minél inkább 

használnak egy bizonyos kártyát, annál több haszon – pl. jutalompont – akkumulálódik, ami arra 

ösztönzi a kártyatulajdonost, hogy megint ugyanazt a kártyát használja. 

• Közüzemi díjak rendezése ATM vagy mobil eszközök segítségével (közvetett hálózati hatás). 

Menjünk egy lépéssel tovább a kártya kibocsátási/szerzési példában: minél több ügyfele 

(kártyatulajdonos, mobiltelefonos számlatulajdonos) van a banknak, annál több elszánt 

közüzemi társaság (elektromos áram, víz, telefon) akar a bankkal olyan megállapodást kötni, 

hogy a bank hálózatán keresztül szedje be a díjakat. Másrészt, minél több szolgáltatást nyújt a 

bank az ATM és a mobil csatorna segítségével, annál nagyobb az értéke a számlát nyitni 

szándékozó ügyfelek szemében. Ugyanez áll sok egyéb ATM-es és mobil telefonos, hozzáadott 

értéket hordozó szolgáltatásra. 

• Hitelkártya feketelista, hiteliroda (közvetlen hálózati hatás). A hitelkártyát és az áruhitel egyéb 

formáit kínáló bankok gyakorta használnak közös feketelistát a „rossz” ügyfelekről. 

Csatlakoznak egy hitelirodához, amelyik a tagbankoktól összegyűjti ezeket a listákat, és az 

érdeklődő banknak bizonyos ügyfelekről információt adnak. Minél több bank jelentkezik tagnak, 

annál értékesebbé válik a hiteliroda, minthogy a tag nagyobb valószínűséggel találja meg a 

szükséges információt. 

• Átutalások bankon belül (közvetlen hálózati hatás). Minél több ügyfele van a banknak, annál 

értékesebbé válik ügyfelei számára, mert az átutalás ugyanazon bank másik ügyfelének 

rendszerint olcsóbb és gyorsabb (függetlenül más tényezőktől). 

 

Számos más hely van, ahol felmerülhet a hálózati hatás, és nem csupán az ICT-alapú 

tevékenységek között. Például a bank márkanevének is megvan a hálózati hatása: minél több 

ügyfele van a banknak, annál megbízhatóbbnak fog tűnni és viszont: egy erős márkanév több 

ügyfelet vonz. 

 



 29

2.5.3. Stratégia bankok számára a hálózati hatás kihasználására 

 

Ha jól megértettük, akkor a hálózati hatást aktívan tudjuk kezelni és használni, mint a bank 

versenyképességének javítására szolgáló hatékony eszközt. Két kategóriája van az 

alkalmazásoknak, amelyek lehetővé teszik a termékek sikeres bevezetését és kreatív versenyelőny 

megszerzését más bankok hálózataival szemben. 

 

Egy olyan új termék bevezetése, amelyiknek van hálózati hatása, egy mindent-vagy-semmit játék, 

amint ezt a 2.5.1 pont leírja. Ha a terméknek sikerül elérnie a kritikus tömeg pontját (2. sz. 

egyensúlyi pont), akkor a bevezetése sikeres lesz. Ellenkező esetben a termék fenntarthatósága 

kudarcot vall. A kritikus tömeg elérése érdekében a bank által használható eszközök közé tartozik a 

piacszerző árazás, a killer app és a szövetségek. 

 

A piacszerző árazás azt jelenti, hogy a társaság különleges kedvezményeket, promóciót alkalmaz, 

hogy gyorsan felépítse ügyfélbázisát. Például számos új kártyakibocsátó bank felajánlja, hogy nem 

számít fel kártyadíjat, vonzó kamatokat vagy különleges feltételeket ajánl a kártyatulajdonosoknak. 

A banki ágazaton kívül nagyon tipikus példa a Yahoo és a Hotmail által nyújtott hálózati levelezési 

lehetőség, amelyet kezdetben ingyen ajánlottak, és most a kiemelt szolgáltatásokért kezdenek díjat 

felszámítani. 

 

A killer app egy másik módszer, amivel a kezdeti felhasználókat vonzani lehet. Ha egy új terméket 

vagy szolgáltatást nem értenek meg jól, az árkedvezmény nem igazán segít, ellenben egy mély 

benyomást keltő alkalmazásnak nagy a rábeszélő ereje. Például amikor más bankok már nagy 

előnyre tettek szert a saját márkanevüket viselő betéti kártya kibocsátásával, az új kibocsátó bank 

megjelenhet valódi hitelkártyával, amin vele együtt szerepel a Visa vagy a MasterCard, vagy egy 

chip-kártyával, amit elektronikus pénztárcának lehet használni. Egy másik nem bankos példa a 3G 

mobil telefon szolgáltatás esete: a kritikus tömeg nem jön össze addig, amíg nem vezetik be a 

valóban vonzó multimédiás szolgáltatásokat. 

 

Ha a bank úgy látja, hogy saját maga a kritikus tömeget csak nagyon sokára tudná összehozni 

piacszerző árazással vagy killer app-pel, rövidre zárhatja a dolgot egy szövetség kialakításával. 

Néhány bank csatlakozhat egymáshoz, hogy létrehozzanak egy kártyákat kölcsönösen elfogadó 

szövetséget, ahol a kártyát bármelyikük kibocsáthatja és amit mindegyikük végberendezései 

elfogadnak. Ily módon a kártyatulajdonosok az egyesített végberendezés hálózat kényelmét 
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élvezhetik, és a kereskedőket rá lehet beszélni arra, hogy az egyesített kártyatulajdonos-bázisra 

POS-okat telepítsenek. Szövetség kialakítása általában közös márkanév vagy szabványok 

létrehozását követeli meg (pl. a fizetőkártyák esetében: Visa International márkanév, vagy ISO 

8583 szabvány a tranzakciókat összekapcsoló felhasználói felülethez). 

 

A termékbevezetési forgatókönyvek mellett, a fenti eszközöket versenyhelyzetben is lehet 

használni. A bank a piacszerző árazást, a killer app-eket és a szövetségeket okos kombinációkban 

alkalmazhatja annak érdekében, hogy versenytársainál gyorsabban nagyobbítsa hálózatát. A 

kritikus tömeg elérésének sebessége gyakorta különösen fontos, mert sok olyan esetben, ahol jelen 

van a hálózati hatás, a verseny egy, a győztes-mindent-visz játék. Azok a társaságok, amelyeknek 

nagyobb a hálózata azt látják, hogy termékük magasabb értéket képvisel az ügyfelek szemében, 

ezért magasabb árat számíthatnak fel. Továbbá a hálózati hatás gyakran együtt jár a kínálati oldali 

méretgazdaságossággal: a nagyobb hálózat lehetővé teszi a fajlagos költség csökkenését. Tehát a 

gyorsabb szereplő nagyobb nyereségességre számíthat. Látunk erre példákat a bankszektoron belül 

is, ahol az a kártyakibocsátó, amelyik először lépett, általában rendkívüli nyereségről számolhat be, 

és azon kívül is, ahol számos internetes szolgáltató cég oligopóliumhoz jutott (a hálózati levelezés 

csak a Yahoo-nál és a Hotmail-nél maradt életben, az árverés csak az eBay-nél maradt lényeges 

szereplő, a kiskereskedés csak az Amazon-nál dominál). Ezt a kritikus tömeg elérését célzó hajszát 

gyakran nevezik így: „piaci részesedés megragadása”.  

 

A versenyhelyzetben lévő társaságok néhány egyéb eszközt is használhatnak a versenyelőny 

megszerzésére. A fogvatartás kialakítása az egyik. Ha a közvetlen hálózati hatás érvényesül, a 

tanulási költségek vagy a kompatibilitás révén ki lehet alakítani a fogvatartást. Például a Microsoft 

Word fogva tartja a fogyasztót, mert jelentős erőfeszítésre van szükség bármely másik 

szövegszerkesztő megtanulásához, és mert más szövegszerkesztőkkel készített dokumentum nem 

lesznek kompatibilis a Word dokumentummal, aminek pedig jelentős felhasználói bázisa van. Ha a 

közvetett hálózati hatás érvényesül, a kizárólagos megállapodások ugyancsak segíthetnek. Egy 

bank kizárólagos szerződéseket írhat alá kereskedőkkel, ezzel lehetetlenné teszi más bankok 

számára, hogy POS eszközeiket ott elhelyezzék. Egy zenei portál kizárólagos megállapodást írhat 

alá a tartalom-tulajdonosokkal (pl. zenei cégek), és ezzel megakadályozza, hogy más portálok 

ugyanazt a tartalmat használják. 

 

Habár a piacszerző árazás és az árukapcsolás rásegítő hálózati hatásai hatékony versenytaktikát 

képviselnek, a banknak óvatosnak kell lennie és meg kell győződnie arról, hogy hosszú távon 
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pozitív nettó hasznot fog realizálni. Például sok bank összekapcsolja a kártyát más termékekkel, 

mondjuk betétszámlákkal, pl. egy új számlához ingyen ad kártyát. Katz (2001), miután 

Ausztráliában tanulmányozta a kártyákat azt írta, hogy míg a kibocsátók pozitív tranzakciónkénti 

határköltséget értek el, az ügyfelek általában nem fizetnek tranzakció díjat, amikor hitelkártyával 

vásárolnak, és gyakorta visszatérítéseket és hűségpontokat kapnak. A kibocsátók azonban a 

megfelelő felhasználóknak a határköltség alatt nyújtanak fizetési szolgáltatásokat, mert ez az 

árazási stratégia javítja hitelállományuk kockázatát, növeli a piaci részesedést, illetve növeli az 

ilyen megfelelő felhasználóktól eredő bevételt, akik esetleg a jövőben hitelfelvétel mellett 

döntenek. 

 

Ez rövid távon szemmel látható hatásokat eredményezhet, mint például az ügyfélbázis gyors 

növekedése, de a banknak professzionális monitoring eljárásokra van szüksége, hogy felmérje, 

vajon az eltörölt díjakat és a terven felül fizetett költségeket hosszú távon ellensúlyozza-e az új 

ügyfelek által behozott összes nyereség. A bankok által használt legjobb gyakorlat a termék-alapú 

ellenőrző rendszer, amivel szorosan nyomon lehet követni a különböző terméke közötti kereszt-

finanszírozást, meg lehet győződni arról, hogy az egyes termékek, mint a kártya vagy a 

betétszámla, hosszú távon önállóan is nyereségesek. 

 

2.6. Szabványok 

 

A hálózat externalitásnál láttuk, hogy a hálózat értéke a nagyságától függ. Gyakori, hogy egy 

magányos szereplő nem tudja létrehozni a megfelelő nagyságrendet, ezért a másokkal való 

összekapcsolódás szükséges. Ahhoz, hogy egymással kapcsolódjanak, a szereplőknek 

foglalkozniuk kell a szabványosítással. 

 

Ha egy cég már dominál, rendszerint nem érdekelt az összekapcsolódásban. Az ilyen megpróbál 

másokat megakadályozni abban, hogy összekapcsolódjanak és így meg tudja tartani előnyét és 

dominanciáját. Az 1890-es években a Bell telefonrendszer megtagadta a versengő szolgáltatóktól, 

hogy hozzáférjenek új, távolsági szolgáltatásaihoz. A fogyasztók emiatt inkább a Bell-re fizettek 

elő. Később Ford, és mostanában a Microsoft és az American Online tanúsított hasonló viselkedést 

saját ágazatában.  
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Azonban amikor a szereplők sokkal egyenlőbben indulnak, és még senki nem lehet biztos abban, 

hogy megszerzi a dominanciát, valamennyien bölcsen teszik, ha szövetséget hoznak létre. Másik 

eset, amikor még egy domináns cég is érdekelt lehet a szabványosításban, ha a piac még csak 

ifjúkorát éli és hatalmas növekedési potenciál van benne, és a szabványosítás segítene 

felszabadítani ezt a potenciált. Ebben az esetben a domináns cég jobban jár, ha egy nagyobb piacon 

kisebb részesedést szerez, mintha egy kisebb piacon uralkodik.  

 

A piac, mint egész számára, ha nem csak a győztes cégek által húzott hasznot nézzük, a 

szabványosítás kívánatos, mert a méretgazdaságosság segít a költségek megtakarításában. 

 

A szabványosítás területén három formája létezik a versenynek: (i) szabvány háború; (ii) szabvány 

kiegyezés; és (iii) szabvány vezető. 

 

2.6.1. A szabványok háborúja 

 

A szabványok háborújában a cégek a szabvány meghatározásért versenyeznek. A cégek négy 

elterjedt taktikát alkalmaznak:  

1) piacszerző árazás a korai vezetés megszerzésére; 

2) szövetség kiépítése a komplementer termékek gyártóival;  

3) elvárás menedzselés például hencegés a piaci részesedéssel vagy termék előzetes meghirdetése, 

valamint  

4) elkötelezettség a jövőbeli alacsony árak mellett. 

 

2.6.2. Szabványok egyeztetése 

 

A szabványok egyeztetése esetén mindkét cég akarja a szabványt, de nem értenek egyet abban, 

hogy mi legyen az. Mint az alkudozások során általában, az egyeztetés kimenetele a résztvevők 

fenyegető erejétől függ. Ezért sokszor látjuk, hogy társaságok tovább folytatják saját fejlesztéseiket 

még akkor is, amikor már folyik a szabványok egyeztetése. 

 

A szabványok egyeztetése néha a hivatalos szabványügyi szervezetek felügyelete alatt folyik, 

ilyenek az International Telecommunications Union (ITU), az American National Standards 

Institute (ANSI), az Internet Engineering Task Force (IETF), illetve a több tucatnyi szabványosító 

testület bármelyike. E testületek előnye a gyakorlat és a jogkör, viszont nagyon lassan mozdulnak. 



 33

Az utóbbi években számos ad hoc szabvány testület jött létre, amelyeket egyetlen szabvány 

kidolgozására alapítottak. Az ilyen ad hoc csoportok által kidolgozott szabvány talán nem olyan jó, 

mint a hagyományos testületek által kialakított, viszont ezek sokkal hamarabb készülnek el. 

 

Jelentős a bizalmatlanság a szabvány egyeztetésekkel kapcsolatban. Tipikus, hogy a résztvevő 

cégektől elvárják, hogy tárják fel azt a technológiát, ami saját szellemi tulajdonuk és ami 

jelentőséggel bír az egyeztetés során. Az ilyen technológiát esetleg belefoglalják a végleges 

szabványba, de csak azt követően, hogy eljutottak a megállapodásig, amiből a licensz születik 

„tisztességesen, ésszerűen és diszkriminációtól mentesen”. De gyakorta látunk társaságokat, 

amelyek az egyeztetések során elmulasztják feltárni az összes releváns információt, ami a 

jóhiszeműséggel való visszaéléssel kapcsolatos vádaskodáshoz vagy perhez vezet. 

 

Egy másik, a cégek által széles körben alkalmazott taktika, hogy a szabvány feletti ellenőrzést 

átadják egy független harmadik személynek, ilyenek a fentebb említett testületek. Azonban még 

mindig nem világos, hogy ténylegesen milyen mértékben adták át az ellenőrzést. 

 

2.6.3. Egyéb kérdések: a szabványvezető; költségmegtakarítás 

 

A szabványvezető esetén egy cég vezet a saját szabványával és a másik cég a meglévő szabvánnyal 

akar együttműködni. Tipikus példa, amikor egy nagy, stabil cég fenn kívánja tartani saját 

szabványát, de egy kis kezdő cég vagy kis cégek egy csoportja csatlakozni akar a szabványhoz. 

Egyes esetekben a vezető úgy dönt, hogy sűrűn változtatja a technológiát, hogy a követőket 

visszatartsa. A gyakori frissítések azzal az előnnyel járnak, hogy a vezető saját meglévő bázisát 

teszi idejétmúlttá, miáltal elősegíti a tartós fogyasztási cikk monopólium probléma vizsgálatát. A 

szabványosítás jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé a gyártásban a méretgazdaságosság és a 

kockázat csökkentése révén. 

 

2.7. Rendszerhatások 

 

A high-tech iparágakban gyakran látunk olyan termékeket, amelyek haszontalanok, kivéve, ha más 

termékekkel együtt egy rendszerbe kombináljuk őket: a hardver haszontalan szoftver nélkül, a 

DVD lejátszó haszontalan tartalom nélkül stb. Ezek példák a kiegészítőkre, azaz olyan termékekre, 

amelyeknek értéke azon múlik, hogy együtt használják őket. 

 

Ezekben az esetekben gyakorta bekövetkezik a fogvatartás, mert a felhasználónak kell invesztálnia  

komplementer termékekbe és szolgáltatásokba – pl. alkatrész, képzés és karbantartás –ahhoz, hogy 

hatékonyan használja a terméket. A közvetlen hálózati hatás egyszerűen a komplementerek 



 34

szimmetriájából következik: egy fax gép akkor a leghasznosabb, ha vannak még fax gépek. A 

közvetett hálózati hatás vagyis a tyúk-tojás probléma szintén a rendszerhatások megjelenési 

formája. 

 

A komplementerek rendszere számos fontos gazdasági kérdést vet föl. Ki fogja integrálni a 

rendszert? Miként oszlik majd meg az érték a komplementer termékek szállítói között? Hogyan 

lehet leküzdeni a kapacitáshiányt és miként fog a rendszer továbbfejlődni stb. Rochet (2003) 

mechanikus modelleket használ arra, hogy elemezze a rendszerek versenyét a kártyapiacon, ahol a 

rendszerhatás a kártyaszövetségeknél, a kibocsátónál és a szerzőknél jelentkezik. Eredményeik azt 

mutatják, hogy a rendszerhatás által létrehozott piaci hatalom miatt a kártyaszövetségek a 

kölcsönös elfogadási díjakból gyakran tesznek szert rendkívüli nyereségre, és a díjakat a 

társadalmilag optimális szint fölött állapítják meg. 

 

2.8. Számítógép által közvetített tranzakciók 

 

Napjaink gazdaságaiban egyre több tranzakciót közvetítenek a számítógépek. Az összegyűjtött 

adatokat lehet bányászni a fogyasztó viselkedésére utaló információért, ami az árdiszkrimináció 

számos formáját teszi lehetővé. De ez nem az egyetlen funkció, amit a tranzakciókat közvetítő 

számítógépek eljátszhatnak. Lehetővé tehetik a cégek számára, hogy a tranzakciók olyan 

aspektusaira kössenek szerződést, amiket korábban nem lehetett megfigyelni. 

 

Elméletileg, ahogy egyre több tranzakciót közvetít a számítógép, a monitorig költség egyre 

csökken, ami hatékonyabb szerződésformákat tesz lehetővé. A gyakorlatban azonban ezt egyre 

nehezebb megvalósítani. 
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3. A fizetőkártya üzlet 

3.1. Áttekintés 

 

Hagyományosan a bankok bevételeik legnagyobb részt a kamatrésből termelik ki, azaz abból a 

különbözetből, ami az általuk az ügyfeleknek és társaságoknak nyújtott kölcsönök és hitelek (vagy 

egyéb befektetési instrumentumok mint kötvény és részvény) kamata és az általuk a betéteseknek 

(vagy más kölcsönadóknak) fizetett kamat között van. A globalizálódó és technológiailag fejlett 

világban a modern bankok bevételeiket olyan szolgáltatásokért kapják, amelyek kényelmet, 

befektetési információt és befektetési lehetőséget nyújtanak az ügyfeleknek. A fejlett országokban a 

szolgáltatási bevételek a bankok összbevételének jelentős hányadát teszik ki. A rendszerváltó 

országokban a szolgáltatási bevételek növekszenek, de még viszonylag kicsik. 

 

A fizetőkártyák a legtöbb bank szolgáltatásainak fontos részét képezik. Ez a szolgáltatás nagyon 

hasznos a banknak és az ügyfeleinek: 

 

� Közvetlen bevételt generál a kereskedők által fizetett jutalékból, az ATM díjakból és egyéb 

díjakból 

� Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen végezzék el a rutin tranzakciókat: POS 

vásárlás, egyenleglekérdezés, pénzfelvétel, átutalási megbízások, ügyfél információ 

változtatása... Ez növeli a bank értékét az ügyfelek szemében, tehát növeli az ügyfélállományt. 

� Növeli a betéteket a takarékbetét számlák (vagy Európában a lekötött betétek) mellett a 

folyószámlák egyenlegivel, minthogy a fizetőkártyák pénzt fognak tartani a számlákon. Ezeket 

a többlet pénzeszközöket ezután újra be lehet fektetni, amin a bank kamatnyereséget termel. 

� Költséghatékony, automatikus tranzakciós csatornát biztosít a bank számára. Néhány bank még 

ennél is tovább megy, a kártyákat tekinti az elsődleges csatornának és megtakarítja az olyan 

beruházást, mint például a fiókhálózat. 

� Megszünteti az egyéb költségeket azáltal, hogy lecsökkenti a készpénzkezelést: pénzszállítás és 

-őrzés, pénzszámlálás, pénzkezelés stb. 

� Javítja a cégértéket azáltal, hogy egy modern, technológiailag profi képét mutatja. 
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Casana és Chafloque (2002) jó áttekintést adnak a kártya bevételeiről és kiadásairól az USA-ban: 

 

Bankkártya becsült 
nyereségessége – Ágazat 
összesen   
($ milliárdban, minden számadat kerekítve) 

  2000 megoszlás % 

Bevételek     

Kamat  $              64.3  71% 

Elfogadási díj  $              13.1  14% 

Éves díj  $                2.3  3% 

Büntetések  $                6.6  7% 

Előlegek díja  $                4.0  4% 

Értéknövelés  $                0.6  1% 

Összesen  $              90.9  100% 

Kiadások     

Alapkezelés  $              28.4  37% 

Működés/Marketing  $              22.0  29% 

Leírások  $              24.7  33% 

Csalás  $                0.7  1% 

Összesen  $              75.8  100% 

Nyereségesség     

Adózás előtti nyereség/ROA  $              15.1    

Adók  $                5.4    

Adózott nyereség  $                9.7    

Forrás: Credit Card Management   

 

Bizonyos esetekben, mint a vállalkozói bankoknál (olyan bankok, amelyek csak vállalati ügyfeleket 

szolgálnak ki) vagy a privát bankoknál (olyan bankok, amelyek csekély számú gazdag személyt 

szolgálnak ki) a kártya csak a szolgáltatások minőségének javítja és önmagában gyakorta nem 

nyereséges. Azonban a lakossági bankok leginkább előforduló eseteiben a kártya jelentős 

lehetséges forrása a bevételnek és a nyereségnek. 

 

E termékek meghatározására a legáltalánosabb kifejezés a fizetőkártya. A másik elterjedt kifejezés 

a hitelkártya, azonban ez csak azokra a kártyákra utal, amelyek a tulajdonosnak hitelt kínálnak és 

nem értik alatta a betéti kártyát (az a kártya, amivel tulajdonosa csak annyit költhet, amennyi a 

számláján van). Egyéb kártyák is léteznek, mint a folyószámlahitel- vagy hibridkártya, ezekre 

mindre használható a fizetőkártya kifejezés. 
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Az USA-ban és az Egyesült Királyságban először a hitelkártya jelent meg, amivel hatékonyan 

lehetett kezelni az áruvásárlási hitelt. A hitelkártyákat eredetileg különösebb informatika nélkül 

dolgozták fel: a dombornyomott kártyákat egy mechanikus eszközön húzták át, ami egy 

papírigazolást készített, amit később kézzel dolgoztak fel. A betéti kártyának meg kellett várnia az 

ITC kifejlesztését, ami lehetővé tette a kártyatulajdonosnak, hogy rendelkezzék az aktuális 

számlaegyenleg fölött. 

 

Az EU országaiban és számos egyéb országban a hitelkártya a kártyapiac fejlődésének csak egy 

későbbi szintjén jelent meg. A közös ok a gazdasági átláthatóság viszonylagos hiánya volt, ami 

pedig alapvető fontosságú előfeltétele a fedezet nélkül végzett hitelezésnek. Úgy alakult, hogy az 

EU jogrendszerének bizonyos követelményei szintén akadályozták a hitelkártya gyors fejlődését, 

ilyen volt az a követelmény, ami kimondta, hogy a banknak személyesen kell fogadnia az új 

kártyatulajdonost, és nem engedte meg, hogy a kártyákat postai alkalmazásokkal bocsássák ki, mint 

az USA-ban. Néhány országban a kultúra is szerepet játszik: a lakosságnak fenntartásai vannak a 

hitelfelvétellel kapcsolatban, annyit szeret költeni, amennyije van. A piac többnyire a betéti 

kártyákkal indul, ezt követi az átmenet, a folyószámlahitel kártya, ami olyan betéti kártya, ami 

lehetővé teszi a túlköltekezést egy csekély limitig. 
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3.2. A fizetőkártya üzlet kialakulása  

3.2.1. Ez történt az USA-ban 
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A fizetőkártya története az USA-ban 
részletfizetési hitel; pénzhelyettesítő igazolás; általános célú; tömeges levél kampány;  Soha nem számít fel díjat, calling card1; Árháború személyekért 

    személyre szabott kártya 
 utazási és éttermi kártya;        fényképes kártya;     
  országos/világhálózatok;            Alacsony díj/mikroszegmentálás 

a kiválók kiemelése; affinity card2 cash back3  vásárlási kedvezmény visszatérítés 
      co-branding4   repült km-ek Egyenleg transzfer Platina bankkártya 

 

A hitelkártya ágazatról Hayashi, Sullivan és Weiner (2003) által írt útmutató szerint az Egyesült 

Államok volt a fizetőkártya technológiák feltalálásának és alkalmazásának úttörője, és ma is a 

fizetőkártya szolgáltatások legnagyobb piaca a világon. Az első ember, aki előjött a hitelkártya 

ötletével Mr. John C. Biggins volt, egy áruvásárlási hitel szakértő a Flatbush National Banknál, 

Brooklyn-ban, (New York állam). 1946-ban kidolgozott egy hitelcsomagot, amit „erre terheld”-nek 

nevezett. A csomag úgy működik, mint egy különleges értékpapír, amit a kiskereskedők 

elfogadnak. A vásárlást követően az elfogadó kereskedő ezt az értékpapírt benyújtja a banknak, az 

összeget jóváírják a számláján, amit a banknál vezet és a bank felszólítja a vevőt (az értékpapír 

tulajdonosát) hogy rendezze a bankszámláját. 

 

                                                 
1 telefonálásnál az adott számlaszámra terheli a telefonhívás költségét 
2 egy tagsággal rendelkező szervezet és egy bank által gondozott kártya 
3 vásárlásokért bónusz 
4 egy bank és egy kiskereskedő által együtt gondozott kártya 
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Az első modern hitelkártyát 1951-ben adta ki a Franklin National Bank (New York). Az 50-es 

években és a 60-as évek elején számos bank követte a Franklin National-t és létrehozták 

kártyaprogramjaikat. 

 

1966-ban a Chemical Bank vetette be először a világon az automatikus pénzkiadó gépet. Ezek a 

korai ATM-ek csak egy fix összeg (pl. 10 dollár) felvételét engedték egy tranzakció során, és más 

tranzakciókat nem tettek lehetővé. 

 

A Visa kártya a Bank of America-tól ered: kezdetben BankAmerica kártyának nevezték és 1976-

ban nevezték át Visa-nak. A MasterCard a New York állambeli Buffalo-ban jött létre, mint 16 bank 

bankközi kártyaszövetsége, és később nemzetközi kártyahálózattá vált. 

 

A 70-es években a tömegmédiában folytatott kiterjedt marketing kampánynak köszönhetően a 

hitelkártya üzletág gyorsan fejlődött a szolgáltatástípusok és a kártyatulajdonosok számát tekintve 

egyaránt. Ebben az időszakban történt, hogy a Citibank hatalmas sikert ért el a fizetőkártya 

szolgáltatásokban. 

 

Az 1980-as években a pénzügyi szektorban a verseny fokozódott és nőtt az igény a pénzügyi és 

nem-pénzügyi szolgáltatások kombinálása iránt. A bankoknak egyre több erőfeszítésre volt 

szükségük, hogy ügyfeleket szerezzenek, építsék a márkát, még többféle terméket terjesszenek, 

hirdessenek, ügyfélhűség programokat bonyolítsanak le más társaságokkal együttműködve... 

 

Az 1990-es években a verseny és az új technológiák szorításában a bankok folyamatosan fejlődtek 

és bővítették szolgáltatásaikat, különösen a fizetőkártya szolgáltatást. Állandósultak az ügyfelek 

csalogatására irányuló versenyek, pl. árcsökkentés kártyatulajdonosoknak, kamatcsökkentés a 

hiteleken... 

 

Jelenleg 1,5 milliárd fizetőkártya van az Egyesült Államokban (átlagosan 5,4 kártya/lakos). Az 

ATM-ek száma 2001 végén 324.000 volt. A nagyon nagy, országos hálózattal rendelkező bankok 

kivételével, amelyek saját ATM-hálózatot üzemeltetnek, a közepes és kis bankok valamennyien 

regionális ATM együttműködésben vesznek részt. Ez a felállás lehetővé teszi számukra, hogy 

osztozzanak egymás ATM-jein és azokat összekössék, mint például az NYCE hálózat New 

Yorkban és New Jerseyben. Az NYCE ATM rendszer 2.349 bankot továbbá 41.000 ATM gépet 

egyesít, melyek közül 3.800-at közvetlenül a NYCE birtokol és üzemeltet. Ennek a kiterjedt 
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hálózatnak köszönhetően az A Bank ügyfele használhatja a B Bank ATM-jét, és szolgáltatások 

széles választékát veheti igénybe kedvező feltételekkel (alacsony szolgáltatási díjak, kiváló 

minőség, részvétel sokféle promóciós programban...) A bankközi rendezést szintén az automatikus 

rendszer végzi. 

 

E rendszerek előnyei lehetővé teszik a bankok számára, hogy kiterjesszék hálózatukat és ATM 

szolgáltatásokat nyújtsanak jelentős és egymást átfedő beruházások nélkül. 

 

Habár a fizetőkártya a készpénzkímélő fizetés fontos formája, az USA piac egyik sajátossága, hogy 

a csekk még ma is jelentős hányadot tesz ki. Weiner (1999) kimutatja, hogy a tranzakciók 66%-a 

csekkel történik és csak 17% kártyával. Egyéb új tranzakciós formák, mint az e-cash, stored-value 

card, micropayment és e-check gyorsan terjednek. 

 

3.2.2. Mi történt az Egyesült Királyságban 
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5 vásárlásokért bónusz 
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Az Egyesült Királyság a fizetőkártya területén mindig szorosan követte az USA-t. Az Egyesült 

Királyság ezen felül a világ második legnagyobb kártyapiaca – azonban a kártyák és ATM-ek 

száma csak mintegy 10%-a az USA adatainak. 

 

Az Egyesült Királyságban a Barclays Banks volt az első, amelyik a Bank of America-val 

együttműködve kártyát bocsátott ki 1966-ban. 1967-ben a Barclays Bank üzembe állította az első, 

nagyon egyszerű funkciókat ismerő ATM-eket. Az 1970-es és 80-as években a kártya és ATM piac 

gyorsan fejlődött méretét, technológiai fejlettségét és a szolgáltatások minőségét tekintve. 1985-ben 

közel 8,100 ATM gép működött az Egyesült Királyságban. 

 

Az ATM-ek fejlődésének első időszakában a bankok maguk építették ki és fejlesztették ATM 

rendszerüket, ami túlzott és átfedésektől terhes infrastruktúra fejlesztéshez vezetett. Az egyes 

bankok számára ez nagy és szükségtelen beruházás volt. Az ügyfelek számára zavaró és 

kényelmetlen volt, hiszen néha nehéz megtalálni egy adott bank ATM-jét, máskor meg egyetlen 

helyszínen 4-5 különböző bank ATM-je található bonyolult funkciókkal és díjszerkezettel.  

 

Az ATM rendszerek megállapították, hogy az lenne a leghatékonyabb, ha az Egyesült Királyság 

bankjai együttműködnének az ATM szövetség felállításában. 1986 fordulópont volt az Egyesült 

Királyság kártyapiacán, amikor 3 kölcsönösen elfogadó ATM hálózat született: a MINT, a Four 

Banks és a LINK rendszer. E rendszerek megjelenése végre lehetővé tette a bankok számára, hogy 

felgyorsítsák a banki helyszíneken kívüli ATM-ek fejlesztését, és inkább a szolgáltatások széles 

választékára összpontosítsanak. 

 

2001 végén 36.700 ATM gép működött az Egyesült Királyság területén. 

 

3.2.3. Mi történt Magyarországon 

 

Amellett, hogy a fizetőkártya piac történetét a legfejlettebb országokban mint az USA vagy az 

Egyesült Királyság áttekintjük, a fejlődés elemzése egy közép-európai országban, mint 

Magyarország szintén nagyon hasznos lehet. A magyar bankszektor komoly fejlődésen ment 

keresztül nem is sok idővel ezelőtt –körülbelül egy évtizeddel megelőzve Vietnamot. Ezért számos 

hasonlóságot találunk a kihívásokat illetően, amivel a szektor és az egyes társaságok szembe kell, 

hogy nézzenek. Különösen az 1992-1995-ös időszakból levonható tapasztalat – amikor 
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Magyarország átalakította kereskedelmi bank rendszerét – szolgál fontos tanulságokkal a vietnami 

bankszektor számára. 

 

1992-ben Magyarországon 137.000 fizetőkártya és 54 ATM volt. A kibocsátott kártyák száma 

állandóan növekedett, az éves halmozott növekedési ütem 54%. 2000-re a piac elérte a 4,5 millió 

kibocsátott kártyát, és a 2.476 üzembe helyezett ATM-et. 

 

Payment Cards Issued in Hungary
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Magyarországon kibocsátott fizetőkártyák  ATM-ek száma Magyarországon 
(ezer) 

 

Természetesen a legfontosabb tényező, ami ehhez a látványos fejlődéshez hozzájárul a 

kereskedelmi bankok törekvése volt, hogy kártyatermékeket fejlesszenek ki és értékesítsenek. Ezen 

felül fontos fordulóponthoz érkeztünk, amikor a kormány elkezdte a közalkalmazottak bérét 

bankszámlára utalni, és a legnagyobb vállalatok közül néhány követte ezt a módszert. Ez jelentős 

lendületet adott a készpénzkímélő fizetések piacának. A lakosság fizetési szokásai alapvetően 

megváltoztak, ami a fizetőkártyák és az elektronikus fizetési megoldások iránti igényt szélesítette. 

 

Az is hasznos volt, hogy a kereskedelmi bankok korán felismerték, hogy szükséges az 

együttműködés az ATM hálózat kiépítésében és üzemeltetésében, ami növelte a hatékonyságot. 

2000-re a pénz-tranzakciók 90%-a pénzfelvétel volt, ezért az ATM beruházás nagy hangsúlyt 

kapott. 1992-ben kilenc bank adta össze a tőkét, hogy létrehozza a Giro bankkártyát (GBC), aminek 

az a feladata, hogy elektronikus tranzakciókat dolgozzon fel és ATM rendszereket üzemeltessen a 

bankok számára. Habár később a megvalósítás késedelme miatt két alapító bank kilépett a 

szervezetből és létrehozta saját elfogadási központját, a GBC mégis rengeteg költséget 

megtakarított a résztvevő bankoknak, mivel mindössze egy közös rendszert kellett üzembe állítani, 

hogy sok bankot kiszolgáljon. A rendszer kifejlesztésének és működtetésének költségeit megoszlott 

a bankok között a GBC tőkéjéhez adott hozzájárulás és díjfizetés formájában. 

 



 43

1994-ben egy Euronet nevű céget jegyeztek be az USA-ban és a cég Magyarországon kezdte el 

működését. A GBC alternatíváját nyújtotta modern technológiával és egy európai regionális hálózat 

biztosította előnyökkel. Az Euronet gyorsan növekedett Magyarországon és hamarosan megjelent a 

környező országokban: Lengyelországban, Csehországban... Hálózata jelenleg 18 országra terjed 

ki. A 12 európai országban végzett tranzakciókat egyetlen, Magyarországon található regionális 

központban dolgozzák fel. 2006-ban a legnagyobb magyar bank az OTP megvásárolta az Euronet 

magyar hálózatát és végberendezéseit. 

 

A kereskedelmi bankok közötti együttműködés és a független szolgáltató jelenléte hangsúlyozza azt 

a trendet, hogy a bankok közösen használják ATM rendszereiket annak érdekében, hogy jobb 

szolgáltatásokat nyújtsanak és kiadást takarítsanak meg. Az a tény, hogy a bankok megszabadultak 

a beruházás és a technológia terhétől, segít nekik, hogy fő feladatukra koncentráljanak, vagyis a 

kártyaszolgáltatások fejlesztésére és értékesítésére, valamint az elosztási csatornák javítására, hogy 

versenyelőnyre tegyenek szert. 

 

3.3. A vietnami piac helyzete és problémái 

3.3.1. A jelenleg helyzet, piaci potenciál 

 
Vietnam, egy 80 milliós ország a fizetőkártya boom hajnalához érkezett. Miközben jelenleg 

mindössze 80 ATM van, 5000 POS-eszköz és mindössze 4 szereplő által kibocsátott 80000 kártya, 

az ország 34 hazai és 85 külföldi tulajdonú bankja erős nyomás alatt áll, hogy növelje termékei 

választékát. A bankok nem engedhetik meg maguknak, hogy üldögéljenek, míg riválisaik 

agresszíven bevezetik a kártyát, az ATM-eket és a POS hálózatot. Legkevesebb 10 bank tette közzé 

terveit, hogy további ATM-eket telepítenek 2002-ben és sok szándékszik elkezdeni a fizetőkártyák 

kibocsátását. 
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Vietnam fizetőkártya piaca 2002. augusztusában 
 

Bank   Tulajdonos Kártya   ATM POS Terv 2002-re 
 
Vietcombank  Állam  50,000  35 2,000 30 ATM 
Mezőgazdasági b. Állam  - - - 50-100 ATM 
Incombank  Állam  1,000  32 - 50 ATM 
BIDV   Állam  1,000  12 - 30 ATM 
 
ACB    Magán  30,000  - 3,000 10 ATM, 2,000 POS’ 
Phuong Nam Bank Magán  -  - - 2 ATM 
Dong A Bank  Magán  -  - - 2 ATM  
Military Bank  Magán  -  - - 2 ATM 
Techcombank  Magán  -  - - Betéti kártya kibocsátás 
25 egyéb  Magán  -  - - Sokan terveznek kártyakibocsátást 
 
ANZ   Külföldi  -  4  200 4 ATM 
UOB   Külföldi  -  -  200 Több POS 
HSBC   Külföldi  -  4 - 4 ATM 
Citibank  Külföldi  -  1 - - 
83 egyéb   Külföldi /Közös Váll. -  - - Sokan terveznek 
kártyakibocsátást 
 

Könnyű meglátni a jelentős potenciált, hiszen a fejlett országok, mint az USA vagy az Egyesült 

Királyság több mint 2 kártya/lakos szintet értek el és a feltörekvő országok gyorsan közelítik ezt a 

szintet.  

3.3.2. Problémák és hatékonysági gondok 

 
A fizetőkártya bevezetése azonban jelentős beruházást és a high-tech használatát követeli meg. Ez 

kockázatot rejt magában egyrészt pénzügyi értelemben, másrészt a megfelelő technológia 

kiválasztásánál. Azok a kockázatok és akadályok, amelyekkel a banknak szembe kell néznie akkor, 

amikor saját fizetőkártya szolgáltatását építi ki a következők: 

 

� A tyúk-tojás dilemma: a végberendezések (ATM és POS) fejlesztése és a kártyatulajdonosok. 

Az adott bank által kibocsátott kártyák akkor lesznek az ügyfeleknek vonzóak, ha megfelelőek, 

azaz lehetővé teszik számukra, hogy bárhol tudjanak pénzt felvenni vagy vásárolni. Másrészt a 

kereskedők csak akkor érdekeltek abban, hogy a bank kártyáját elfogadó POS eszközöket 

szereljenek fel és a bank számára csak akkor gazdaságos POS-ba és ATM-be beruházni, ha sok 

a kártyatulajdonos. Tehát nagyon nehéz és lassú folyamat akár a kártyatulajdonosokból, akár a 

végberendezésekből nulláról indulva létrehozni a „kritikus tömeget”. 

� Pénzügyi erőforrások elpazarlása infrastruktúrára. A fizetőkártya megoldás kidolgozásánál 

többnyire fix költségek merülnek fel. Ebbe tartozik a hardver, a szoftver, a hálózati berendezés, 
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az ATM és POS eszközök a végpontokon, a kommunikációs infrastruktúra, üzemeltető és 

karbantartó személyzet stb.  

� Átfedések az ATM-ek és POS eszközök üzembehelyezésével a vonzó helyeken, mint például 

üzletközpontok, lakóövezetek, nagy forgalmú kereskedések...Valójában jelenleg sok olyan hely 

található, ahol különböző bankok 3-4 ATM-je áll, amelyek mindegyike csak az adott bank 

kártyáját fogadja el, vagy valamilyen nemzetközi kártyát magas díjért. Vagy vannak olyan 

kereskedések, ahol 2-3 különböző bank POS eszközeit helyezték üzembe. Az ilyen átfedések a 

bank számára pénzkidobást jelentenek, zavart okoznak az ügyfeleknek, és hosszú távon utálatos 

jutalékháborúhoz vezetnek, ami a bankoknak további veszteséget okoz. 

� Az informatikában és fizetőkártya szolgáltatásban járatos szakemberek hiánya. Nagyon nehéz 

ezen a high-tech és nagyon specializált területen stabil munkatársi kört toborozni és fenntartani. 

Ha nem fordítanánk komoly összegeket a képzésre és ösztönzésre, a bankkártya centrumok 

munkatársai kevésbé lennének képzettek és motiváltak, ami pedig kell ahhoz, hogy fejlesszék 

és üzemeltessék a rendszereket. 

� A befektetés megtérülésének szükségessége. Az egyes bankok kényszerítve vannak arra, hogy 

viszonylag rövid idő alatt elegendő megtérülést érjenek el. Ez a kényszer oda vezethet, hogy 

olcsó, lefutott, gyenge minőségű technológiát választanak, ami megbízhatatlan és nem 

fejleszthető tovább, hogy a jövőben új szolgáltatásokat nyújtson.  
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3.4. A fizetőkártya üzletben végzett tevékenységek 

 

A kártyakibocsátó bank és annak kártya-osztálya összetett tevékenységek széles körét kell, hogy 

végezze. Az alábbi táblázat összegzi ezeket a feladatokat. 

 

 

 
 

FIZETŐKÁRTYA TEVÉKENYSÉGEK 
 Kibocsátás Feldolgozás Szerzés 
 
 
Saját kártya. (pl. 
ACBCard, 
VCBCard) 

- termékfejlesztés 
- kártyatulajdonos 
szerzése 
- Kérelem feldolgozás 
- Kártyatulajdonosról 
szóló információ 
kezelése 
- Bankszámla rendezés 

- Kártya legyártás. 
PIN 
- Kártyakiadás 
- Díjkalkuláció 
- Számlakivonat 
készítés 
- Ügyfélkapcsolat 
 
 
 
 

 

- Tranzakció 
engedélyezés 
- Klíring és 
rendezés 
- Díjkalkuláció 
 
 

 

- Pénz/hitel 
rendelkezésre 
állása 
- Feketelista 
ellenőrzése 
- Visszaterhelés 
kezelése 
- Viták rendezése 
- Monitoring 
- Teljesítmény 
elemzés 
- Csalások 
kezelése 
 
 

 

- Kereskedő 
szerzés 
- Szerződés 
kezelés 
- POS és ATM 
üzemeltetés, 
monitoring 
- Kereskedők 
rendezése 
- Díjkalkuláció 
- Számlakivonat 
készítése 

- Terminál vásárlás 
és karbantartás 
- Készpénz és 
fogyasztási cikk 
feltöltés 
- Értéknövelő 
szolgáltatások (pl. 
hűség) 
 
 

 

Hazai szövetség - Márkafelépítés, hirdetés 
- Kölcsönös elfogadási eljárás kezelése, kibocsátó-feldolgozó-szerző lánc 

 
Nemzetközi 
szövetség (pl. Visa, 
MC) 

Visa/MC kibocsátási jogosítvány  Visa/MC szerzési jogosítvány 
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A bank kibocsáthat saját, tulajdon kártyát, amit csak saját ügyfelei kapnak meg és csak a saját 

végberendezései (POS és ATM) fogadnak el. A másik eset, hogy szövetségre lép más hazai 

kibocsátókkal, hogy fogadják el egymás kártyáit. Esetleg csatlakozhat egy nagyobb nemzetközi 

szövetséghez, a legismertebbek a Visa, a Mastercard, az American Express, a Diner’s Club, a JCB 

stb.  

 

Mindegyik esetben a fizetőkártyához kapcsolódó tevékenységeket három fő csoportba lehet 

osztani: 

• Kibocsátás: a kártyatulajdonossal – aki tipikusan a banknál vezeti a számláját – kapcsolatos 

tevékenységek 

• Feldolgozás: a tranzakciók feldolgozásával és követésével kapcsolatos tevékenységek, 

gyakran kiterjednek a bankok közötti cserékre 

• Szerzés: a kártyaelfogadó hellyel kapcsolatos tevékenység – ATM-ek és POS-kereskedők 

E csoportok mindegyikének sajátos szerepe van, és a bankon múlik, hogy akarja-e. Néhány példa: 

• Mindent-maga-csinál: a saját kártya Kibocsátója-Feldolgozója-Szerzője, aki mindent maga 

csinál. 

• Kibocsátó: kisebb bank, amelyik csak a számlatulajdonosoknak bocsát ki kártyát, és egy 

másik bankra számit, hogy az majd végzi a feldolgozást és a szerzést. 

• Szerző: bank vagy más szervezet, amelyik saját ATM-eket és POS-okat üzemeltet, és arra 

beszéli rá a bankokat, hogy díj vagy jutalék ellenében használják ezeket az elfogadó 

pontokat. 

• Feldolgozó: olyan szervezet, amelyik a kibocsátóknak és szerzőknek feldolgozási 

szolgáltatást nyújt. 

• Visa és Mastercard: nemzetközi Szerzők/Feldolgozók, nem bocsátanak ki saját kártyát, csak 

szolgáltatást nyújtanak a kibocsátó banknak. Technikailag ezek tagbankjaik szövetségei. 

• American Express: nemzetközi Kibocsátó-Feldolgozó-Szerző, de néha ugyanúgy 

viselkedik, mint a Visa vagy a Mastercard, ha talál egy megfelelő Kibocsátó partnerbankot. 

• Euronet: nemzetközi Szerző-Feldolgozó, saját nemzetközi ATM és POS hálózattal, és 

Magyarországon található központosított feldolgozó központtal. 

 

3.4.1. A kibocsátással kapcsolatos tevékenységek 

 
• Termékfejlesztés: piaci igények kutatása és új termékek fejlesztése, mint pl. 

betéti/hitelkártya, szokásos/platina/arany kártyák, különböző díjszintek, hűségprogramok 

stb. 

• Kártyatulajdonosok szerzése: kártyatermékek promótálása és eladása a meglévő 

számlatulajdonosoknak és új ügyfeleknek, 
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• Kérelem feldolgozás: az új kártyákra vonatkozó kérelmek feldolgozása, különösen a 

hitelkártyák esetén, ahol hiteljóváhagyás is szóba kerül, 

• Kártyatulajdonosokról szóló információ menedzselése: a kártyatulajdonosokról szóló 

információ frissítése és karbantartása 

• Bankszámlarendezés: a számla egyenlegének megállapítása tranzakciót követően 

• Kártya legyártása, PIN generálás: a kártyák legyártása, nyomtatás, dombornyomás és a PIN 

számok generálása, 

• Kártyakiadás: a kártya eljuttatása az ügyfélhez, átadás személyesen, postai vagy egyéb 

módon, 

• Díjszámítás: a megfelelő díjak kiszámítása, a bank bevételeinek egyik fő forrása 

• Számlakivonat készítése: a havi vagy eseti számlakivonatok kinyomtatása és átadása 

• Ügyfélkapcsolat: az ügyfelek kéréseinek, panaszainak kezelése illetve az ügyfelek 

elégedettségének elérése 

 

3.4.2. Feldolgozási tevékenységek 

 

• Tranzakció engedélyezés: tranzakció – pl. pénzfelvétel – jóváhagyása online (pl. ATM), 

vagy offline (pl. egy étteremben mechanikus kártyaolvasóval), figyelemmel a rendelkezésre 

álló összegre, a feketelistára, a tranzakció limitre stb. 

• Klíring és rendezés: tranzakciók rendezése a kibocsátók, feldolgozók és szerzők között, 

• Átirányítás: a tranzakciók elirányítása a különböző szerzők és kibocsátók között 

• Díjkalkuláció 

• Pénz/hitel rendelkezésre állás ellenőrzése 

• Feketelista ellenőrzése: a csaló vagy rossz hitelminősítésű ügyfelek/kártyák listái 

• Visszaterhelés kezelése: törölt tranzakciók újbóli elvégzése, pénz visszaadása a megfelelő 

feleknek 

• Viták rendezése: a felek közötti viták kezelése, pl. dupla kiterhelés, csalás 

• Monitoring: hibás funkcionálás és csalárd viselkedés kutatása 

• Teljesítményelemzés: a rendszer teljesítményének optimalizálása, pl. túlterhelések 

előrejelzése 

• Csalás kezelése: csalás felkutatása és kezelése, beleértve a bűnügyi eljárás kezdeményezését 
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3.4.3. Szerzési tevékenység 

 

• Kereskedők szerzése: kereskedelmi POS helyek vagy ATM helyek keresése és lefoglalása, 

gyakorta más szerzőkkel versengve 

• Szerződés menedzsment: kapcsolatok menedzselése a kereskedőkkel, illetve az ATM 

helyszín tulajdonosával 

• POS és ATM üzemeltetés, monitoring: a végberendezések üzemeltetése és karbantartása 

• Rendezés a kereskedővel: díjak, jutalékok rendezése a kereskedővel 

• Díjkalkuláció 

• Számlakivonat készítése 

• Terminál vásárlás és karbantartás 

• Készpénz és fogyasztási cikk feltöltés: a POS-oknál és ATM-eknél. A pénzfeltöltés 

rendszerint igénybe vesz biztonsági személyzetet és páncélozott autót is 

• Értékhozzáadó szolgáltatások: pl. üzleti törzsvásárló programok menedzselése 

3.4.4. Hazai és nemzetközi kölcsönös elfogadás 

 

Amikor a bankok hazai szövetséget hoznak létre, egy közülük vagy egy külső szervezet el kell, 

hogy vállalja a szövetség tevékenységének menedzselését. Ezen belül két feladatért felelős: 

• Márkaépítés, hirdetés, PR: fejleszti és karbantartja a közös márkanevet, amivel az ügyfél be 

tudja azonosítani a szövetséget, és amely név alatt a bank kibocsátja saját kártyáit. 

• A kölcsönös elfogadási eljárásának, a kibocsátó-feldolgozó-szerző láncnak a menedzselése: 

a bankok közötti kölcsönös elfogadási eljárás problémamentességét biztosító egyéb 

technikai és menedzsment aspektusok. 

 

A nemzetközi szövetségek is jó lehetőségek a bankok számára, mivel ezeknek a szövetségeknek 

sokkal nagyobb a hálózatuk és több az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatuk. Ugyanakkor a 

hozzájuk való csatlakozás magasabb díjakat és jutalékokat jelent. Ezen felül az új tagokkal 

szemben szigorúbb szabályokat alkalmaznak. Az új tag ellenőrzésnek veti alá magát, hogy elnyerje 

a jogosítványokat: 

• Kibocsátói licensz: jogosítás arra, hogy Visa/Mastercard márkanévvel kártyát bocsáthasson 

ki 

• Szerzési licensz: jogosítás arra, hogy olyan terminálokat helyezzen üzembe, amelyik 

elfogadja a Visa/Mastercard márkanevet viselő kártyákat. 
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Tekintettel arra, hogy ezeken a licensz-adó eljárásokon nehéz átmenni, nem ismeretlen a fejlődő 

piacokon, hogy egyes bankok előbb megszerzik a licenszet, és ezután elöljáróként viselkednek, aki 

díj ellenében bérbe adja a kibocsátási vagy szerzési jogokat más bankoknak. 
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4. Menedzsment problémák és stratégiai döntések, amikkel az 

új kártyakibocsátó banknak szembe kell néznie 

 

A szakirodalom tanulmányozása során valamint a fejlett és a rendszerváltó országok bankjai 

számára végzett tanácsadói projektek és a velük készült interjúk közben szerzett tapasztalataim 

alapján számos fontos stratégiai döntést szintetizáltam, amelyekkel az új kártyakibocsátó banknak 

szembe kell néznie: 

• Vétel kontra építés: házon belüli vagy kiszervezett tevékenységek 

• Kölcsönös elfogadó szervezethez való csatlakozás 

• Beruházás saját végberendezésekbe: ATM illetve POS 

• Technológiai platform és szállító kiválasztása 

• Hitelelbíráló rendszer kiválasztása 

 

Az alábbiakban ismertetem az egyes döntéseket. 

 

4.1. Vétel kontra építés: házon belüli vagy kiszervezett tevékenységek 

 

A fizetőkártya szolgáltatások nyújtása megköveteli a banktól, hogy összetett tevékenységeket 

indítson be és végezzen. A fenti kockázatokra és akadályokra tekintettel a legtöbb bank – kivéve az 

első lépéseiket tevők – bölcsen teszi, ha a kártya tevékenységek némelyikét kiszervezi más 

szervezetekhez annak érdekében, hogy a legfontosabb feladatokra összpontosítson. A következő 

ábra bemutatja a fizetőkártya tevékenységek összetettségét és megmutatja, hogy melyeket lehet 

kiszervezni: 
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1. sz. döntés: Házon belüli vagy kiszervezett tevékenységek 

 Kibocsátás Feldolgozás Szerzés 
 
 
Saját kártya. (pl. 
ACBCard, 
VCBCard) 

- kártyatulajdonos 
szerzése 
- Kérelem feldolgozás 
- Kártyatulajdonosról 
szóló információ 
kezelése 
- Bankszámla rendezés 

- Kártya legyártás. 
PIN 
- Díjkalkuláció 
- Számlakivonat 
készítés 
- Ügyfélkapcsolat 
 
 
 
 
 

(3) 

- Tranzakció 
engedélyezés 
- Klíring és 
rendezés 
- Díjkalkuláció 
 
 

 

- Pénz/hitel 
rendelkezésre 
állása 
- Feketelista 
ellenőrzése 
- Visszaterhelés 
kezelése 
- Viták rendezése 
 
 

(1) 

- Kereskedő 
szerzés 
- Szerződés 
kezelés 
- POS és ATM 
üzemeltetés, 
monitoring 
- Kereskedők 
rendezése 
- Díjkalkuláció 
- Számlakivonat 
készítése 

- Terminál vásárlás 
és karbantartás 
- Készpénz és 
fogyasztási cikk 
feltöltés 
- Teljesítmény 
elemzés 
- Csalások kezelése 
- Értéknövelő 
szolgáltatások (pl. 
hűség) 
 
 

(2) 
Bankhálózatkártya 
(pl. ACB-
Banknetcard) 

- Márkafelépítés, hirdetés 
- Kölcsönös elfogadási eljárás kezelése, kibocsátó-feldolgozó-szerző lánc 

(4) 
Visa/MC Visa/MC kibocsátási jogosítvány  Visa/MC szerzési jogosítvány 

 

(5) 
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E tanulmány további elemzést szentel az alábbi altevékenységek kiszervezésének: 

• Feldolgozás – a feldolgozási tevékenységek alatt (1) 

• ATM/POS üzemeltetés és monitoring, vásárlás és karbantartás, kereskedő szerzés, 

készpénzfeltöltés – a szerzési tevékenységek alatt (2) 

• Kártyagyártás, bankszámlakivonat készítés, call center – a kibocsátási tevékenységek 

alatt (3) 

 

Meg fogom határozni, hogy milyen keresztkapcsolatok állnak fenn ezek között a tevékenységek 

között, kidolgozok egy döntési fát, ami támogatja az általános döntéshozatali eljárást, és kidolgozok 

döntési modelleket az egyes érintett tevékenységek kiszervezésével kapcsolatban. 

 

Tanulmányomban csak a hazai kiszervezéssel foglalkozom. Terjedelmi korlátok miatt az 

offshoring-gal, a kiszervezés egy sajátságos fajtájával, ami mostanában az USA-ban és szerte a 

világon nagy ellenkezést váltott ki, nem foglalkozom. 

 

4.2. Csatlakozás kölcsönös elfogadó láncokhoz 

 

Míg egy bank az (1), (2) és (3) címkékkel jelzett tevékenységek kiszervezésével kapcsolatos 

döntéseit többé-kevésbé függetlenül hozza meg, a (4) és (5) tevékenységek kiszervezéséről csak 

úgy dönthet, ha csatlakozik egy kölcsönös elfogadó szövetséghez. 

 

Az (5) esetében a banknak az a szándéka, hogy egy jelentős nemzetközi kölcsönös elfogadó 

szervezethez csatlakozzon, mint a Visa vagy a Mastercard, és döntést kell hoznia, hogy ezekkel a 

nagy nemzetközi szervezetekkel a licensszel kapcsolatos kérdéseket közvetlenül intézi, vagy 

közvetve, egy al-licensz keretén belül – vagyis úgy, hogy egy olyan bankhoz szervezi ki, amelyik 

már rendelkezik a jogosítvánnyal. A jogosítvány kiszervezésének fő oka, hogy a nemzetközi 

hálózat rendszerint szigorú követelményeket szab a licenszért, aminek nem minden bank képes 

megfelelni. Másrészt azonban az olyan bank, amelyik egy másik bank al-jogosítottja díjat kell, 

hogy fizessen a szolgáltatásért, és függő viszonyba kerülhet a fő-jogosítottal. 

 

A (4) esetben a bank egy hazai kölcsönös elfogadó hálózathoz akar csatlakozni, ahol tagbankok úgy 

állítják be végberendezés hálózatukat, hogy el tudják fogadni egymás kártyáit, és együttesen 

promótálnak egy közös hazai kártyamárkát. A banknak azt kell eldöntenie, hogy melyik hálózathoz 
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csatlakozzon. A díjon és a szolgáltatás minőségén túl, a szervezeti forma játszik szerepet a 

döntésben, mivel a banknak, amikor csatlakozik a hálózathoz, a stratégiai szövetségi játékot kell 

eljátszania. A lehetséges szervezeti formák a következők: 

� Néhány bankból álló csoport együtt hoz létre egy bankközi szervezetet, lehetőleg egy 

független céget, amelyik a tag és nem-tag bankoknak nyújt szolgáltatásokat. 

� Egy bank, amelyik már előnyre tett szert a bankkártya szolgáltatásokban, elérhetővé teszi 

eszközeit, és szolgáltatásokat nyújt más bankoknak.  

� Egy nem-bank szervezet, pl. egy – hazai vagy külföldi – technológiai társaság kialakítja az 

infrastruktúrát és szolgáltatást nyújt bankoknak. 

 

4.3. Beruházás saját végberendezésekbe: ATM illetve POS 

A végberendezések hálózatának gyors és hatékony fejlesztése kulcsfontosságú a bank számára, 

hogy, amikor a kártyaüzletágát kiépíti, megoldja a tyúk-tojás dilemmát. A banknak azt kell 

eldöntenie, hogy korlátozott erőforrásait inkább az ATM-ekre vagy a POS-okra összpontosítsa-e. 

Az ATM-ek sokkal drágábbak (~USD 20 ezer/eszköz), de a kezelésük egyszerűbb, hosszabb a 

munkanapjuk, és segítenek a banknál tartani a pénzfelvételi tranzakciókat, melyek a legtöbb 

országban a tranzakciók többségét teszik ki. Ugyanakkor a POS sokkal olcsóbb (USD 200-

500/eszköz), de munkaintenzív és szükség van hozzá a kereskedővel fennálló összetett kapcsolat 

kezelésére. Továbbá nem könnyű a POS-t arra használni, hogy helyettesítsük vele az ATM-et a 

pénzfelvételi tranzakciókban, mert csalásnak és tolvajlásnak/rablásnak vannak kitéve. 

Pénzfelvételre legkönnyebben olyan helyszíneken lehet használni őket, ahol már megvalósították a 

pénzkezelési/biztonsági intézkedéseket (szupermarketek, nagy boltok) és az ilyen tranzakció 

tipikusan mint (vásárlást követő) pénzvisszaadás vagy kis összegű pénzfelvétel valósul meg, hogy 

ne következzék be a pénzforgalom felborulása a boltban. 

 

Általában a gyakorlatra alapuló szabály az, hogy olyan országokban, ahol az élőmunka költsége 

magas, a bankok valószínűleg több ATM-et helyeznek üzembe, míg az olyan országokban, ahol a 

munkabér alacsonyabb, a bankok inkább a kereskedelmi POS-ok hálózatát fejlesztik, vagy kreatív 

kompromisszumokkal jelennek meg, mint a POS-alapú pénzfelvevőhely. Egyes országokban a 

tapasztalati szabály alapja, hogy hány tranzakció/ATM/hó teszi az ATM-be való beruházást 

gazdaságossá. Például Magyarországon ez az arányszám 2500-3000/ATM/hó. 
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Hayashi, Sullivan és Weiner (2003) kimutatták, hogy az USA-ban az ATM-ek tulajdonosi 

struktúrája az utolsó két évtizedben alaposan megváltozott. 1985-ben a hálózatok túlnyomó részét 

bank-konzorciumok által létrehozott közös vállalatok birtokolták, míg 2002-ben az exkluzív 

bankok, a közös vállalatok és a nem-bankok által birtokolt rész egyforma volt. 

 

4.4. Technológiai platform és szállító kiválasztása 

 

A technológiai platform és a szállító kiválasztása jelentős kihívás a kártyaüzletágát kiépítő bank 

számára. A bank a következő kérdésekkel találja magát szemben, amikor megpróbálja kiválasztani 

a szállítót: 

 

• A know-how hiánya. A kártya műveletek mögött álló technológia nagyon összetett és 

gyorsan változik. A kártyaüzletben kezdő bankok a technológiai aspektust nagyon 

„rémítőnek” fogják találni, ami tele van technikai bonyodalmakkal és lehetséges 

kockázatokkal. A döntés meghozatalakor a bank nagyon kevés ismerettel rendelkezik arról, 

hogy miként működik a technika és miből tevődik össze – arról nem is beszélve, hogy 

hogyan működik a jó technológia. 

• Nehézségek a különböző megoldások összehasonlításában. A legtöbb kártya technológia 

mára már jól szabványosítva van, ugyanakkor a különböző rendszerek széles funkcionalitás-

választékot kínálnak, különösen új megoldásokat, mint a mobil top-up. Néhány meglévő 

szabvány leírja a felhasználói felületet vagy a titkosítási algoritmust, de nem írja le a 

funkcionalitást és a teljesítményt. Ezen felül az okos szállítók mindig megpróbálnak új, 

izgalmas megoldásokkal előjönni, hogy saját megoldásukat megkülönböztessék. Így hát 

nagyon nehéz a bank számára, hogy olyan általános követelményrendszert állítson össze, 

amivel a megoldások funkcionalitását, teljesítményét, árat stb. össze tudja egymással 

hasonlítani és megtalálja a legjobb ár/teljesítmény arányt. 

• A fogságba esés kockázata. A fizetőkártya rendszert általában integrálni kell a bank eladási 

hálózatával és egyéb meglévő rendszereivel. Ennek elvégzése költséges és bonyolult, és 

még költségesebb és bonyolultabb, ha a bank esetleg elégedetlen lenne a szállítóval és úgy 

dönt, hogy lecseréli. Ezen felül a fizetőkártya egy, a bank küldetése szempontjából kritikus 

fontosságú rendszer és napi 24 órában kell működnie heti 7 napon át, tehát a működés 

bármiféle megszakadása szörnyű volna a bank számára. E fenyegetések miatt a bank 
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elbizonytalanodik, hogy akar-e szállítót cserélni, így hát fogságba esik és függővé válik a 

szállítótól. 

• Költségek, átfogóbb megközelítésben: a tulajdonlás teljes költsége [total cost of ownership 

(TCO)]. A bank számára a rendszer költsége nem csupán a kezdeti eszköz- és 

szoftverberuházás valamint a szállítóknak fizetett költség, hanem jelentkezik a rejtett 

munkaerőköltség: mert a bank munkatársai időt fordítanak a projektre, a rendszer 

karbantartásának költsége, a feláldozott haszon, amit a rendszerhiba idején elveszített 

üzletek okoznak stb. A bank a költségeket a TCO szempontjából méri és ezeket hasonlítja 

össze a különböző rendszereknél. 

• Hosszú távú kapacitás tervezése. A bank meg kell, hogy fontolja az általános vállalati 

stratégiájára alapuló hosszú távú informatikai stratégiáját. Az informatikai stratégia kiterjed 

a rendszer hosszú távú kapacitás szükségletére, ami befolyásolja a kezdeti beruházási 

döntéseket. Például a banki ágazatban legelterjedtebben használt technológiai platformok 

közé tartozik az Intel, a Tandem, az IBM AS/400. Tipikusan az Intel megoldások nyújtják a 

legjobb ár/teljesítmény arányt kis kapacitásszükséglet esetén, ugyanakkor nehéz ezeknek a 

nagyságrendjét növelni, és ha túlterheltek előfordulhat a leállás, ami nem jellemzi a többi 

platformot. 

• Az átláthatóság szükségessége. A fejlődő és rendszerváltó országokban a bankok 

technológia beruházásaik egy részét gyakorta külföldi vagy kormányzati segélyekből 

finanszírozzák. Ezek az adományozók rendszerint azt követelik, hogy a szállító 

kiválasztására vonatkozó döntés meghozatala átlátható, a specifikus követelmény és 

értékelési rendszerek segítségével védhető legyen. Sok esetben a bank tulajdonosai és 

felsővezetése is megköveteli az átláthatóságot a korrupció elkerülése céljából. 

 

A banknak el kell döntenie, hogy miként alkalmazzon megfelelő szállító kiválasztási eljárást, ami 

lehetővé teszi a know-how megismerését menet közben, a legjobb ár/teljesítmény megoldás 

megtalálását, megakadályozza a szállító fogságába esést és biztosítja az átláthatóságot. 

 

4.5. Hitelminősítő rendszer kiválasztása 
 

Amikor fizetőkártyát, esetleg hitelkártyát bocsátanak ki, a bankok először fognak szembenézni a 

nagy volumenű áruvásárlási hitel problémájával. Míg az alacsony volumenű vállalati 

hitelkérelmeket személyesen elemzik képzett szakemberek, a nagy volumenű hitelkártyás 
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kérelmeket hatékonyan csak standardizált módszerekkel és technológia felhasználásával lehet 

feldolgozni. 

 

A bank bonyolult döntéseket kell, hogy hozzon a megvalósítani szándékozott hitelminősítő 

rendszerrel kapcsolatban. Ezen belül számos al-probléma található, például, hogy miként kell 

kiválasztani a minősítő rendszert, milyen fajta technológia rendszert kell üzembe állítani, és hogyan 

lehet létrehozni egy hitelirodát, ami segíti a bankokat abban, hogy megosszák egymás között az 

ügyfelek hitel-történetével kapcsolatos információt. A hiteliroda egy rendkívül érdekes potyautas 

probléma: a bankok nem egyformán érdekeltek a részvételben, mert az új bankok kevesebb 

információt tudnak nyújtani a többi tagnak. 

 

A hitelbírálati rendszerek átfogó tárgyalása túlmegy a jelen disszertáció keretein. Ezért az A 

függelékben csupán egy gyakorlati útmutatót közlök. 

 

4.6. A létező szakirodalom és korlátai 

 
Tekintettel arra, hogy a kutatás témája az információmenedzsment területére esik – a technológiai 

és a menedzsment tanok közös területére – a vonatkozó szakirodalmat két kategóriában lehet 

megtalálni: bank/bankkártya technológiák kérdései és bank/bankkártya menedzsment kérdések. 

 

A kártyatechnológiák irodalma széleskörű: feldolgozó rendszerek, ATM/POS és egyéb 

berendezések, rendszerarchitektúrák, hardver, szoftver, kommunikáció, titkosítás, csalás és 

biztonság, újítások stb. Mára a kártyatechnológiák szabványosítva vannak, és az A függelék kínál 

gyakorlati útmutatást a technológia megvalósítási kérdésekhez. A fontos kérdés tehát az, hogyan 

kell kezelni a technológiát és az erőforrásokat és a mögöttük álló szervezeti struktúrát, ami 

biztosítja a hatékony működést. 

 
 
Bank és bankkártya menedzsmentről szóló szakirodalmat számos kategóriában lehet találni: a 

banki ágazat tevékenysége, kiszerződés és kölcsönös elfogadás. A bankkártya tevékenység ugyan 

nagyon tág téma, Hayashi, Sullivan és Weiner (2003) nagyon részletes sematikus munkafolyamat 

diagrammot készített, ami segíti a megértést. A két fő terület, ami a szakirodalom mélyebb 

tanulmányozást érdemli meg a kiszervezés és a kölcsönös elfogadás. 
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Az ICT funkció kiszervezését illetően rengeteg szakirodalom áll rendelkezésre. Le Blanc (1993) 

alaposan megvizsgálja az informatikai feldolgozási funkció kiszervezését és arra bíztatja a 

döntéshozókat, hogy lássanak tovább, mint a fajlagos költség és ismerjék fel a stratégiai tényezők 

fontosságát. Wood és Batiz-Lazo (1999) kimutatják, hogy az Egyesült Királyságban a bankok azért 

alkalmazzák a kiszervezést, hogy a költségvetési finanszírozású funkciókat átalakítsák bevétel által 

orientált tevékenységgé oly módon, hogy a teljesítménycél a fontos (de nem kulcsfontosságú) 

tevékenységek esetén a költségvetési (belső) finanszírozás helyett legyen a díjbevétel (azaz piaci 

alap). Goo, Kishore és Rao (2000) 4 különböző osztályozástant fejlesztettek ki a különböző 

ágazatokban, a termék információtartalma és a termékek értékláncolatának információintenzitása 

szerint. A pénzügyi szolgáltatások természetesen a magas tartalmú és magas intenzitású ágazatok 

közé kerültek, ahol a szakértelem hiánya és egyéb stratégiai megfontolások kell, hogy prioritást 

kapjanak. Roy és Aubert (2002) kidolgoztak egy erőforrás alapú keretrendszert az informatika 

kiszervezéssel kapcsolatos döntésekhez azzal érvelve, hogy azokat a tevékenységeket, ahol a 

társaság nem rendelkezik elegendő stratégiai erőforrással, ki kell szervezni, de ha a tevékenységnek 

jelentős stratégiai értéke van, akkor a kapcsolatot fel kell emelni a „kiszervezés” szintjéről a 

„partnerség” szintjére. Weeks (2002) figyelmeztet, hogy a merev, hosszú távú kiszervezési 

szerződések, amelyek csak a költségmegtakarításra összpontosítanak, elnyomhatják az innovációt, 

javasolja továbbá a rugalmas szerződési formákat, amivel ezt a kérdést kezelni lehet. Beulen és 

Origin (2002) azt javasolja, hogy a sikeres kiszervezési kapcsolat kezelésének megfelelő 

megközelítése terjedjen ki az informatikai stratégiára, az információ menedzsment megvalósítására, 

a rugalmas szerződésekre, a szerződés és elszámolás menedzsment megvalósítására, valamint az 

emberi erőforrások hozzáférhetőségére. 

 

Kim és szerzőtársai (2003, 2005) 168 társaság empirikus vizsgálatából azt a következtetést vonják 

le, hogy az informatikai rendszereket kiszervező kereskedőknek sokkal inkább a stratégiai és 

technológia megfontolásokra kell odafigyelniük, mint annak a szervezetnek a gazdasági 

fenntartásaira, amelyik a kiszervezési szolgáltatást hasznosítja, vagy tervezi, hogy a közeljövőben 

kiszervezésbe fog. Goles és Chin (2005) nem kevesebb, mint 25 különböző tényezőt vizsgálnak, 

amelyek a kiszervező és a szállító közötti viszonyt befolyásolják, és azt állítják, hogy a 

következmények jelentősen befolyásolhatják a megtakarításból eredő hasznot. Marcolin és Ross 

(2005) az ekvifinalitás elve alapján kimutatják, hogy egynél több helyes megoldás van ugyanazon 

kívánatos kiszervezési megoldásra, ugyanakkor a megvalósítás és a végrehajtás menet közben 

hozhat olyan mellékes eredményeket, mint a know-how-k egymás közti cseréje.  
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Kölcsönös elfogadásra és a kölcsönös elfogadási díjra nagy figyelmet fordítottak a Visa és a 

MasterCard – a legnagyobb nemzetközi kártyaszövetségek – körüli nemrég lezajlott összecsapások 

miatt. 2001-ben az USA-ban kereskedők egy csoportja pertelte a Visa-t és a MasterCardot, több 

mint $8 milliárd kártérítést kérve a versenytől elrugaszkodott kölcsönös elfogadási díj miatt. A brit 

kormány gazdasági és pénzügyekért felelős miniszterének szóló jelentésben foglalt, az Egyesült 

Királyságbeli banki szolgáltatásokról szóló tanulmány a kölcsönös elfogadási díjak lényeges 

reformját kívánja. Ausztráliában a Versenybizottság tanulmányozza a kölcsönös elfogadási díjak 

szerepét. 

 
Ausubel (1991) megjegyzi, hogy habár az USA hitelkártya piaca a több mint 4000 szereplővel 

nagyon versengőnek tűnik, előfordul, hogy nincs verseny, mert az ügyfél anélkül hozza meg a 

hitelkártya kiválasztására vonatkozó döntését, hogy figyelembe venné, hogy milyen nagy 

valószínűséggel fizetnek kamatot a függő egyenleg után. Ez olyan kamatlábakhoz vezet, amelyek 

szorosan az alapok költségéhez viszonyulnak, és a kártyakibocsátók a banki ágazat átlagához 

képest rendkívüli hozamhoz jutnak. Gans és King (2001) rámutatnak, hogy a kölcsönös elfogadási 

díjak fontos szerepet játszanak a hatékony hitelkártya sémában, és azt állítják, hogy a verseny 

hiányától való félelem ezekkel a díjakkal együtt túl van hangsúlyozva. 

 

Small és Wright (2002) kimutatják, hogy ha megindulnának a kétoldalú tárgyalások a kölcsönös 

elfogadási díjakról, akkor a kis kibocsátók ezzel falhoz állítanák a szerző cégeket, ami a kölcsönös 

elfogadási díjak eszkalálódásához vezetne. Croft és Spencer (2003) kidolgozták ATM hálózatok 

egy különleges modelljét, ami feltárja a kölcsönös elfogadási díjak, külföldi díjak és nem saját 

bankhoz tartozó ATM-eken az ügyfelek által végzett tranzakciókra kivetett pótlékok implikációit 

bankok és nem-bankok számára. Wright (2003, 2004) kidolgozott egy matematikai modellt, ami 

segít meghatározni a kölcsönös elfogadási díjakat, amelyek output maximalizálási, nyereség 

maximalizálási és jólét maximalizálási szempontból optimálisak. Az optimális díjak függenek a 

költségektől, a nyereségmarzstól, a változások tovagyűrűző hatásától, a részvételi aránytól, a 

tagsági díjtól és egyéb stratégiai hatásoktól. 

 

Evans és Schmalensee (2005) egy friss áttekintést készítettek a kölcsönös elfogadási díjakról, és 

összehasonlítják a kereskedők költségét a nettó társadalmi költségekkel beleértve a hasznot. 

Rochet, Tirole (2003, 2004, 2006) azt tárgyalják, hogy vajon a szabályozás céljainak a fogyasztók 

többlethaszna vagy a társadalmi jólét felel-e meg, továbbá kritizálják a jelenlegi szabályozói 

megközelítést, és befejezésül arra hívnak fel, hogy több újdonságra és innovatív gondolkodásra van 
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szükség ahhoz, hogy egyeztessék a szabályozó hatóságok fenntartásait és az ágazat jogos vágyát 

maga keresse meg az egyensúlyt. 

 

Frankel és Shampine (2005) leírják a kölcsönös elfogadási díjak versenyellenes hatását, 

összefoglalót készítenek és reagálnak a díjakat védelmező friss véleményekre. Bergman (2005) 

kimutatja, hogy ha a belépés ingyenes, a fix költségek tranzakciónkénti megoszlása előnyösebb, 

mintha a fix költségeket egyenlő arányban osztják el a résztvevők között. Duopólium esetén (és 

nincs belépő) a központi költségek rögzített elosztása alacsonyabb árakhoz vezet. Hayashi és 

Weiner (2005) azt állítják, hogy egy teória, ami az egyik országban beválik, lehet, hogy nem 

alkalmazható egy másikban, továbbá, hogy hasonló kölcsönös elfogadási díjrendszer és 

szabályozás egy másik országban egész más következményekkel járhat. Wright (2004) valamint 

Weiner és Wright (2005) elemzik a kölcsönös elfogadási díj meghatározó tényezőit, többek között 

a kibocsátás koncentrációját, a szerző koncentrációt és a kiegyenlítési koncentrációkat. 

 

A kiszerződési irodalom legnagyobb része az ICT kiszervezést általában tárgyalja, egyes írások a 

banki tevékenységre és a banki ágazaton belül a feldolgozásra összpontosítanak. A kiszerződési 

kapcsolat menedzselésére nagy hangsúlyt fektetnek, mert úgy tekintik, mint a siker vagy a bukás 

legfontosabb tényezőjét. Nem áll rendelkezésre azonban olyan irodalom, ami a kártyatevékenység 

kiszervezésének sajátos kérdéseivel foglalkozna. A kölcsönös elfogadással foglalkozó irodalom az 

általános irányelvi és szabályozási kérdésekkel foglalkozik, pl. a jóléti hatások és az optimális 

díjszint tanulmányozása, szabályozói megközelítésekre vonatkozó javaslatok. Nagyon kevesen 

foglalkoznak az egyes bankok olyan mikrogazdasági döntéseivel, hogy csatlakozzanak-e egy 

kölcsönösségi rendszerhez vagy válasszanak megfelelő szövetségest. Általában úgy tűnik, hogy a 

megjelent irodalom a fejlett kártyapiacok „luxus” problémáival foglalkozik, és nem azokkal a 

kihívásokkal, amelyekkel a bankoknak az új kártyapiacon szembe kell nézniük. Az új, fejlődő 

kártyapiacokon a bankoknak szükségük van a kutatók támogatására, hogy legyőzzék azokat a 

nagyon sajátos problémákat, amelyek a kártyatevékenység felépítéséhez tartoznak miközben az idő 

rendkívüli szorításában be kell lépniük a piacra, és nincsenek birtokában e meglehetősen összetett 

téma technológiai és menedzsment know-how-jának. 
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4.7. Kutatási protokoll 

 

A kutatási kérdések az informatikai rendszerek területéhez állnak a legközelebb, de kiterjednek 

diszciplínák széles körére, pl. technológia, menedzsment és szociológia. Ezért fontos megtalálni az 

alkalmas és megvalósítható kutatási módszertant. Fontos kiindulási pont, hogy a kutató ebben a 

témában számos esettanulmányhoz fér hozzá (múltbeli szakmai tapasztalat) míg megpróbálja 

ezeket rendszerezett áttekintésekké alakítani. 

 

Cavaye (1996) elkészítette a különböző kutatási megközelítések általános elemzését az esetekre 

alapuló Információs Rendszer vizsgálatokhoz. A különböző kutatási koncepciók és példák az alábbi 

táblázatban találhatók. 

 

Kutatási 
koncepció 

Változat Példa az információs rendszerben 

Episztemológia Interpretivizmus 
Pozitivizmus 
A pozitivizmus és az 
interpretivizmus 
kombinálása 

Zuboff, 1988; Orlikowski, 1993 
Leidner & Jarvenpaa, 1993 
Gable, 1994 

Kutatási cél Felfedezés 
Tesztelés 
A felfedezés és tesztelés 
kombinációja 

Orlikowski, 1993 
Markus, 1983 
 

Kutatás fajtája Egyetlen eset 
Több eset 

Yelton, 1993 
(esetáttekintés) Reich & Benbasat, 1990 
(ismétlés) Leidner & Jarvenpaa, 1993  

Kutatási 
módszer 

Kvalitatív adatok használata 
 
Kvalitatív/kvantitatív 
adatok kombinálása 

(interjúk) Yelton, 1993 
(megfigyelés) Stephens et al 1993 
(egy időben) Kaplan & Duchon 1988 
(követően) Gable 1994 

 

Ajánlása szerint a tanulmányozott jelenségben közvetlenül résztvevők szempontjából az 

interpretivizmus megfelel a kutatási törekvéseknek. A pozitivizmus magában foglalja a társadalmi 

felállás megértését oly módon, hogy meghatározza egy jelenség egyéni komponenseit és 

megmagyarázza a jelenséget a konstrukciók szintjén és a folyamatok közötti összefüggések 

szintjén. Én magam a banki ágazatban különböző szerepeket töltöttem be mint szoftverfejlesztő és 

értékesítő, banki menedzsment tanácsadó, és vezetéskutató. Ezért tehát megfelelő lesz, ha a jelen 

tanulmányhoz az interpretivista megközelítést alkalmazom, számos esettervvel és a kvantitatív és 

kvalitatív adatok kombinálásával. 
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További ajánlásokat adoptáltam Eisenhardttól (1989), Gable-től (1994) és Kemmistől és 

McTaggart-től (1998) a kutatási protokoll elkészítéséhez. Eisenhardt iteratív eljárást javasol ahhoz, 

hogy az esettanulmányok kutatásából kialakítsuk az elméletet; ez magába foglalja a megkezdést, az 

esetek kiválasztását, az eszközök és protokollok aprólékos kidolgozását, a terepre való eljutást, az 

adatok elemzését, a hipotézis kialakítását, a szakirodalom átfogását és a lezáráshoz való eljutást. A 

jelen tanulmány által vizsgált esetekben szereplő bankok 9 olyan országban találhatók, amelyeket 

PBCIT lefed. Az eszközök és a protokollok – személyes valamint telefonos/levél útján történő – 

interjúkat és felméréseket egyaránt tartalmaznak. Néhány kezdeti iterációt követően a hipotézisem 

egy új kártyakibocsátó bank által leküzdendő stratégiai kérdésekké és az azok kezelésére szolgáló 

döntési modellé fejlődött. Gable javasol egy módszert arra, hogy miként lehet az esettanulmányokat 

és a felmérési módszereket integrálni az információs rendszerben: a folyamatot egy kísérleti 

vizsgálat kezdi, ezt követi sok esettanulmány, amiből ki kell fejleszteni egy előzetes modellt, ezt 

később finomítani kell, amit végül a formális felmérés követ. Kemmis és McTaggart javaslatot 

tesznek egy Akció Kutatási Spirálra, ahol a tervet akció és megfigyelés követi, utána jön a reflexió 

és újra a terv finomítása. 

 

Ezen ajánlások alapján kijelentem, hogy ehhez a vizsgálathoz a megfelelő kutatási protokoll a 

következő: 
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KUTATÁSI PROTOKOLL 
A múltbeli szakmai gyakorlatból 
eredő több eset elemzése 

 (minden 
kulcsfontosságú 
döntéshez) 

 Létező általános modell 
megtalálása minden döntéshez 

6., 7. és 8. fejezet 

4. fejezet 
A bank menedzsmentjével szemben 
álló stratégiai döntés meghatározása 
RQ1 

  

 RQ3 
További input faktorok és 
lehetséges kimenetelek 
meghatározása 

 

A döntések között fennálló 
kapcsolatok meghatározása 

  

 
5. fejezet 

A kvantitatív és kvalitatív tényezők 
különválasztása 

 

Döntési fa megalkotása, a prioritások 
és kereszt-kapcsolatok figyelembe 
vételével 

  

 Felmérés készítése a további 
vizsgálathoz, a korrelációk 
meghatározására 

Kvalitatív tényezők 
elemzése 

Iteratív eljárás   

 

Az 1. lépés a múltbeli szakmai gyakorlatból felhalmozódó emberi tapasztalat strukturálása és 

elemzése. A szerző széles körű tapasztalattal rendelkezik, amire építhet, és ezek számos különböző 

perspektívából közelítik meg a bankkártyát: egy bank szervezetén belülről mint szoftver és rendszer 

eladó, mint a felsővezetés tanácsadója az átszervezés és a technológia megvalósítása során, és mint 

kutató, aki bankok tucatjaival csinált formalizált interjúkat 9 országban. Ezeket a tapasztalatokat és 

betekintéseket azonban strukturálni és szintetizálni kell annak érdekében, hogy kialakuljon az a 

rendszerezett keretrendszer, amivel további kérdéseket lehet meghatározni és a kutatást folytatni. 

Más szavakkal számos esetet interpretálni kell, hogy kialakítsuk a megfelelő modelleket. Ezt a 

lépést, csakúgy, mint az egész kutatási folyamatot ismételni kell az iteratív eljárás folyamán, amíg a 

végleges, elfogadható modellt ki lehet fejleszteni. Ennek a lépésnek lényeges eredménye a 3. 

fejezetben található strukturált modell a fizetőkártya tevékenységekről – hasonló modelleket, 

amelyek átfogó áttekintést nyújtanak a fizetőkártya üzletágban végzett tevékenységekről, nem lehet 

találni a szakirodalomban. 

 

A 2. lépés a legfontosabb stratégiai döntésekkel foglalkozik, amivel a bank menedzsmentjének 

szembe kell néznie, amikor belépnek a bankkártya piacra – azaz megválaszoljuk az 1. kutatási 

kérdést (RQ1). Egy-egy adott esetben nyilván számos nagy és kis döntést kell meghozni. A 

kutatónak meg kell határoznia azt a döntést, amelyiknek fontos stratégiai implikációi vannak, ami a 

kutatási téma szempontjából releváns, és amelyet általánosítani lehet a kártyát kibocsátó bankok 

számára (azaz nem olyan döntés, ami csak az adott esetre vonatkozik). Tipikusan azokat a 

döntéseket, amelyek újra és újra visszatérnek, sok esetben a többieknél fontosabbnak ítélünk. 

Némely esetben a támogató technológia ismerete szükséges ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy 
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egy nagyobb döntés nem inkább több külön döntés kombinációja – az iteratív megközelítés és a 

szakterület szakértőinek meghívása itt nagyon hasznos lehet. Mint a 4. fejezet leírja, a döntések öt 

jelentős csoportját lehet meghatározni. Ezek közül kettőt fogunk formálisan elemezni, és a 

maradékkal kapcsolatban gyakorlati megvalósítási útmutatással szolgálunk. 

 

A 3. lépés a döntések közötti viszonyokat vizsgálja – megválaszolja a 2. Kutatási Kérdést (RQ2). A 

viszonyok első típusa a döntések relatív fontossága – azaz a relatív prioritás. Néha a prioritás lehet 

nyilvánvaló – ez az, amikor valamilyen döntést a többieknél korábban kell meghozni. De sok 

esetben a prioritást csak a döntések relatív fontosságának megértése után lehet meghatározni, pl. az 

erőforrások, amiket a banknak el kellett különítenie valamilyen célra, a bank teljesítményére 

gyakorolt nyerési-vesztési hatás, a döntési lehetőségek megléte az adott helyzetben és időben. A 

viszonyok másik típusa az interdependencia – miként befolyásolná egy előző döntés kimenetele a 

másik döntést, vagy korlátozná/szélesítené annak relevanciáját vagy lehetségességét. 

 

4. lépés, ami figyelembe veszi a meghatározott döntést és az összefüggéseket annak érdekében, 

hogy ki lehessen dolgozni a döntési fát, amit a bank menedzsmentje számára a teljes megvalósítási 

folyamat során iránymutatásnak lehet tekinteni. A fán minden csomópont egy kulcsfontosságú 

döntés, az ágak pedig a kimenetelek, amik releváns döntések újabb készlete felé mutatnak. A 

magasabb prioritású döntések természetesen közelebb lesznek a gyökérhez. Egy ehhez hasonló 

döntési fa értékes eszköz lehet, ami segíti a menedzsereket abban, hogy a számos technológia, 

menedzsment és szociológiai probléma káoszában, amivel rövid és versengő időszakban kell 

megküzdeniük, megtalálják a rendet. A 3. és 4. lépést az 5. fejezet ismerteti. 

 

Az 5-9 lépés olyan tevékenységek sora, amelyeket az egyes kulcsfontosságú döntésekkel – a 

döntési fa minden csomópontjával – el kell végezni. Először a kutatóknak a szakirodalomban meg 

kell találniuk és ki kell választaniuk egy általános modellt a döntéshez, ezt a feladatot bonyolítja az 

a tény, hogy a döntések közül sok átível diszciplínákon: technológia-menedzsment, technológia-

szociológia stb. Amikor egy használható általános modell kiválasztásra került, a kutatónak hozzá 

kell igazítania a modellt az adott esethez oly módon, hogy a gyakorlat alapján meghatározza a 

további input tényezőket és kimeneteleket. A végeredmény, a testreszabott/teljessé tett döntési 

modell meg kell, hogy válaszolja a 3. Kutatási Kérdést (RQ3). 

 

Ezt követően a kutatónak meg kell határoznia, hogy melyik input faktort lehet kvantitatíve 

mérni/vizsgálni. Ezekhez kvantitatív oksági kapcsolati modellt kell kidolgozni és felmérési 
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kérdőíveket kell készíteni a további kutatásokhoz (az aktuális felmérést a jelen kutatás keretein 

kívül végzik el). Azon input faktorokkal kapcsolatban, amelyeket csak kvalitatíve lehet vizsgálni, 

külön elemzést kell végezni.  

 

Nyilvánvalóan nem minden döntést lehet ebben a mélységben elemezni, ezekkel kapcsolatban némi 

rövidebb kvalitatív elemzést kell végezni anélkül, hogy belemennénk a kvantitatív vizsgálatba. 

 

A 6. és 7. fejezet írja le ezeket a lépéseket, amelyeket a legfontosabb kiszervezési és közös 

kártyaelfogadó szövetséggel kapcsolatos döntések során megteszünk, és az A. függelékben 

gyakorlati megvalósítási útmutató található a többi, formális elemzés nélküli döntéshez. A 6. 

fejezetben szereplő kiszervezési döntésekkel kapcsolatos formalizált döntési modellt szintén ott 

tárgyaljuk, és a kvantitatív modelleket támogató adatok összegyűjtéséhez használt felmérő kérdőív 

az E. függelékben található. 
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5. Döntési fa 

5.1. A döntések közötti összefüggések 

 

Homann et al (2004) kimutatták, hogy a bankok önállóan is működőképes funkcionális egységekre 

bontják szét értékláncukat. Ahogy egyre nő a kommunikációs lehetőségek teljesítménye és 

megbízhatósága, úgy kapcsolják össze ezeket a funkcionális egységeket a vállalatok határain 

átívelve, hogy így növeljék a beszerzési források számát és rugalmasságát.  Brocke és Lindner 

(2004) az egyszerű kiszervezéssel szemben a „feladat-kiszervezés” vagy „szelektív kiszervezés” 

kifejezést részesíti előnyben, amely tükrözi, hogy egy „mindent vagy semmit” jellegű tevékenység-

kiszervezési konstrukció helyett alfolyamatokat bíznak a szolgáltatókra.  Ez a folyamatalapú 

megközelítés szükségesség teszi az alfolyamatok bonyolult kapcsolatrendszerének figyelembe 

vételét.  Nyilvánvaló, hogy a 4. fejezetben meghatározott stratégiai döntések között számos 

összefüggés létezik.  Egyes döntések kimenetele más döntések kimenetelétől függ, megint mások 

pedig csak akkor relevánsak, ha egy másik döntés egy bizonyos kimenettel járt.  Állításom szerint a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a kapcsolatok a következők szerint determináltak: 

 

• Ha a bank csatlakozik egy kártyáikat kölcsönösen elfogadó szövetséghez, ez a legtöbb esetben 

azt jelenti, hogy a tranzakció-feldolgozó funkciót kiszervezik az adott kártyaszövetséghez.  A 

kártyaszövetségek nem csak hálózati externalitásokat és elfogadó pontokat (végberendezéseket) 

biztosítanak a kártyatulajdonosoknak, hanem az elért méretgazdaságosság révén a feldolgozási 

szolgáltatásokat is költséghatékonyabban tudják nyújtani.  Ezért a feldolgozó tevékenységek 

kiszervezésére vonatkozó döntést csak akkor kell meghozni, ha a bank úgy dönt, hogy nem 

csatlakozik kártyaszövetséghez. 

• Amikor egy kártyaszövetséghez való csatlakozásról döntenek, világosan meg kell különböztetni 

a hazai és a nemzetközi kártyaszövetségeket (pl. Visa/MasterCard).  Jellemző, hogy a 

kártyapiacok korai fejlődési szakaszaiban a bankok nehezen tudják teljesíteni a nagy, 

nemzetközi kártyaszövetségek követelményeit.  Ezért a bankok gyakran döntenek úgy, hogy 

először hazai kártyaszövetségekhez csatlakoznak vagy kártyaszövetséget alkotnak, hogy gyorsan 

kidolgozzák a szolgáltatást, valamint tapasztalatot és működési referenciákat gyűjtsenek, hogy 

később nemzetközi szövetségek tagjai közé kérhessék felvételüket.  Ezért ezt a döntést 

szakaszokra kell bontani, és a bank élete során egy későbbi időpontban kell rá visszatérni. 

• A saját ATM és POS készülékekbe való beruházásra vonatkozó döntéseket a kártyákat 

kölcsönösen elfogadó szövetségekre vonatkozó döntés után kell meghozni.  Ha egy bank 
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csatlakozik egy kártyaszövetséghez, azzal nyilvánvalóan hozzáférést szerez ATM és POS 

készülékeinek hálózatához, ezáltal módosulnak a saját készülékekbe való beruházásra vonatkozó 

gazdasági számításai.   

• A pénzfeltöltés kiszervezéséről szóló döntés nyilvánvalóan csak akkor releváns, ha a bank már 

döntött arról, hogy saját pénzkiadó bankautomatákba ruház be.  Hasonlóképpen, a kereskedők 

körében végzett üzletszerzés kiszervezése is csak akkor releváns, ha a bank saját már döntött 

arról, hogy saját POS készülékekbe ruház be. 

• Ha a bank akár pénzkiadó bankautomatákba, akár POS készülékekbe ruház be, relevánssá válik 

a beszerzés/karbantartás kiszervezésének kérdése. 

• A végberendezések irányítása/felügyelete kiszervezésének kérdése kéz a kézben jár a 

tranzakció-feldolgozással, mivel a bankok általában nem választják szét ezeket a 

tevékenységeket. 

• A kártyaelőállítás, számlakivonat-előállítás és telefonos ügyfélszolgálat kiszervezéséről szóló 

döntések jórészt függetlenek a többi döntéstől (az esetleg érintett gazdasági számításokat 

kivéve). 

• A szállítók/szolgáltatók kiválasztásának összetett döntési folyamatát számtalanszor végre kell 

hajtani, pl. amikor a bank kártyaszövetséget, az egyes kiszervezett tevékenységekhez 

szolgáltatót vagy az ATM illetve POS készülékekkel kapcsolatban szállítót választ.   

• A hitelbírálati rendszerek kiválasztására vonatkozó döntés általában egy későbbi szakaszban 

következik, amikor a piac és a fogyasztók elég érettek a hitelkártyák kibocsátásához (fedezetlen 

hitelek).   
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5.2. A kidolgozott döntési fa 

Az összefüggésekről tett észrevételek alapján azt állítom, hogy a banknak a következő döntési fát 

kell követnie a döntései sorrendjének megállapításához: 
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DECISION TREE DÖNTÉSI FA 
D1A. Join an interchange? D1A. Csatlakozik egy szövetséghez? 
D1B. Domestic or international? D1B. Hazai vagy nemzetközi? 
D2A. Outsource processing? D2A. Kiszervezi a feldolgozást? 
D2E. Outsource driving and monitoring? D2E. Kiszervezi az irányítást és felügyeletet? 
D3A. Invest in own ATMs D3A. Beruház saját ATM-ekbe? 
D3B Invest in own POSs? D3B. Beruház saját POS-okba? 
D2B. Outsource cash refill? D2B. Kiszervezi a pénzfeltöltést? 
D2C. Outsource merchant acquisition? D2C. Kiszervezi a kereskedők körében végzett 

üzletszerzést? 
D2D. Outsource purchase and maintenance? D2D. Kiszervezi a beszerzést és karbantartást? 
D2F. Outsource card production? D2F. Kiszervezi a kártyaelőállítás? 
D2G. Outsource acc.statement production? D2G. Kiszervezi a számlakivonat előállítását? 
D2H. Outsource call center? D2H. Kiszervezi a telefonos ügyfélszolgálatot? 
D4. Select Vendors/Service Providers D4. Válassza ki a Szállítókat/Szolgáltatókat 
D5. Select Credit Assessment System D5. Válassza ki a Hitelbírálati Rendszert 
 

• A D1A döntés a kártyaszövetséghez való csatlakozásra vonatkozó döntést jelképezi.  Jellemző, 

hogy a fejlődés korai szakaszaiban a bank csak a közül választhat, hogy létező hazai 

szövetségekhez csatlakozik vagy partneri viszonyra lép az ágazat más tagjaival.   

• A D1B döntésre egy későbbi szakaszban kerül sor, esetleg akkor, amikor a bank menet közben 

felülvizsgálja a döntéseit, amikor már elegendő működési referenciát gyűjtött össze, amellyel 

megfelel a nemzetközi szövetségek követelményeinek, és amikor a piac volumene elég nagy 

már ahhoz, hogy vonzó legyen a nemzetközi szövetségek számára.  A banknak itt azt kell 

eldöntenie, hogy a nemzetközi szövetség hálózat externalitása, szolgáltatásának minősége, 

márkájának hitelessége stb. ellensúlyozza-e a jellemzően magasabb díjakat.  A jelentős 

szervezetek 3 különböző szintű tagságot kínálnak: Teljes jogú tag, Társult tag vagy Szponzorált 

tag.    

• A D2A döntés a feldolgozás kiszervezésére vonatkozó döntést jelképezi, abban az esetben, ha a 

bank nem csatlakozott kártyaszövetséghez.  Ilyen esetben vannak olyan szolgáltatók, akik 

kiszervezett feldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak a végberendezésekhez való hozzáférés 

biztosítása nélkül.  A D2E döntés azt a kérdést tükrözi, hogy kiszervezzék-e a végberendezések 

irányítását/felügyeletét, melyet a bankok általában nem választanak el a feldolgozástól. 

• A D3A és a D3B döntések azoknak a döntéseknek felelnek meg, hogy a bank beruházzon-e saját 

ATM és POS készülékekbe, ami viszont a bank erőforrásainak, a rendelkezésre álló 

helyszínek/kereskedők számának, a prognosztizált gazdasági számítások stb. függvénye. 

• A D2B döntés az ATM-ek pénzzel való feltöltésének kiszervezéséről szóló döntést tükrözi, ami 

csak akkor releváns, ha a bank eldöntötte, hogy saját pénzkiadó bankautomatákba ruház be. 
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• A D2C döntés a POS-t telepítő kereskedők körében végzett üzletszerzésre vonatkozó döntést 

tükrözi, ami csak akkor releváns, ha a bank beruház saját POS készülékekbe. 

• A D2D döntés a beszerzés/karbantartás kiszervezésére vonatkozó döntést jelképezi.  Ez a döntés 

csak akkor releváns, ha a bank beruház akár ATM, akár POS készülékekbe. 

• A D2F, D2G, és D2H A kártyaelőállítás, számlakivonat-előállítás és telefonos ügyfélszolgálat 

kiszervezéséről szóló döntéseket tükrözik.  Ezek a döntések jórészt függetlenek a többi 

döntéstől, kivéve talán a gazdasági számításokat, amelyeket befolyásolhatnak korábbi döntések. 

• A D4 döntés a különböző tevékenységekhez szállító vagy szolgáltató kiválasztására vonatkozó 

döntési folyamatot tükrözi.   

• A D5 döntés a hiterlbírálati rendszer kiválasztásával összefüggő döntési folyamatot tükrözi, 

amire általában a bank fejlődésének egy későbbo szakaszában kerül sor. 

 

A következő fejezetek ezeket a döntéseket tárgyalják részletesen.  A 6. fejezet olyan döntéshozatali 

keretrendszerek mellett érvel, amelyek a D2A, B, C, D, E, F, G, H döntésekben lehet alkalmazni; a 

7. fejezet egy, a D1 döntéshez megfelelő keretrendszert támogat, az A melléklet pedig a D4 és D5 

döntéshez szolgál gyakorlati útmutatóval. 
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6. Döntéshozatali keretrendszerek különböző, fizetőkártyákkal 

kapcsolatos tevékenységek kiszervezéséhez 

6.1. Általános modell az IT kiszervezésre vonatkozó döntésekhez 

 

A fenti stratégiai problémák közül mindegyik egy érdekes intézményi döntéshozatali folyamatnak 

felel meg.  A PCBIT projekt részeként végzett kutatásom célja az volt, hogy mindegyikhez 

döntéshozatali modelleket dolgozzak ki.   

 

Az első vizsgált döntéshozatali folyamat a kiszervezésre vonatkozó döntés.  Egy, az IDC által az IT 

kiszervezésre vonatkozó döntésekhez javasolt általános modell (2002) az alábbi tényezőket foglalja 

magában: 
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GENERIC DECISION MAKING MODEL 
FOR IT OUTSOURCING 

ÁLTALÁNOS MODELL AZ IT 
KISZERVEZÉSRE VONATKOZÓ 
DÖNTÉSEKHEZ 

Traditional drivers Hagyományos hajtóerők 
Technology competence Technológiai kompetencia 
Cost savings Költségmegtakarítás 
Focus on core competencies Alapkompetenciákra összpontosítani 
Increased flexibility/fast time to market Nagyobb rugalmasság/gyorsabb piacra kerülés 
Answering poor financial performance Gyenge pénzügyi teljesítmény megoldása 
Streamlined operations (quality/efficiency) Racionalizált működés (minőség/hatékonyság) 
CURRENT DRIVERS JELENLEGI HAJTÓERŐK 
Fast technology adoption Gyors technológia-alkalmazás 
Need for strategic partner Stratégiai partner szükségessége 
Predictability of cost Költségek jósolhatósága 
Value creation Értékteremtés 
Shortage of resources Erőforráshiány 
Distributed computing environments Osztott számítógépes környezetek 
Major organizational changes Jelentős szervezeti változások 
Globalization Globalizáció 
INHIBITORS GÁTLÓ TÉNYEZŐK 
HR issues HR kérdések 
Fear of losing control Félelem az ellenőrzés elvesztésétől 
Management philosophy and tradition Vezetői filozófia és hagyomány 
Complex scope and structure of outsourcing 
contracts 

Kiszervezési szerződések bonyolult terjedelme 
és szerkezete 

Poor past outsourcing relationships Gyenge múltbeli kiszervezési kapcsolatok 
Difficulty of binging outsourced functions in-
house again 

A kiszervezett funkciókat nehéz visszavezetni a 
cégen belülre 

 

A modellből az következik, hogy a kiszervezésre vonatkozó döntéseknek bőven túl kell menniük a 

költségekre és megtakarításokra vonatkozó számításokon, és a stratégiai megfontolások széles 

skáláját kell, hogy magukban foglalják.  Miként a 4.6. szakaszban található szakirodalmi áttekintés 

is tárgyalja, sok más szerző is alátámasztja ezt az állítást.   

 

Azt állítom, hogy a bankkártyák még a pénzügyi szolgáltatások ágazatán belül is a legbonyolultabb 

tevékenységek közé tartoznak, ezért a stratégiai tényezőket még a költségvonzatokhoz képest is 

komolyabban fontolóra kell venni.  Nem csak azért, mert hosszú távon a stratégiai tényezőknek 

komoly hatása lehet a kártyaműveletekre, ami akár a költségmegtakarításokat is elviheti, hanem 

azért is, mert egy stratégiai szempontból jól kidolgozott kiszervezési döntés lerövidítheti az utat a 

bankok számára, amelyek azon erőlködnek, hogy a versenytársaknál korábban lépjenek a gyors 

kártyapiacra.   
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6.2. Konstruált empirikus modell a kártyás tevékenységek kiszervezéséhez 

 

A menedzsment egyaránt művészet és tudomány.  Ezért a feldolgozó tevékenységek kiszervezésére 

vonatkozó vezetői döntést számszerűsítet tényekre és szubjektív ítéletekre kell alapozni.  Ezek 

alapján minél több mindent tudunk számszerűsíteni, annál könnyebben meg tudjuk védeni 

döntéseinket, és talán annál megbízhatóbbak is lesznek a döntések.   

 

Ang és Straub (1998) publikált egy, az Egyesült Államokbeli bankok kiszervezési döntéseit tükröző 

modellt.  Olyan tényezőket vesz tekintetbe, mint az előállítási költség-előnyök, a tranzakciós költségek 

(ami a szállítók kiválasztásának és kezelésének bonyolultságára utal), a pénzügyi tartalékok és a cég 

mérete.  A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy a bankoknál az IS kiszervezését erősen 

befolyásolják a szállítók által kínált előállítási költség-előnyök.  A tranzakciós költségek szerepet 

játszottak a kiszervezésre vonatkozó döntésben, de sokkal kisebbet, mint az előállítási költségek.  

Végül az derült ki, hogy a pénzügyi tartalék nem jelentős magyarázó tényező, ugyanakkor a cég 

mérete jelentős ellenőrző tényező. 

 

Tovább finomítottam és testre szabtam Ang és Straub modelljét, hogy konkrétan a kártyaüzletág 

kiszervezési döntéseire vonatkoztassam.  Állításom szerint a tranzakciós költségeket külön lehet 

választani explicit költségekre, amelyeket az előállítási költségekkel együtt ki lehet számítani, és 

implicit költségekre, amelyek nehezen mérhetőek, de indirekt módon tovább lehet vizsgálni őket a 

kiszervezésre szóba jövő szállítókkal a múltban ápolt kapcsolatok megítélése és a házon belüli 

szolgáltatásokkal való elégedettség révén.  A pénzügyi tartalékot osztály- és banki szinten is lehet 

mérni.  A cég méretét, amely azt tükrözi, hogy a bank képes-e házon belül méretgazdaságosságot 

elérni, és amelyet az eszközértékkel fejeznek ki, most az IT osztály méretével és a belső fejlesztési 

projektek méretével még pontosabban mérik.  Más általános kiszervezési modelleket követve olyan 

új tényezőket vezetek be, mint a szervezeti változások, az erőforráshiány és a szabályozói korlátok.  

Azt állítom, hogy ezeknek a számszerűsített tényezőknek, valamint a PBCIT projekt által érintett 9 

országban működő bankok (körülbelül 90 intézmény) felmérése révén ki lehet alakítani egy olyan 

előrejelző függvényt, amely viszonyítási adatokkal szolgálhat azzal kapcsolatban, hogy „más 

bankok mit tennének a helyzetemben”.  Ez valószínűleg egy regresszív föggvény lenne, melynek a 

bemenő adatait (független változói) 7 kategóriába sorolt 12 tényező alkotná az alábbiak szerint: 
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Független változók a kártyás tevékenységek kiszervezésének döntési modelljéhez 
 

Döntéshozatali 
tényező 

Független változók 

Technológiai 
kompetencia 

• Az IT osztály tapasztalatainak száma és szintje 
• Házon belüli fejlesztési projektek terjedelme 

Pénzügyi teljesítmény • A kártyaosztály nyereségességének szintje 
• Az egész bank nyereségességének szintje 

A működés minősége 
/ hatékonysága 

• A kártyaosztály működésével való elégedettség szintje 

Múltbeli kiszervezési 
kapcsolatok 

• Korábban kiszervezett jelentős IT tevékenységek száma 
• A kiszervezési szolgáltatás minőségéval való elégedettség 

szintje 
• A kiszervezés pénzügyi hatékonyságával való elégedettség 

szintje 
• A társbankoknak a kiszervezéssel való elégedettségének 

szintje 
Jelentős szervezeti 
változások 

• Az elmúlt 1 évben bekövetkezett szervezeti változások 
mértéke 

Erőforráshiány • Új kártyás szolgáltatásokba történő pénzügyi befektetésre 
való készség 

Szabályozói korlátok 
 

• A pénzügyi klíringgel kapcsolatos tevékenységeket végző 
nem pénzintézetekre vonatkozó szabályok szigorú volta 

 

Ezek számszerűsíthető és mérhető változók, melyek fontosságát empírikus tapasztalataim 

támasztják alá, és amelyeket később a 9 országra kiterjedő felmérés eredményeiből számolt béta-

együtthatókkal lehet ellenőrizni.   

 

A kimenő adatok (függő változók) minden kiszervezésre váró tevékenység esetén nyilvánvalóan 

„megjósolt döntések”, amelyeket az Igen/Nem döntésen túlmenően tovább lehet finomítani, hogy a 

kiszervezés fokára is vonatkozzanak (pl. belső feldolgozás, kiszervezés egy bankkonzorcium által 

alapított vállalatnak, kiszervezés egy független vállalatnak stb).  Nyolc függő változó van, amely a 

8 vizsgált, kiszervezésre váró tevékenység mindegyikére vonatkozó döntésekkel összefügg.  

Emellett 2 olyan függő változó van, amely a „kiszervezés következményeivel” függ össze – ezeket 

a változókat ebben a disszertációban nem fogjuk tárgyalni, de a későbbiekben további vizsgálatok 

alapját képezhetik.   
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Függő változók a kártyás tevékenységek kiszervezésének döntési modelljéhez 
 

Változókészlet Függő változók 
Kiszervezés 
mértéke 

• Tranzakciófeldolgozás kiszervezésének mértéke 
• ATM/POS készülékek irányítása, felügyelete kiszervezésének 

mértéke 
• Pénzfeltöltés kiszervezésének mértéke 
• A kereskedők körében végzett üzletszerzés kiszervezésének 

mértéke 
• ATM/POS készülékek beszerzése és karbantartása 

kiszervezésének mértéke 
• A kártyaelőállítás kiszervezésének mértéke 
• A számlakivonat-előállítás kiszervezésének mértéke 
• A telefonos ügyfélszolgálat kiszervezésének mértéke 

A kiszervezés 
következményei 

• Technikai dolgozók százalékos aránya a kártyaosztályon 
• A kártyaosztály helyzete a szervezeten belül (üzleti kontra 

technikai) 
 

A mennyiségi előrejelző függvény mellett a tevékenységek kiszervezésével realizálható 

költségmegtakarítás is prognosztizálható és jól számszerűsíthető.  Természetesen minden egyes 

tevékenységhez más-más megtakarítás-számítási modellt kell kidolgozni, amely az Ang és Straub 

modelljéből vett előállítási költségeket és explicit tranzakciós költségeket foglalja magában.   

 

Emellett más, minőségi tényezőket is bevezetünk – mint például a stratégiai partnerkapcsolat, a 

know-how átadás, az ellenőrzési és biztonsági kérdések, a mérleghatások, a márka jelentette 

előnyök, a meglévő IT infrastruktúrával való kompatibilitás, a kívánt szolgáltatási minőség – 

figyelembe véve azt is, hogy mennyire helytállóak és relatíve fontosak az egyes, kiszervezésre váró 

tevékenységek szempontjából.   

 

Egy adott tevékenység kiszervezésére vonatkozó végső döntéshez tekintetbe kell venni az összes, a 

fentiekben felsorolt összetevőt: az előrejelző függvény eredményeit, a prognosztizált 

költségmegtakarítást és az elemzett minőségi tényezőket.  Az egyes tevékenységek átfogó döntési 

modellje a következőképpen védhető: 
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DECISION MODEL FOR OUTSOURING 
ACTIVITIES 

DÖNTÉSI MODELL A TEVÉKENYSÉGEK 
KISZERVEZÉSÉHEZ 

(for each activity) (minden egyes tevékenységhez külön) 
ACTIVITY X X TEVÉKENYSÉG 
QUANTITATIVE FACTORS MENNYISÉGI TÉNYEZŐK 
12 inputs measured (independent variables) 12 mért bemenő adat (független változók) 
Prediction function (Regression or other) Előrejelző függvény (regressziós vagy más) 
Coefficiencies based on 9-country bank surveys 9 ország bankjairól készített felmérésen alapuló 

együtthatók 
Predicted decision on activity X Előre jelzett döntés az X tevékenységről 
Inputs for cost saving model Bemenő adatok a költségmegtakarítási 

modellhez 
Cost saving calculation model Költségmegtakarítás számítási modell 
Cost saving projections Költségmegtakarítás-előrejelzések 
Overall subjective analysis Átfogó szubjektív elemzés 
Final decision Végső döntés 
QUALITATIVE FACTORS MINŐSÉGI TÉNYEZŐK 
Qualitative factors Minőségi tényezők 
Customized analysis for activity X Testre szabott elemzés X tevékenységhez 
Relevance, importance of qualitative issues Minőségi kérdések relevanciája és jelentősége 
 



 77

Kidolgoztam egy 50 kérdésből álló kérdőíves felmérést, amellyel az előrejelző függvényhez lehet 

input adatokat gyűjteni (lásd az E mellékletet).  A mintahalmaz a PCBIT projektben résztvevő 

összes bankból áll – ez mind a 9 országban körülbelül 10 bankot jelent.  A 90 résztvevőre 

vonatkozó adathalmazt azzal a céllal elemzem, hogy 

• megállapítsam az általam kidolgozott, a független és a függő változók között kapcsolatot 

előrejelző hipotézisek érvényességét. 

• regressziós együtthatókat határozzak meg a független és a függő változók között. 

 

2003-ban és 2004-ben 10-10 vietnámi bank részvételével két kerekasztal szemináriumot szerveztek 

Hanoiban illetve Ho Si Minh-városban, hogy teszteljék a PCBIT kérdőívet és előzetes adatokat 

gyűjtsenek.  Akkoriban körülbelül 20 vietnámi bank dolgozott éppen a kártyaüzletág kialakításán, 

és közülük csupán 5-6 bocsátott már ki ténylegesen kártyákat.  Ez nem szolgáltatott elegendő adatot 

az elemzéshez.  A résztvevő bankokkal végzett próbák azonban azt mutatták, hogy a kialakított 

kérdőív használható, és bíztató volt, hogy a bankok is pozitívan viszonyultak a kutatási eredmények 

alkalmazhatóságához (a kiszervezési döntések közötti oksági viszonyra és az ok-okozati 

viszonyban lévő változók közötti együtthatókra vonatkozó hipotézis érvényessége). 

 

2006 során és 2007 elején a PCBIT projekt a kelet-közép-európai országokban, Kínában és 

Koreában alkalmazni kezdte a mindig az adott nyelvre lefordított kérdőívet.  2007 elejére a 

felmérés már előrehaladt, de a projektcsapat még nem tudta teljesen befejezni.  Ezért a felmérés 

adatait és a regressziós együtthatókat nem tüntetem fel ebben a disszertációban, de egy korlátozott 

mintára vonatkozó adatokkal és empirikus bizonyítékokkal továbbra is alá tudom támasztani az 

elemzéseket. 

 

A következő szakaszok az egyes tevékenységekre vonatkozó, testre szabott döntési modelleket 

tárgyalják részletesen. 

 

6.3. Döntés a feldolgozás kiszervezéséről (D2A) 

 

Egy olyan bank, amely még új a kártyapiacon, és amelynek döntenie kell arról, hogy belső vagy 

kiszervezett feldolgozó tevékenységgel vágjon bele a kártyaműveletekbe, a következő tényezőkre 

alapozhatja döntéseit: 

 



 78

Számszerűsített tényezők: 

• A 12 független változónkon és a 90-nél több bankból álló mintából számolt korrelációs 

tényezőkön alapuló kiszervezés-előrejelző modell eredménye 

• A belső működési költségek és a kiszervezett szolgáltatási díjak közötti különbségeken 

realizált költségmegtakarítások. 

Szubjektív tényezők: 

• A kiszervezett szolgáltatóval kialakuló stratégiai partnerkapcsolatra és az általa nyújtott 

know-how átadásra vonatkozó megfontolások 

• Ellenőrzési és biztonsági kérdések 

• Kompatibilitás a meglévő ICT rendszerekkel 

• A kívánt szolgáltatási minőség 

 

Ezeket a tényezőket az alábbiakban tárgyaljuk részletesen. 

 



 79

6.3.1. A kiszervezés-előrejelző modell 

 

A bank az alábbi kérdések segítségével önértékelést végezthet, és a 90 bankból álló empirikus 

mintánkból levezetett korrelációs béta együtthatók segítségével kiszámíthatja a függő változót: 

 

Csoport Kérdés Független 
változó 
(Tartomány) 

Együttható 

Technológiai 
kompetencia 

Az IT osztály tapasztalatainak száma és 
szintje 
Házon belüli fejlesztési projektek 
terjedelme 

I1 (1-5) 
 
I2 (1-5) 

β1,1 
 
β1,2 
 

Pénzügyi 
teljesítmény 

A kártyaosztály nyereségességének 
szintje 
Az egész bank nyereségességének 
szintje 

I3 (1-5) 
 
I4 (1-5) 

β1,3 
 
β1,4 
 

A működés 
minősége / 
hatékonysága 

A kártyaosztály működésével való 
elégedettség szintje 

I5 (1-5) β1,5 
 

Múltbeli 
kiszervezési 
kapcsolatok 
 

Korábban kiszervezett jelentős IT 
tevékenységek száma 
A kiszervezési szolgáltatás minőségéval 
való elégedettség szintje 
A kiszervezés pénzügyi 
hatékonyságával való elégedettség 
szintje 
A társbankoknak a kiszervezéssel való 
elégedettségének szintje 

I6 (1-5) 
 
I7 (1-5) 
 
I8 (1-5) 
 
I9 (1-5) 

β1,6 
 
β1,7 
 
β1,8 
 
β1,9 
 

Jelentős 
szervezeti 
változások 

Az elmúlt 1 évben bekövetkezett 
szervezeti változások mértéke 

I10 (1-5) β1,10 
 

Erőforráshián
y 

Új kártyás szolgáltatásokba történő 
pénzügyi befektetésre való készség 

I11 (1-5) β1,11 
 

Szabályozói 
korlátok 
 

A pénzügyi klíringgel kapcsolatos 
tevékenységeket végző nem 
pénzintézetekre vonatkozó szabályok 
szigorú volta 

I12 (1-5) β1,12 
 

 Eltérés  Delta1 
 

Az előrejelző függvény a következő: 

F1 = Sum (i=1..12) Ii β1,i + Delta1 

ahol F1 >= 0 azt jelenti, hogy a mintául szolgáló csoportban egy hasonló bank valószínűleg 

kiszervezné a kártyafeldolgozást.  míg D1 < 0 azt jelenti, hogy a belső feldolgozás 

valószínűsége nagyobb. 

A tényleges kérdőívet az E melléklet tartalmazza. 
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Monthly Operating Cost Per ATM
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6.3.2. A költségmegtakarítás pénzügyi modellje 

 

Brocke és Lindner (2004) a teljes beszerzési és üzemeltetési költség [total cost of ownership 

(TCO)] alapuló modellt kínál a kiszervezési megállapodások pénzügyi következményeinek 

méréséhez.  A TCO átfogó számításokat tesz lehetővé, melyekben sok különböző rövid és hosszú 

távú bevétel és kiadás szerepet játszik, csakúgy mint a kiegészítő befektetésekből származó 

bevételek, a karbantartási kiadások, haszonáldozati költségek stb. Elemzésünkhöz a feldolgozó 

funkció kiszervezése által előidézett folyamatos megtakarításra fogok összpontosítani. 

 

A kártyafeldolgozó tevékenységek működési költsége esetén érvényesül az ATM és POS 

végberendezések számától függő méretgazdaságosság.  A következő ábra ezt az effektust 

szemlélteti: 

 

 

Monthly Operating Cost Per ATM Egy ATM berendezésre eső havi működési 
költség 

USD / ATM USD / ATM 
# of ATMs ATM-ek száma 
Office Operation Irodai működés 
Infrastructure Depreciation Infrastruktúra értékcsökkenése 
Location Rent Bérleti díj 
Miscellaneous Egyéb 
Cash interest Készpénzes kamat 
ATM depreciation ATM értékcsökkenése 
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A számok vietnámi bankok egy csoportjának készített tanácsadói jelentésemben szereplő 

számításokon alapulnak (Pham, 2002).   

 

Egy kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató számára alacsonyabbak az egy berendezésre 

jutó költségek, mint egy egyedülálló bank számára, mivel egyidejűleg sok bank összes 

berendezését szolgálja ki.  Cserébe általában tranzakciónként jutalékot számít fel az ügyfél 

bankoknak.  Ezek a díjak a legtöbb esetben alacsonyabbak, mint az ügyfél bank saját működési 

költségei, viszont magasabbak, mint a szolgáltató működési költségei, ezért a szolgáltató 

nyereséget érhet el. 

 

A belső és a kiszervezett szolgáltatás költségei közti (egy berendezésre jutó) havi megtakarítást a 

következőképpen lehet kiszámolni: 

 

S1 = Depr(F)/N + Opr(N) - AV * C% * T 

 

ahol S1 = havi megtakarítás 

 F = szükséges állóeszköz-beruházás 

Depr(F) = állóeszköz-beruházás havi értékcsökkenése 

N = berendezések tervezett száma 

 Opr(N) = a fenti modell alkalmazásával számított működési költség 

 AV  = kártyás tranzakciók átlagos értéke 

 C% = szolgáltató által felszámított jutalék (feldolgozási díj) 

 T = tranzakciók havi becsült száma berendezésenként 

 

Attól függően, hogy a szolgáltató beleszámítja-e ezeket a díjaiba, előfordulhat, hogy az ATM 

értékcsökkenési költségét, a készpénz kamatot, a kommunikációs költségeket és néhány más 

különféle költséget beleszámítják az Opr(N)-be, de az, hogy nem.  A kommunikációs költségek 

jelentős kérdést jelenthetnek a fejlődő országokban vagy a vidéki területeken, ahol például csak 

VSAT kapcsolat áll rendelkezésre.  Ez a fajta kapcsolat drágább és az időjárásra is érzékenyebb, 

mint a többi lehetőség, mint például az X25 vagy az ADSL. 

 

Az éves megtakarításokat vagy úgy számolhatjuk ki, hogy szorzunk 12-vel (nincs növekedés az év 

során) vagy havi növekedési rátával növeljük a tranzakciók számát (T) vagy a berendezések számát 

(N). 
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6.3.3. Stratégiai partnerkapcsolat és know-how átadás 

 

Ez a tényező általában kedvez a szolgáltatókhoz történő kiszervezésnek.  Nehéz és kockázatos 

dolog egy új területre merészkedni, különösen egy olyan bonyolult tevékenység esetében, mint a 

bankkártya üzletág.  A vezetés számára a kiszervezés mellett szólhat az, hogy a szolgáltató fontos 

stratégiai partnerré válhat és know-how-t lehet szerezni a szolgáltatótól vagy közvetve más, szintén 

a szolgáltató ügyefei közé tartozó bankoktól.   

 

Emellett a termékváltásokat és technológiai upgrade-eket is könnyebb nyomon követni egy 

szolgáltató partnerrel.  Egy kártyarendszer kialakítása 1-3 évbe is telhet a bank számáraez idő alatt 

pedig lényeges változások következhetnek be a háttértechnológiában.  Egy, a kártya üzletágra 

specializálódott szolgáltató általában rugalmasabban alkalmazza ezeket a technológiákat, és 

könnyebben továbbadhatja ezeket a változásokat bank ügyfeleinek. 

 

Noha ez szubjektív tényező, jelentős súlya lehet a technológiában kevésbé járatos, kisebb bankok 

esetében. 

 

6.3.4. Ellenőrzési és biztonsági kérdések 

 

Ez a tényező általában a kiszervezés ellen hat.  A bank az ügyfelek számára kezel pénzt; adatai és 

technológiai mindig érzékenyek.  Aggasztó, ha van egy olyan külső vállalat, amelyik jön, 

rákapcsolódik a rendszerünkre, berendezéseket és szoftvereket telepít, alkalmazásokat futtat és saját 

irodáiban tárolja adatainkat.  A bankot aggaszthatja, hogy elveszíti az ellenőrzést afelett, hogy 

milyen technológiákat alkalmaznak, miként használják és védik az adatokat.   

 

Ráadásul az, hogy mennyire bonyolult a bank saját rendszerét integrálni a szolgáltatóval, a fogva 

tartás kockázatát jelenti a banknak.  Ha már egyszer össze vannak kapcsolva, és a bank elégedetlen 

a szolgáltatás minőségével vagy a díjak szintjével, vagy ha a szolgáltató árváltozásokat kényszerít 

rá vagy nem képes betartani a minőséggel kapcsolatban tett ígéreteket, a bank nem tudja anélkül 

kirúgni a szolgáltatót, hogy hatalmas működési kockázatot ne jelentsen számára.   
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Egy jó szolgáltató úgy segíthet legyőzni a biztonsági gondolat, ha szigorú biztonsági kitételeket 

alkalmaz a szerződésekben, és megfelelő biztonsági eljárásokat vezet be.  Egy korábbi bank ügyfél 

tapasztalatai is jelentős befolyást gyakorolhat. 

 

A vaj megfelelő szállító-kezelési eljrásoka alkalmazásával kal korlátozhatja sebezhetőségét.  Ezeket 

a tényezőket részletesebben tárgyaljuk az A mellékletben. 

 

A korén beveztők számára ez a tényező jelentős szerepet szátszik.  De idővel a fontosság 

korlátozottá válik.  A biztonság mind a vevők, mind az új technológiákat – mint például a fizető 

kártyákat vagy az internetes bankolást – korán alkalmazó bankok kedvenc vesszőparipája.  Amikor 

a technológia már mindenhol jelen van, és a biztonsági intézkedések fejlettebbé válnak, sok esetben 

az derül ki, hogy csak a hűhó volt nagy a vesszőparipa körül.  Szabo (2004) rámutat arra, hogy 

alternatív banki csatornák esetén (internet, telefon, kártya), az ügyfelek nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a kényelmetlenségre és a felhasználóbarát tulajdonságra.  Bizonyos országokban 

megfigyelte, hogy az alternatív csatornák penetrációja gyakorlatilag semmilyen összefüggést nem 

mutat az alkalmazott biztonsági intézkedések megbízhatóságával.  Más szóval már önmagában a 

biztonsági intézkedések közzététele – a biztonság tényleges foka nélkül – is kielégítheti az 

ügyfeleket.  Mindazonáltal a tényleges biztonság bizonyos mértékig a bank saját érdeklődési 

körében marad. 

 

6.3.5. Kompatibilitás, a szolgáltatás minősége 

 

A kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató rendszerei és a bank meglévő IT rendszerei 

közötti kompatibilitás jelentős kérdés.  Extrém esetekben a bank rendszerei csupán egy vagy kevés 

szolgáltatóval működnek együtt, ami korlátozza a bank választási lehetőségét.  Jellemzőbb, hogy a 

meglévő rendszerek nyílt szabványoknak felelnek meg (adatbázisok, kommunikációs interfészek 

stb.), ezért több-kevesebb erőfeszítés árán integrálni lehet őket a szolgáltatóval.  Hibák vagy rejtett 

problémák még ebben az esetben is előfordulhatnak, ami komolyan érinti a küldetés szempontjából 

lényeges rendszer folyamatos működését.  Ezért a rendszerintegrálási és felállítási folyamat során 

professzionális tervezésnek és megvalósításnak kell történnie.  Az A mellékletben található 

Megvalósítási útmutató gyakorlati útmutatót ad ezekhez a folyamatokhoz. 
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Néhány különleges esetben a kívánt szolgáltatási minőség is befolyásolhatja a kiszervezésre 

vonatkozó döntést.  Például ha a szolgáltató engedélyezés céljából csupán naponta egyszer frissíti a 

számlaegyenlegeket (szemben az online feldolgozás esetén igaz folyamatos frissítéssel), ez azt 

jelenti, hogy egy utazó kártyabirtokos nem teheti meg azt, hogy megkér valakit arra, hogy pénzt 

helyezzen el az ő számláján és ő még aznap felvegye azt.  Ez akár meg is felelhet egyes bankok 

célkitűzéseinek, de egy olyan bank, amely nagyobb szolgáltatási minőségi elvárásokat állított fel, 

emiatt inkább nem dönt a feldolgozás kiszervezése mellett. 

 

6.4. Döntés a végberendezések irányítása és felügyelete kiszervezéséről (D2E) 

 

A végberendezés irányítása és felügyelete gyakran összekapcsolódik a tranzakció-feldolgozó 

tevékenységekkel.  Bonyolult és költséges dolog külön helyszínen végezni ezeket úgy, hogy 

közben a rendszerek integrációja ne sérüljön.  Másrészt ha egy szolgáltató már kiszervezett 

feldolgozást végez, kis többletköltségért kiegészíthetik a végberendezések irányításával és 

felügyeletével. 

 

Valójában az empirikus mintánkba tartozó bankok többsége mind a feldolgozást, mind az 

irányítást/felügyeletet azonos helyen végzik – vagy mind házon belül, vagy mind kiszervezve.  

Azok a fennmaradó bankok, amelyek továbbra is elkülönítik ezeket a tevékenységeket, jellemzően 

technológiai szempontból fejlett, nagy méretű bankok, amelyek hatékonyan képesek kezelni a 

bonyolult technológiát, és méretüknél fogva jelentős költségelőnyöket tudnak elérni.  

Magyarországon az OTP/Euronet kapcsolat ritka példa az irányításnak/felügyeletnek a 

feldolgozástól külön való kiszervezésére.   

 

Ezért egy újonnan döntést hozó bank valószínűleg a kiszervezett feldolgozásra vonatkozó 

keretrendszert alkalmazná úgy, hogy az irányítást/felügyeletet összeköti a feldolgozással. 
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6.5. Döntés a végberendezések beszerzése és karbantartása kiszervezéséről (D2D) 

 

A feldolgozáshoz képest a végberendezések beszerzése és karbantartása sokkal egyszerűbb 

kiszervezési döntési keretrendszert igényel.  A döntés tényezői: 

• Az előrejelző modell eredménye – kevesebb szignifikáns független változóval 

• Költségmegtakarítás – leginkább a méretgazdaságosságból 

• Mérlegre gyakorolt hatások 

• Know-how, ellenőrzés és biztonság – a nagy fokú standardizáció miatt kevésbé fontos 

kérdések 

• A kívánt szolgáltatási minőség 

 

Az előrejelző függvény és az együtthatók a következők: 

 

F2 = Sum (i=1..12) Ii β2,i + Delta2 

 

Csoport Független változó 
(Tartomány) 

Együttható 

Technológiai kompetencia I1 (1-5) 
I2 (1-5) 

β2,1 
β2,2 

Pénzügyi teljesítmény I3 (1-5) 
I4 (1-5) 

β2,3 
β2,4 

A működés minősége / 
hatékonysága 

I5 (1-5) β2,5 

Múltbeli kiszervezési 
kapcsolatok 
 

I6 (1-5) 
I7 (1-5) 
I8 (1-5) 
I9 (1-5) 

β2,6 
β2,7 
β2,8 
β2,9 

Jelentős szervezeti változások I10 (1-5) β2,10 
Erőforráshiány I11 (1-5) β2,11 
Szabályozói korlátok I12 (1-5) β2,12 
  Delta2 

 

A költségmegtakarításokra úgy is lehet tekinteni, mint a belső költségek (berendezés 

értékcsökkenése, karbantartó személyzet bére stb.) és a szolgáltató által felszámított díjak közötti 

különbségekre. A szolgáltató legtöbbször az alábbi formában ér el alacsony költségeket a 

méretgazdaságosság révén: 
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• Méretgazdaságosság a beszerzésben.  A szolgáltató összevonhatja a berendezések 

beszerzésére több banktól kapott megrendeléseket, így mennyiségi kedvezményt kap a 

berendezés szállítóitól. 

• Méretgazdaságosság az alkalmazottak terén.  Ha a bank saját karbantartó személyzetet 

alkalmaz, akkor elég embert kell felvennie, hogy még nagyjából a legrosszabb 

forgatókönyvre is tudjanak reagálni.  Ezek az emberek aztán az év többségében tétlenül 

ücsörögnek.  Ugyanakkor egy szolgáltató kevesebb egy berendezésre eső személyzetet 

alkalmazhat úgy, hogy közben még mindig elég embert tervez a közel legrosszabb esetről 

szóló forgatókönyvre.  Pl. Kétszer akkora személyzettel 4-szer annyi berendezést tud 

kiszolgálni.   

• Méretgazdaságosság a földrajzi lefedettség terén.  Egy olyan banknak, amelynek sok 

városban vannak fiókjai, mindegyikben alkalmaznia kell karbantartó csoportot, vagy sokat 

kell utazásra költenie.  Egy szolgáltató sokkal hatékonyabban tud minden városban külön 

csapatot alkalmazni akkor, ha egy időben több bankot is kiszolgál. 

• Méretgazdaságosság a tranzakciós terhelés tekintetében.  Egy saját készülékekkel 

rendelkező szolgáltató gyakran sok bankot ki tud szolgálni egyszerre, így összességében 

magasabb tranzakciós terhelést tud elérni készülékein, ami nagyobb megtérülést biztosít. 

 

Mérlegbeli előnyök akkor fordulhatnak elő, ha a bank kiszervezi a végberendezések beszerzését és 

karbantartását, más szóval „megvétel” helyett „bérli” a berendezést.  Ebben az esetben a bérlettel 

járó kiadások az eredménykimutatás működési kiadások részében tűnnek fel, szemben a 

beszerzéssel járó kiadással, amely a mérleg befektetett eszközök részében kerül elő.  Ez magasabb 

bevétel/eszközök és más pénzügyi hányadoshoz vezet, ami a legtöbb bank számára fontos előny. 

 

A végberendezések beszerzése és karbantartási tekintetében a know-how, az ellenőrzés és a 

biztonság kevésbé fontos kérdés, mivel ezek a berendezések nagy mértékben standardizáltak.  A 

megszokott ATM szállítók mint az NCR, a Siemens, a Diebold, az Olivetti, a Wincor-Nixdorf, 

illetve a POS szállítók mint a Verifone, a Hypercom, és az Ingenico általában néhány ágazati 

szabványt követ: NDC és DDC a berendezést irányító interfészek, az ISO 8583/X25 a kapcsoló 

interfészek, valamint DES és Triple DES a kódolás tekintetében.  Így a bankok könnyebben 

váltanak szállítót, találnak műszaki személyzetet és biztosítják adataik biztonságos kezelését. 
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A szolgáltatás minősége akkor válhat problémává, ha a bank magas szintű szolgáltatást szeretne 

néhány kiemelt ATM helyszín vagy kereskedő esetében, a szolgáltatók viszont nem tudják 

garantálni ezt az átlagos szintet meghaladó szolgáltatási szintet.  Ekkor előfordulhat, hogy a 

banknak különleges megoldásokat kell találnia pl. saját magának végezni a karbantartást. 

 

6.6. Döntés a kártyaelőállítás kiszervezéséről (D2F) 

 

A kártyaelőállítás a következő lépésekből áll: 

• Üres műanyaglap gyártása (mágnescsíkos vagy chip kártyás) 

• Nyomtatás 

• Dombornyomás 

• A mágnescsík/chip írása 

 

Az első lépés, az üres műanyaglap gyártása természetesen klasszikus ipari tevékenység, ahol 

érvényesül a mértetgazdaságosság, és amelyet erre szakosodott vállalatok, nem pedig bankok 

végeznek. 

 

A nyomtatásnál és a dombornyomásnál szintén nagyon érvényesül a méretgazdaságosság, de itt 

már jelentős biztonsági kérdések is felmerülnek.  Egy bizonyos volumennel rendelkező bankok 

általában ezeket a tevékenységeket is kiszervezik. 

 

A mágnescsík/chip írása már egy összetettebb kiszervezési döntést igényel, ahol szerepet játszanak: 

• Az előrejelző modell eredményei 

• Költségmegtakarítás 

• Biztonsági kérdések 

• A kívánt szolgáltatási minőség 

 

Az előrejelző függvénynek ebben az esetben is kevesebb szignifikáns független változója van.  A 

függvény és az együtthatók a következők: 

 

F3 = Sum (i=1..12) Ii β3,i + Delta3 
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Csoport Független 
változó 
(Tartomány) 

Együttható 

Technológiai kompetencia I1 (1-5) 
I2 (1-5) 

β3,1 
β3,2 

Pénzügyi teljesítmény I3 (1-5) 
I4 (1-5) 

β3,3 
β3,4 

A működés minősége / 
hatékonysága 

I5 (1-5) β3,5 

Múltbeli kiszervezési 
kapcsolatok 
 

I6 (1-5) 
I7 (1-5) 
I8 (1-5) 
I9 (1-5) 

β3,6 
β3,7 
β3,8 
β3,9 

Jelentős szervezeti változások I10 (1-5) β3,10 
Erőforráshiány I11 (1-5) β3,11 
Szabályozói korlátok I12 (1-5) β3,12 
  Delta3 

 

 

A költségmegtakarítást meglehetősen egyértelműen ki lehet számolni, ha az egyik oldalon a fix 

költségeket és működési költségeket, a másik oldalán pedig az egy kártyára eső díjakat vesszük 

figyelembe. 

 

A mágnescsík/chip írása komoly biztonsági kérdéseket vet fel, mivel érzékeny ügyféladatokat érint, 

és szükségessé teszi a titkosító algoritmusok közzétételét.  A szolgáltatók a következőkkel 

igyekeznek leküzdeni ezeket a gondokat: 

• Szigorú biztonsági eljárások kidolgozása, amelyeket gyakran auditálhatják az ügyfél bankok 

vagy idegen auditorok. 

• Aszimmetrikus (nyilvános kulcsos) titkosító algoritmusok alkalmazása mind az 

állományokban továbbított adatok, mind  kártyákra írt adatok tekintetében.  Az adatokat a 

bank által kiadott nyilvános kulccsal titkosítják, de csak a bank által ismert 

magánkulcsokkal lehet megfejteni. 

 

A kívánt szolgáltatási minőség nagy mértékben befolyásolhatja a döntést, pl. ha a bank egy 

lépésben történő kártyakibocsátást akar kínálni ügyfeleinek, akkor nincs más választásait, mint 

házon belül előállítani a kártyákat.  Máskülönben az ügyfeleknek arra kellene várniuk, hogy a 

kártya előállításához elküldjék az adatokat a kártya előállítóknak, generálják a PIN kódot, és 

visszaküldjék a bankba, hogy az ügyfél később ott vegye át vagy kiküldjék neki házhoz. 
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6.7. Döntés a számlakivonat előállításának kiszervezéséről (D2G) 

 

A számlakivonatok esetében a döntési keretrendszer nagyon hasonlít a fentihez, és ugyanazokat a 

kérdéseket veti fel.  Ebben az esetben az előrejelző függvény a következő: 

 

F4 = Sum (i=1..12) Ii β4,i + Delta4 

 

Csoport Független 
változó 
(Tartomány) 

Együttható 

Technológiai kompetencia I1 (1-5) 
I2 (1-5) 

β4,1 
β4,2 

Pénzügyi teljesítmény I3 (1-5) 
I4 (1-5) 

β4,3 
β4,4 

A működés minősége / 
hatékonysága 

I5 (1-5) β4,5 

Múltbeli kiszervezési 
kapcsolatok 
 

I6 (1-5) 
I7 (1-5) 
I8 (1-5) 
I9 (1-5) 

β4,6 
β4,7 
β4,8 
β4,9 

Jelentős szervezeti változások I10 (1-5) β4,10 
Erőforráshiány I11 (1-5) β4,11 
Szabályozói korlátok I12 (1-5) β4,12 
  Delta4 

 

 

Azok a bankok, amelyek kiszervezik a számlakivonat-előállítást, általában hagyják, hogy a 

szolgáltató végezze a borítékolást, postázást is. 

 

6.8. Gondolatok a telefonos ügyfélszolgálat kiszervezéséről (D2H) 

 

Egy bankkártyás telefonos ügyfélszolgálat általában a következő szolgáltatásokat nyújtja a 

kártyabirtokosoknak: 

• Egyenlegkérés 

• Hibás működés bejelentése és megoldása 

• Elvesztett kártya letiltása 

• Kisebb átutalások pl. a betéti számla és a kártyaszámla között 
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Mivel azonban a bankok egyre inkább ügyfélközpontúan tekintenek szolgáltatásaikra, a telefonos 

ügyfélszolgálat mint az ügyfelekkel való találkozási felület a nem kártyákhoz kapcsolódó 

szolgáltatások széles körét nyújtja az ügyfeleknek, pl. átutalások és tranzakciók, 

értékpapírkereskedelem, szélesebb körű tájékoztatás stb. Ezért a telefonos ügyfélszolgálat 

kiszervezése olyan összetett témává vált, amely meghaladja ennek a kártyás szolgáltatásokról szóló 

disszertációnak a terjedelmét.  Emellett a telefonos ügyfélszolgálatot a bankpénztárosok által 

végzett műveletekhez hasonlóan front-office tevékenységnek kell tekinteni. 

 

 Mindazonáltal a nyugati és átalakulóban lévő országok bankjainál szerzett empirikus tapasztalatok 

alapján megfontolásra ajánlok néhány gondolatot a telefonos ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban: 

 

• Egyértelműen érvényesül a méretgazdaságosság a telefonos ügyfélszolgálatoknak 

szolgáltatókhoz történő kiszervezésében.  Egy telefonos ügyfélszolgálat terhelése a napon, 

heten, hónapon illetve éven belül is szezonális.  Egy elkötelezett kiszervezett szolgáltató, 

különösen ha sok ügyfelet szolgál ki, jobb helyzetben van ahhoz, hogy kiegyensúlyozza a 

terhelést és az ügyfelek kiszolgálása érdekében fejlessze az egyéni adottságokat. 

• Ebben az esetben azonban sokkal jobban meg kell fontolni a szolgáltatási szintet és az 

adatbiztonságot, mint ha más back-office tevékenységet szerveznének ki.  Először is ez olyan 

tevékenység, ahol közvetlen kapcsolatba kerülnek az ügyfelekkel, ezért a szolgáltatás szintjével 

kapcsolatos bármilyen probléma azonnal kihat az ügyfél elégedettségére.  Például 

ügyfélszolgálati szempontból egy 1,5%-os elveszett hívás-arány sokkal jobb, mint egy 3%-os 

arány, a bank számára azonban jelentősen magasabb kiadásokat jelent.  Másrészt, miközben 

néhány más back-office tevékenység csak korlátozott számú dolgozót érint (pl. a kimutatások 

előállítása, végberendezésekkel kapcsolatos műveletek), egy kiszervezett telefonos 

ügyfélszolgálatnál nagy számú, véletlenszerűen alkalmazott személyzet kerül kapcsolatba 

érzékeny ügyféladatokkal.   

• A kompatibilitás jelentős tényező, mivel a bank rendszereit és telefonos ügyfélszolgálatát 

integrálni kell ahhoz, hogy pontos, naprakész információkat szolgáltassanak a 

kártyabirtokosoknak az egyenleglekérdezéshez, letiltási kérelmekhez stb. 

• Mivel a telefonos ügyfélszolgálatok igen munkaigényesek, a fejlett országok bankjai gyakran 

nem az országhatárokon belül, hanem azokon kívülre szervezik ki a szolgáltatásokat, és más 

országokban (pl. Indiában vagy a Fülöp-szigeteken) működő szolgáltatókkal kötnek szerződést, 

hogy ne csak a méretgazdaságosságból, hanem a munkaerő-költség különbségéből is 

profitáljanak.  A külföldre történő kiszervezés tekintetében a nyelvi korlátok jelentik a 
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legnagyobb gátló tényezőt, ezért az angol nyelvű fejlődő országok a külföldre történő 

kiszervezés legfőbb célállomásai. 

 

6.9. Döntés az ATM-ek pénzzel való feltöltésének kiszervezéséről (D2B) 

 

Ez a döntés csak akkor válik relevánssá, amikor a bank a bankfiókokon kívül kezd el ATM-eket 

telepíteni.  Ha a banknak csak bankfiókon belül található ATM-jei vannak, akkor az a 

legvalószínűbb, hogy a fiók dolgozóival töltetik fel az automatákat.   

 

A bankfiókon kívüli ATM-ekkel rendelkező bankok a következő keretrendszert használhatják fel 

arra, hogy döntsenek a pénzfeltöltés kiszervezéséről: 

• Az előrejelző modell eredményei 

• Költségmegtakarítás 

• Kockázatcsökkenés a szolgáltató szaktudása révén 

• A kívánt szolgáltatási minőség 

 

Ebben az esetben az előrejelző függvény a következő: 

 

F5 = Sum (i=1..12) Ii β5,i + Delta5 

 

Csoport Független 
változó 
(Tartomány) 

Együttható 

Technológiai kompetencia I1 (1-5) 
I2 (1-5) 

β5,1 
β5,2 

Pénzügyi teljesítmény I3 (1-5) 
I4 (1-5) 

β5,3 
β5,4 

A működés minősége / 
hatékonysága 

I5 (1-5) β5,5 

Múltbeli kiszervezési 
kapcsolatok 
 

I6 (1-5) 
I7 (1-5) 
I8 (1-5) 
I9 (1-5) 

β5,6 
β5,7 
β5,8 
β5,9 

Jelentős szervezeti változások I10 (1-5) β5,10 
Erőforráshiány I11 (1-5) β5,11 
Szabályozói korlátok I12 (1-5) β5,12 
  Delta5 
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A költségmegtakarítás a végberendezések 5.5. pontban tárgyalt karbantartásának esetéhez nagyon 

hasonló forrásokból eredő méretgazdaságossággal függ össze. 

 

Ebben az esetben egyedülálló tényező a különleges szakértelemnek köszönhető kockázatcsökkenés.  

A biztonság, pénzszállítás olyan különleges szakértelmet kíván, amellyel gyakran a 

tapasztalattal/rendőrségi és más rendfenntartó szervekkel kapcsolattal rendelkező, szakosodott 

biztonsági cégek rendelkeznek.  Önmagában ennek az összefonódásnak a ténye is gyakran elriasztja 

már a bűnözőket attól, hogy a védett pénz közelébe férkőzzenek.  Szakértelmüknek köszönhetően a 

szakosodott szolgáltatók a bűntettek megelőzésében és enyhítésében is hatékonyabbak. 

 

A kívánt szolgáltatási minőség nagyon nagy mértékben befolyásolja ezt a kiszervezésre vonatkozó 

döntést.  Például óriási a különbség egy 95%-os és egy 98%-os, üzemkész állapotra vonatkozó 

követelmény között az ATM-ekből való pénzkivét tekintetében.  A 98%-os követelmény 

teljesítéséhez a banknakvagy sokkal több pénzt kellene az ATM-ekbe töltenie, vagy sokkal 

rövidebb válaszidőt kellene megkövetelnie a szolgáltatótól.  Az első megoldás a lekötött 

készpénzzel kapcsolatban kamatveszteséggel jár (elmaradt haszon), a második pedig jelentősen 

megnöveli a szolgáltatónak fizetendő díjakat.  A szolgáltatási szint-garancia és a készpénz-

optimalizálás kérdését ezért nagyon alaposan meg kell vitatnia a banknak és a pénzfeltöltést végző 

szolgáltatónak. 

 

6.10. Döntés a kereskedők körében végzett üzletszerzés kiszervezéséről (D2C) 

 

A 4.3. és a 8. pontban tárgyaltak szerint a fejlődő országokban működő bankok valószínűleg inkább 

a személyzet által kezelt POS készülékekre összpontosítva kívánják fejleszteni hálózatukat, mivel a 

bérszínvonalak az ATM-ek árához képest alacsonyak.  A POS hálózat fejlesztéséhez a banknak 

kereskedőkkel kell szerződnie.  A kereskedők körében végzett üzletszerzés alatt a kereskedőkkel 

(boltokkal, hotelekkel, más értékesítési pontokkal) való kapcsolatfelvételt, felkeresésüket, 

meggyőzésüket, a velük POS készülékek telepítésére vonatkozó szerződéskötést, és a 

kereskedőkkel fennálló kapcsolatok ápolását értem.  A bankok az alábbi lehetőségek közül egyet 

vagy többet is választhatnak a kereskedők körében végzett üzletszerzésre (POS hálózata 

fejlesztésére): 

• Cégen belüli üzletszerzés a kereskedők körében 

• A kereskedők körében végzett üzletszerzés kiszervezése egy másik bankhoz 

• A kereskedők körében végzett üzletszerzés kiszervezése egy független szolgáltatóhoz 
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A következő tényező befolyásolják a döntést: 

• Az előrejelző modell eredménye 

• Költség-összehasonlítás 

• Márkamegismertetés méretgazdaságossága 

• Ellenőrzési és biztonsági kérdések 

• Egészségtelen verseny az átfedésben lévő helyszínek között 

• A haszonnal kecsegtető kereskedők szelektív megközelítése 

 

Ebben az esetben az előrejelző függvény 3 különböző értéket érhet el a következő együtthatókkal: 

F7 = Sum (i=1..12) Ii β7,i + Delta7 

 

Csoport Független 
változó 
(Tartomány) 

Együttható 

Technológiai kompetencia I1 (1-5) 
I2 (1-5) 

β7,1 
β7,2 

Pénzügyi teljesítmény I3 (1-5) 
I4 (1-5) 

β7,3 
β7,4 

A működés minősége / 
hatékonysága 

I5 (1-5) β7,5 

Múltbeli kiszervezési 
kapcsolatok 
 

I6 (1-5) 
I7 (1-5) 
I8 (1-5) 
I9 (1-5) 

β7,6 
β7,7 
β7,8 
β7,9 

Jelentős szervezeti változások I10 (1-5) β7,10 
Erőforráshiány I11 (1-5) β7,11 
Szabályozói korlátok I12 (1-5) β7,12 
  Delta7 

 

A költségek összehasonlításához a banknak mindkát oldalon meg kell vizsgálnia a következőket: 

 

Belső költségek Kiszervezés (bank vagy szolgáltató) 
költségei 

Állóeszköz-beruházás havi értékcsökkenése 
(felvétel költslgei, kereskedőket 
nyilvántartó szoftver és hardver, bútor, 
irodafelszerelés...) 
Működési költségek (bér, iroda az 
értékesítőknek, telefob, utazás, 
közművek...) 

Kereskedőnkénti sikerdíj vagy 
Kereskedőnkénti havi díj vagy 
Tranzakciónkénti jutalék 

 

Ez a költség-összehasonlítás csak akkor érvényes, ha tisztán a kereskedők körőben végzett 

üzletszerző tevékenységet nézzük.  Ha a készülékek beszerzését és karbantartását (pl. egy 
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szolgáltató kereskedőket szerez, készülékeket szerez be és telepít, karbantartja őket és ápolja a 

kapcsolatokat), akkor egy olyan költség-összehasonlító modellt kell alkalmaznunk, amely a 5.3.2. 

és a 5.5. pontban tárgyalt modellek kombinációja: 

 

S7 = Depr(F,N)/N + Opr(N) - AV * C% * T 

 

ahol  S   = havi megtakarítás készülékenként 

 F = szükséges állóeszköz-beruházás 

Depr(F,N)=  az állóeszköz-beruházás havi értékcsökkenése, a fentieket és N 

készülék költségét beleértve 

N  = berendezések tervezett száma 

 Opr(N) = az 5.3.2. pontban említett modell alkalmazásával számított működési 

költség 

 AV  = kártyás tranzakciók átlagos értéke 

 C% = szolgáltató által felszámított jutalék (szerzési díj) 

 T  = tranzakciók havi becsült száma berendezésenként 

 

A márkamegismertetés méretgazdaságosságát is figyelembe kell venni.  Annak érdekében, hogy a 

kártyabirtokosoknak segítsenek felismerni a kártyaelfogadó pontokat, a bankoknak szélesebb 

értelemben vett márkát kell kialakítaniuk a „bankjuk elfogadóhelyei”-ről, mint amilyen a „BB 

kártya” vagy „ACB kártya”.  Ez természetesen időt és pénzt emészt fel.  Ha a kereskedők körében 

végzett üzletszerzést kiszervezik, elég, ha az üzletszerző szolgáltató egyetlen „elfogadó pont” 

márkáját alakítja ki ahelyett, hogy a minden egyes bank a sajátját hozza létre.  Ez alacsonyabb egy 

berendezésre vagy egy tranzakcióra jutó márkaköltséghez vezet. 

 

Egyes szolgáltatók (bank vagy független) üzletszerzési szolgáltatásaikat összeköthetik a 

kártyaszövetségbe való belépéssel.  Ez megváltoztatja a – 6. fejezetben tárgyalt – döntés jellegét. 

 

Természetesen itt is felmerülnek ellenőrzési és biztonsági kérdések, de – az 5.5. pontban tárgyaltak 

szerint – a nagy fokú standardizálásnak köszönhetően csak korlátozott mértékben.  Ha a bank 

mindenképpen a kiszervezés mellett dönt, akkor ezek a kérdések általában a független 

szolgáltatóhoz történő kiszervezést favorizálják egy másik bankkal szemben, mivel abban az 

esetben kevesebb az érdekütközés. 
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Ha a bank úgy dönt, hogy házon belül végzi az üzletszerzést a kereskedők körében, fennáll a 

veszély, hogy szembe kell néznie azzal a problémával, hogy egymással átfedésbe kerülnek a 

helyszínek.  Egy hasznot termelő kereskedőt sok bank megkeresheti, és dönthet úgy, hogy 

egyszerre sok bank POS készülékét telepíti.  Ez egészségtelen versenyhez vezet, melynek keretében 

a kereskedő képes lenyomni a jutalékot: a kereskedő azon a POS készüléken húzza le a kártyákat, 

amelyiknél a legalacsonyabb a jutalék.  Egy olyan kereskedelmi üzletszerző, amely sok banki 

ügyfelet képvisel, segít elkerülni ezt a problémát. 

 

A bank szerencséjére létezik kompromisszum: dönthet úgy, hogy bizonyos, nagyon nagy haszonnal 

kecsegtető kereskedők (pl. luxushotelek, nagy bevásárló központok, nagy vállalatok) körében cégen 

belül végzik az üzletszerzést, a többit pedig kiszervezik.  Ez természetesen attól függ, hogy a bank 

képes-e megszerezni a legvonzóbb kereskedőket: az üzleti és személyes kapcsolataitól, 

hitelességétől, egy lépést elsőként megtéve megszerzett előnyétől stb. Az a jellemző, hogy csak a 

nemzetközi kártyaszövetségek vagy a helyi piacon többségi részesedéssel rendelkező bankok 

végzik cégen belül a kereskedők körében az üzletszerzést. 

 

6.11. Összefoglaló táblázat a döntésben szerepet játszó tényezőkről és 

fontosságukról 

 
Lee, Miranda és Kim (2004) a kiszervezés három fő célkitűzését azonosítja: a stratégiai 

kompetenciát (a képességek megszerzését), a költséghatékonyságot és a technológiai katalízist 

(bonyolult technológiák megismerése a szolgáltatótól).  Koreában 311 cég bevonásával végzett 

empirikus tanulmány révén kimutatták, hogy a szorosabb megállapodások (válogatott 

tevékenységekre szóló és pontosan meghatározott kötelezettségekkel járó középtávú szerződések) 

biztosítják a legnagyobb költséghatékonyságot, míg a „bebetonozott” kiszervezési kapcsolatok 

(hosszú távú, átfogó kiszervezés kevésbé részletesen szabályozott szerződés alapján) garantálják a 

legnagyobb technológiai szempontból katalitikus hatást.   

 

Ezeknek a eredményeknek az alkalmazása a kártyaüzletági kiszervezéssel összefüggésben lehetővé 

teszi, hogy a kiszervezett tevékenységhez kapcsolódó célkitűzések alapján megbecsüljük a 

döntésben szerepet játszó különböző tényezők relatív fontosságát.  Például a technológiai katalízis 

valószínűleg a komplex feldolgozó tevékenység kiszervezésénél fontos cél, míg egy magától 

értetődőbb tevékenység mint a végberendezések beszerzése és karbantartása valószínűleg a 
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költséghatékonyságot helyezi középpontba.  A bank aktuális helyzetét tükröző, a döntésben bemenő 

adatként szerepet játszó tényezők ezért a tevékenység kiszervezésének célkitűzésétől függően élvez 

kisebb vagy nagyobb jelentőséget.  Noha a mennyiségi tényezők tényleges együtthatóit csak a 9 

országra kiterjedő felmérés befejezte után – jelen disszertáció terjedelmén kívül – fogják 

meghatározni, a jelen érvelés és empirikus tapasztalatok alapján minden egyes kiszervezett 

tevékenység vonatkozásában megbecsültem a viszonylagos jelentőségüket.   
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A döntésben szerepet játszó tényezők relatív jelentősége a kiszervezési modellekben 
 

Tényező Feldolgo
zás 

Irányítá
s, 
felügyele
t 

Beszerz
és, 
karbant
artás 

Kártya
előállít
ás 

Számla
kivonat 

Telefon
os 
ügyféls
zolgála
t 

Pénzfe
ltöltés 

Ker. 
üzletszer
zés 

Mennyiségi         
Technológiai 
kompetencia 
(βi,1-2) 

Nagy Nagy Közepes Kicsi Kicsi Közepe
s 

Kicsi Kicsi 

Pénzügyi 
teljesítmény 
(βi,3-4) 

Nagy Közepes Nagy Kicsi Kicsi Nagy Közep
es 

Közepes 

A működés 
minősége / 
hatékonysága 
(βi,5) 

Nagy Nagy Közepes Közepe
s 

Közepes Nagy Kicsi Kicsi 

Múltbeli 
kiszervezési 
kapcsolatok 
(βi,6-9) 

Nagy Nagy Nagy Közepe
s 

Közepes Nagy Közep
es 

Közepes 

Jelentős szervezeti 
változások 
(βi,10) 

? ? ? ? ? ? ? ? 

Erőforráshiány 
(βi,11) 

Nagy Közepes Nagy Kicsi Kicsi Nagy Közep
es 

Közepes 

Szabályozói 
korlátok 
(βi,12) 

Nagy Nagy Közepes Közepe
s 

Közepes  Közep
es 

Közepes 

Költségmegtakarít
ás 

Közepes Közepes Nagy Nagy Nagy Közepe
s 

Nagy Kicsi 

Minőségi         
Stratégiai 
partnerkapcsolat 
és know-how 
átadás 

Nagy Nagy Közepes   Nagy  Nagy 

Ellenőrzés és 
biztonság 

Nagy Nagy Közepes Közepe
s 

Közepes Közepe
s 

Nagy Közepes 

Mérlegre 
gyakorolt hatások 

Közepes Közepes Nagy   Nagy   

Márkaépítés 
 

       Nagy 

Meglévő IT 
infrastruktúra 

Nagy Nagy    Közepe
s 

  

A kívánt 
szolgáltatási 
minőség 

Közepes Közepes Közepes Nagy  Kicsi Nagy  
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7. A kártyaszövetségekre vonatkozó döntési keretrendszer 

7.1. A felmerülő kérdések 

 

A 4.2. pontban tárgyaltak szerint egy kártyaszövetséghez való csatlakozás a márkaépítés, a reklám, 

a PR, a szövetség közös folyamatainak kezelése, a kibocsátó-feldolgozó-szerző lánc stb. érdekében 

tett erőfeszítések egyesítésével jár. A bank számára nyilvánvaló, hogy milyen előnyökkel jár egy 

kártyaszövetséghez való csatlakozás; ide tartozik a kiterjedtebb hálózat, a nagyobb kényelem a 

kártyabirtokosok számára, a know-how átadás, a közös márkaépítés stb. Másrészt költségekkel – 

többek között szolgáltatási díjakkal – jár, valamint biztonsági és kapcsolati kockázatok is 

felmerülnek. 

 

A nemzetközi szövetségek vonatkozásában ott vannak a „nagyok”, amelyekhez a bank 

csatlakozhat, ilyenek a Visa, a MasterCard, az American Express, a JCB stb. A választásra 

vonatkozó döntés általában kevésbé alapul a szövetség által kínált díjakon (ezek a díjak mára 

meglehetősen egységessé váltak), sokkal inkább a bank jelenlegi és jövőbeni célközönségén. 

 

A hazai szövetségekhez való csatlakozás már összetettebb és érdekesebb kérdés, mivel az 

átalakulóban lévő országokban egy bank nem egyszerűen csatlakozik egy hazai szövetséghez, 

hanem segít kiépíteni azt.  Mint a 4.2. pontban már említettem, a hazai szövetségeknek három 

lehetséges szervezeti formája létezik: 

� Egy néhány bankból álló csoport közösen létrehoz egy bankközi szervezetet, lehetőleg egy 

független vállalatot, amely szolgáltatásokat nyújt a tagoknak és nem tag bankoknak. 

� Egyes, a kártyás szolgáltatások terén már előnnyel rendelkező bankok hozzáférhetővé teszik 

eszközeiket, és más szolgáltatásoknak is nyújtanak szolgáltatásokat.   

� Egy nem pénzintézeti szervezet, pl. egy – hazai vagy külföldi – technológiai vállalat 

infrastruktúrát épít ki és szolgáltatásokat nyújt a bankoknak. 

 

Amikor egy bank hazai szövetséget keres, a következő kérdésekre érdemes odafigyelnie: 

� Költségkérdések: egyrészt a csatlakozási költségek (egyszeri díjak, rendszerintegráció, 

személyzet képzése stb.), másrészt a rendszeres költségek (tranzakciók után fizetendő 

jutalékok, fenntartási költségek). 

� Hálózati externalitások: nyilvánvaló, hogy minél nagyobb egy szövetség, annál nagyobb 

kényelmet nyújthat egy új bank ügyfeleinek, és a bank csatlakozásával még nagyobbá válik. 
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� Előretekintő stratégiai és politikai választások: az új piacokon a bankok gyakran alkotnak 

klikkeket és játszanak politikai és stratégiai játszmákat, hogy saját szövetséget alkossanak, 

nagyobb befolyást szerezzenek és elkerüljék a többi résztvevőtől való függést.  Ezáltal a 

bank döntése nem csak egy passzív döntés (azaz a szövetséghez való csatlakozás 

költségének és előnyeinek mérlegelése), hanem egy aktív döntés is, amely maguknak a 

szövetségeknek a fejlődését is befolyásolhatja.   

 

A következő szakasz a hazai szövetségekkel kapcsolatban felmerülő költségvonzatokat tárgyalja. 

 

7.2. Költség-előrejelző modell 

 
Balto (2000) a kártyák kölcsönös elfogadásáért felszámított díjat hívja a bankvilág milliárd dolláros 

titkának.  Az Egyesült Államokban a hitelkártyák kölcsönös elfogadásáért felszámított díjak 

minden évben meghaladják a 10 milliárd dollárt, az ATM kölcsönös használatáért felszámított díjak 

az 5 milliárd dollárt, a betéti kártyák kölcsönös elfogadásáért felszámított díjak pedig a 2 milliárd 

dollárt.  A kártyapiacokon folyó verseny jellege látszólag paradox eredményhez vezet: a verseny 

magasabb, nem pedig alacsonyabb árakhoz vezet, és a díjakat végül továbbterhelik az ügyfelekre.  

Az Egyesült Államokban kereskedők egy csoportja beperelte a Visa-t és a MasterCard-ot, és több, 

mint 8 milliárd dollár kártérítést követelt a versenytársak feletti díjak miatt.  A brit 

pénzügyminiszter jelentése szerint egy, az Egyesült Királyságban a banki szolgáltatásokról készített 

tanulmány a kártyák kölcsönös elfogadásáért felszámított díj alkalmazásának alapos reformját 

követelte.  Ausztráliában a Versenybizottság vizsgálja a kártyák kölcsönös elfogadásáért 

felszámított díj szerepét. 

 

Noha a nagy nemzetközi kártyaszövetségek gyakran piaci erejüket felhasználva követelnek 

megdöbbentően magas árakat, az új kártyakibocsátó bankok az általuk kínált méretgazdaságosság, 

hálózati hatások, technológia-átadás és más előnyök miatt végül nehezen tudnak ellenállni annak, 

hogy csatlakozzanak hozzájuk.  Rövid távon azonban a bankok – a költségek miatt vagy gyakran 

egyszerűen csak azért, mert nem teljesítik a nagy hálózatok előírásait – gyakran azt választják, 

hogy hazai szövetségekhez csatlakoznak vagy ilyet hoznak létre. 

 

Egy szövetséghez csatlakozó bank számára aránylag könnyű megérteni, kezelni és letárgyalni az 

induló költségeket, mivel előre látható tételekből állnak.  A szövetség által a bankra terhelt egyszeri 

költségek jellemzően arra szolgálnak, hogy a szövetség saját adminisztratív és műszaki kialakítási 
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költségeit fedezzék.  A rendszerintegrációs díjak a bank saját rendszerének a szövetség 

rendszerével való összekapcsolás fedezetéül szolgálnak, és a hardver-, a szoftver- és a munkaerő-

költség alapján lehet kiszámolni őket.  Az egyéb költségeket – pl. a dolgozók oktatását – is 

részletesen tervezni lehet, és könnyedén ki lehet számolni. 

 

A rendszeresen felmerülő jutalékot már bonyolultabb megérteni és kiszámolni.  Rochet és Tirole 

(2002) a következő ábrával szemlélteti a kártyarendszerekben végbemenő pénzmozgásokat: 
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cost cN cN költség 
pays network fee nI nI hálózati díjat fizet 
System Rendszer 
pays network fee nA nA hálózati díjat fizet 
cost cI cI költség 
cost cA cA költség 
Issuer Kibocsátó 
Acquirer Üzletszerző 
pays p - a p – a összeget fizet 
(a: interchange fee) (a: szövetségi díj) 
pays p + f p + f összeget fizet 
(f: customer fee) (f: ügyféldíj) 
pays p - m p – m összeget fizet 
(m: mechant discount) (m: kereskedői engedmény) 
Cardholder Kártyabirtokos 
sells a good or service at price p árut vagy szolgáltatást ad el p áron 
Merchant Kereskedő 
 

Hayashi, Sullivan és Weiner (2003) körülbelül 20 különböző díjat azonosított be, amelyet a 

résztvevők a kártyás tranzakciókban egymásnak felszámítanak.  Kidolgoztam egy modellt, amely – 

egy kártyaszövetséghez csatlakozó bank nézőpontjából – segít megérteni a tranzakciók után 

felszámított jutalékok szerkezetét: 
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Acquirer Card type Issuer POS
Banknet Visa/MC Member
Banknet Visa/MC Non-member
Banknet Visa/MC Foreign
Banknet Banknet Member
Member Visa/MC Member
Member Visa/MC Non-member
Member Visa/MC Foreign
Member Banknet Member
Non-member Visa/MC Member
Non-member Visa/MC Non-member
Acquirer Card type Issuer ATM
Banknet Visa/MC Member
Banknet Visa/MC Non-member
Banknet Visa/MC Foreign
Banknet Banknet Member
Member Visa/MC Member
Member Visa/MC Non-member
Member Visa/MC Foreign
Member Banknet Member
Non-member Visa/MC Member
Non-member Visa/MC Non-member

16. % of ATM or 
POS 

transactions out 
of total 

# of transactions 
captured for 
each type of 
transaction

Banknet % 
share of POS 

trans - acquired 
and processed 

Banknet % 
share of POS 

trans -
processed only 

1. # Visa/MC 
cards issued by 

all domestic 
banks 

2. # Visa/MC 
cards issued by 
member banks 

3. # Banknet
cards issued 

# Visa/MC 
transactions -

member banks 

# Banknet-card 
transactions 

15. # of of 
Visa/MC 

transactions 
foreign-issued  

# Visa/MC 
transactions - all

dom banks 

Banknet % 
share of ATM 

trans -
processed only 

11. # Prepaid 
users in market 

12. Average # of 
top-ups per user 

per month

13. # of 
traditional 
distribution 

points 

# Top-up 
transactions 

% share of top-
up transactions 

by Banknet 

Top-up 
transactions 

serviced

Banknet revenue 
from top-up 

commissions

Calculation of Monthly Revenues

4. Average # of 
transactions per 

month

5. # ATMs in 
market 

6. # ATMs
acquired by 
member –

processed only

8. # POSs in 
market  

9. # POSs
acquired by 
member –

processed only 

10. # POSs
acquired by

Banknet 

17. Fees 
charged for each 

type of 
transaction

14. # of Banknet
distribution 

points 

18. Net 
transaction 

commission on 
top-up 

19. Average 
value of top-up 

transactions

Banknet revenue 
from POS 

acquiring and 
processing

Banknet revenue 
from POS 

processing only

Banknet revenue 
from ATM 

processing only

7. # ATMs 
acquired by 

Banknet

Banknet revenue 
from ATM 

acquiring and 
processing

 

 

Amikor egy kártyabirtokos egy ATM-ben vagy egy POS készüléken használja kártyáját, általában 

egy átalánydíjas vagy százalékos jutalékot számítanak fel neki.  Ha a kibocsátó bank végzi a 

tranzakcióhoz kapcsolódó összes tevékenységet, akkor a bank a teljes díjat magának követelheti.  

De ha a bank egy kártyaszövetség tagja (tételezzük fel, hogy a neve Banknet), amely segítséget 

nyújt a tranzakció egyes részeiben, pl. az üzletszerzésben (az ATM/POS a szövetségé, nem a 

banké) vagy a feldolgozásban (a tranzakció egy, a szövetség által működtetett feldolgozó 
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központba kerül), akkor a szövetség igényt fog tartani a díj egy részére – amely költséget jelent a 

tagnak és bevételt a Banknetnek.   

 

A fenti modellben a Banknet 4 különböző fajta díjra tarthat igényt: 

• POS üzletszerzéssel ÉS feldolgozással összefüggő díjak 

• Csak POS feldolgozással összefüggő díjak 

• ATM üzletszerzéssel ÉS feldolgozással összefüggő díjak 

• Csak ATM feldolgozással összefüggő díjak 

• (Az ATM vagy POS berendezéseken végrehajtott mobiltelefon feltöltő tranzakciók vagy más 

értéknövelt szolgáltatások díjai) 

 

Amikor a bank a szerződésről tárgyal a szövetséggel, a díjszinteket mind a 20 különböző – az ábrán 

szereplő táblázatban szereplő – tranzakciófajtára meg kell határozni.  Ezek a díjszintek (#17) attól 

függnek, hogy ki bocsátotta ki a kártyát, milyen típusú a kártya, és ki szerezte a tranzakciót (kinek 

az ATM/POS berendezésén hajtották végre). 

 

A bank (az egyes fajták) tranzakciószámának előrejelzésével prognosztizálhatja a díjakat, 

amelyeket hosszú távon fizetnie kell majd.  Ezt a fenti 19 különböző input változó, valamint a 

banknak a saját és a piac jövőbeni helyzetére vonatkozó várakozásainak segítségével meg lehet 

jósolni (#1-#16, #18,#19).   

 

A fenti modell felhasználásával ki lehet dolgozni egy összetett Excel táblázatot, amelynek a 

segítségével a bank előre jelezheti a jövőbeni jutalékkiadásokat, illetve forgatókönyv-elemzéseket 

végezhet. 
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Összefoglalás 

 
 

A fenti kutatómunka eredményeként az alábbi téziseket bizonyítottam: 

 
T1. Hálózati hatás tapasztalható a bankkártya iparban, és ennek alapján javaslatot teszek 
stratégiákra a bankok részére, hogy ezeket a hálózatokat hatékonyan és versenyképesen 
tudják kihasználni.  
 
 
 T2. A feltárt tények alapján a bankok és a kártyákkal kapcsolatos outsourcing tevékenységek 
közötti együttműködés előmozdítására teszek javaslatot a bankkártya piacon. 
 

  
T3. Kidolgoztam egy döntési modellt a bankkártya tranzakciók outsourcing útján történő 
feldolgozására. 
 
T4. Kidolgoztam egy sor döntési modellt egyéb, kártyával kapcsolatos outsourcing 
tevékenységekre, a végponti berendezés beszerzésére és karbantartására, kártyakészítésre 
továbbá számlanyilatkozat elkészítésére, ATM-ek készpénzes feltöltésére, elfogadóhelyek 
beszervezésére. 
 
T5. Kidolgoztam egy döntési modellt, hogy a kártyák közös elszámolási szervezetei részére, 
elsősorban belföldi szövetségek létrehozására, beleértve a proaktív formációkra, amennyiben 
az új piacok ezt igénylik.  
 
T6. Empirikus tapasztalatok alapján kidolgoztam a szállító kiválasztás kereteit, és azt 
alkalmaztam a bankkártya rendszerek beszerzésének esetére. 
 
A döntési modellek elkészítése és az eszköztárak, melyeket dolgozatom tartalmaz, sok gyakorlati, 
alkalmazási lehetőséget ajánlanak. A kártyaüzletben tapasztalattal rendelkező bankok alkalmanként 
használhatják fel ezeket rendszereik időszakonkénti felülvizsgálatára. A döntési eszközök az 
ousourcinggal történő feldolgozásra és egyéb tevékenységekre újabb változatokat biztosíthatnak a 
pénzügyi fejlesztés és működési hatékonyság továbbfejlesztésére.  Mindezeket fel lehet használni a 
technológiák felújítására is, amikor új szolgáltatói, szállítói igények merülnek fel.  
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PROJECT FOR BANK CARDS IN TRANSITION COUNTRIES (PCBIT) 

QUESTIONNAIRE ON BANK CARD OUTSOURCING 
 

Respondent: Director of Card Department, or a manager in charge of card related activities 
 

Dear Respondent 
 
PCBIT is an international academic research project led by researchers from University of California San Diego, and involves 9 transitional countries: 
Hungary, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Ukraine, Russia, Vietnam, China, Korea. The researchers study issues related to bank cards, including 
credit scoring and outsourcing of card department’s activities.  
For more information please visit our project website: http://socsci2.ucsd.edu/%7Earonatas/project/. As initial results of the project, histories of 
different credit card markets are published at http://socsci2.ucsd.edu/%7Earonatas/project/papers.html for your information. 
 
A member of our project have already visited and conducted personal interviews with your bank before. We would appreciate if you could provide 
some more information through this questionnaire for further research purposes. This questionnaire will take about 15 minutes of your time. We 
appreciate if you could fill out the form by putting a X mark in appropriate boxes, and provide explanation if necessary. The information provided by 
your organization will be handled with strict confidentiality and will be used only for purposes of this research project. Only disguised aggregated 
information might be published. Respondents will receive a complimentary copy of aggregated report and analysis upon its completion. Thank you for 
your coopeation. 
 
Kindly send the completed questionnaire to: 
Softcopy: crc@crc.edu.vn 
Hardcopy: Mr. Pham Minh Tuan, CRC 
  312, 17 Ta Quang Buu, Hanoi, Vietnam 
  Phone +84 4 868-3713 
  Fax +84 4 868-4287 
 
Respondent name: . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Title: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Phone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Bank name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Country: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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B.1. DEGREE OF OUTSOURCING 
(Dependent variables 1) 

 
B1. Can you tell me each of these card-related activities is performed by whom? (put a X in the appropriate box, and describe if asked) 

 
Put X where appropriate 
 

 
N/A 

       

B0101. Transaction authorization and 
settlement 
Who processes the card transactions (authorizing 

transaction, clearing and settlement)? 

 1. Bank 
processing 
center - 

3. A company 
/org. set up by a 
consortium of 
banks 

4. Another bank, 
or parent bank 

5. An 
independent 
company 
specialized in 
payment card 
activities 
(describe...) 
 

6. Another 
external 
company 
(describe...) 

  

B0102. Call center 
Who operates the call center that handles 

cardholder enquiries (lost card, balance enquiry, 

limit settings...)? 

 1. Bank - 4. Another bank, 
or parent bank 

5. A company 
specialized in call 
center operations 
(describe...) 

6. Another 
external company 
(describe...) 
 

7. No telephone 
enquiries 

  

B0103. Card delivery 
How are new cards delivered to cardholders? 

 1. Card and 
PIN sent via 
post, same 
envelope 

2. Card and PIN 
sent via post, 
different 
envelopes 

3. PIN sent via 
post, card picked 
up by cardholder 
at bank 

4. Card and PIN 
picked up by 
cardholder at 
bank 
 
 

5. Other 
(describe...) 
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Put X where appropriate  

N/A 
1. Bank’s 
own 
employees 
(card 
department) 

2. Bank’s 
own 
employees 
(branches) 

3. Bank’s 
own 
employees 
(other 
department) 

4. Another 
bank, or 
parent bank 

5. A 
company 
specialized 
in payment 
card 
activities 
(describe...) 

6. Another 
external 
company 
(describe...) 

7. No such 
activity 

B0104. ATM driving, monitoring 
Who performs ATM driving and monitoring activities (where 

are the ATMs connected to directly)? 

 

        

B0105. POS driving, monitoring 
Who performs POS driving and monitoring activities (where 

are the POSs connected to directly)? 

        

B0106. ATM purchase and maintenance 
Who purchases, technically maintains and refill (non-cash 

consumables) the ATM terminals? 

        

B0107. POS purchase and maintenance 
Who purchases, technically maintains and refill (non-cash 

consumables) the POS terminals? 

        

B0108. Merchant acquisition 
The task of visiting and persuading merchants (shops, 

hotels...) to use POSs? 

        

B0109. Contract management 
When a merchant indicated interest, who prepares, 

negotiates and sign a POS contract with him? 

        

B0110. Card production, PIN 
Who produces the cards (printing, embossing, 

magnetic stripe or memory chip writing)? 

        

B0111. Cash refill 
Who refills the cash in ATMs? 

 

        

B0112. Statemenent production 
Who produces the statements (e.g. monthly) on payment 

cards or related accounts? 
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B.2. CONSEQUENCES OF OUTSOURCING 
(Dependend Variables 2) 

 
B21. How many people work in each function with the card department, or in other departments 

performing card-related functions? 

 

 
 
 
 
B22. Who does the Director of Card Department report directly to? 

 
 
 
 
 

B21 
 Number of people 
TOTAL (B2101)  
Technical staff  (B2102)  
Business staff (B2103)  
Support staff (B2104)  

 

B22 
 Put X where appropriate 
CEO  
Deputy CEO – IT and technology  
Deputy CEO – Products/Services  
Other  
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B3. PAST OUTSOURCING RELATIONSHIPS 

(Independent Variables) 
 
B31. Before he bank made decision on whether or not to 

outsource card activities, had the bank outsourced any 

other IT-related activities before? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B32. Before he bank made decision on whether or not to outsource 

card activities , How was the satisfaction regarding the outsourced 

service provider(s) of other IT related activities? 

 
 
 
 
 
 
 

B31 
 Put X where 

appropriate 
1. Network and PC management services 
 

 

2. Data center 
 

 

3. Call center for customer support 
 

 

4. Entire applications outsourced to ASP, e.g. retail banking, brokerage 
describe_______________________________________________ 

 

 

5. Processing of certain transactions, e.g. payment transfers, checks 
describe_______________________________________________ 

 

 

6. Other activites – describe_________________________________ 
 

 

7. Never outsourced any IT-related activities 
 

 

 The bank’s satisfaction 
Put X where appropriate B32 

With service quality 
 

B33 
With financial 

efficiency 

 
B34 

Peer banks’ 
satisfaction 

1. Very satisfied    
2. Satisfied    
3. Good and bad things    
4. Not satisfied    
5. Very not satisfied    
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B4. IT COMPETENCE 
 

B41. Before he bank made decision on whether or not to outsource card 

activities , how big was the bank’s IT department? 

Number of total employees in department B41 
 

 

 

B42. Before he bank made decision on whether or not to 

outsource card activities , had the bank performed any in-

house development projects? 

 
 
 
B5. FINANCIAL PERFORMANCE 
 
B51. Before he bank made decision on whether or not to 

outsource card activities , how was the card department’s 

financial performance, as a profit or cost center? 

 
 
 
 
 
 
B52. Before he bank made decision on whether or not to 

outsource card activities , how was the bank’s 

profitability, relative to other banks in the market? 

 
 
 
 
 
 
 
 

B42 
 Put X where 

appropriate 
1. Major applications, e.g. retail system, brokerage   
2. Smaller applications, e.g. system interfaces, desktop applications  
3. Minor programs, e.g. telecom interfaces, utilities  
4. Minor programs, e.g. telecom interfaces, utilities  

 

B51 
 Put X where 

appropriate 
1. Very profitable, or very cost-efficient   
2. Profitable, or cost-efficient  
3. Break-even, or adequately efficient  
4. Unprofitable or inefficient  

 

B52 
 Put X where 

appropriate 
1. Very profitable  
2. Profitable  
3. Break-even  
4. Unprofitable  
5. Very unprofitable  
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B6. SERVICE PERFORMANCE 
B61. Before he bank made decision on whether or not to 

outsource card activities , how was the satisfaction 

regarding the service level of the card department? 

 
 
 
 
 
 
B7. ORGANIZATIONAL CHANGES 
 

B71. In the past 1 year, or within 1 year before the card-

activity outsourcing decision, were there any major 

organizational changes carried out in the bank? 

 
 
 
 
 
B8. SHORTAGE OF RESOURCES 
 
B81. Before he bank made decision on whether or not to 

outsource card activities , was the bank ready for the 

financial investment necessary for new card services? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B61 
 Put X where 

appropriate 
1. Very satisfied  
2. Satisfied  
3. Good and bad things  
4. Not satisfied  

B71 
 Put X where 

appropriate 
1. Major changes in shareholder structure  
2. Major changes in top management (CEO, Deputy CEOs)  
3. Restructuring of departments  
4. Restructuring of sub-departmental units  
5. Other changes  

 

B81 
 Put X where 

appropriate 
1. Very ready and very eager to invest  
2. Ready and eager to invest  
3. Ready but could use the cash for other things too  
4. Not ready or not eager to invest  
5. Very not ready or very not eager to invest  
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B91. Any other external factor that encouraged or inhibited the outsourcing decision? 

 
 
 
 
 
 
 
B92. Any other internal factor that encouraged or inhibited the outsourcing decision? 

 
 


