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1. A kutatási téma és annak története 

A kutatás története és összefüggései 

 
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 banki ágazat számára a 
bankkártya még nem ismerős. A kártyaüzlet szisztematikus vizsgálata rávilágítana 
számos releváns menedzsment és stratégiai döntésre, segítené a kártyákkal 
kapcsolatban már tapasztalatokat szerzett bankokat abban, hogy okosabb stratégiai 
döntéseket hozzanak, amikor a körülmények megváltoznak, illetve amikor új, 
innovatív, az ICT által lehetővé tett szolgáltatásokat vezetnek be, mint pl. az 
elektronikus kereskedelem, intelligens kártya, e-készpénz, virtuális pénz, fejlett 
hitelkártyarendszerek stb. A tanultak segítenék a kártyapiacra újonnan belépő 
országok bankjait abban, hogy a tanulási ciklusuk felgyorsuljon és jobb döntéseket 
hozzanak. 
 
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 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 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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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. A szakirodalomban számos tanulmány foglalkozik a bankkártya 
üzlet különféle technológiai és üzemeltetési aspektusaival, de nincs átfogó tanulmány, 
ami a 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, például új eszközök a termékek és 
szolgáltatások megkülönböztetésére, átlépési költségek és fogvatartási hatás, kínálati 
oldali méretgazdaságosság, hálózati externalitások, a szabványok hatása, a 
rendszerhatás és a számítógép által közvetített tranzakciók implikációi. Ezután a 
dolgozta bemutatja a fizetőkártya üzletágat, leírja történetét és jelenlegi helyzetét a 
fejlődés különböző szintjeit képviselő országokban, például az USA-ban és az 
Egyesült Királyságban (fejlett piacok), Magyarországon (új fejlett ország) és 
Vietnamban (új bankkártya piac).  
Ezt követően csoportosítja a fizetőkártya üzletben szokásos tevékenységeket, 
beleértve a kibocsátást, feldolgozást, megszerzést valamint a kölcsönös elfogadásban 
való részvételt. A tanulmány ezen felül gyakorlati útmutatót kínál az új kártyaüzlet 
bevezetésével kapcsolatban, beleértve az emberi erőforrásokat, a technológiát, a 
marketinget és a hálózatfejlesztést, a projekt menedzsmentet és a bankközi rendezések 
kérdéseit. 
 
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. Ezt követően a 
tanulmány kidolgoz egy döntési keretrendszert a legfontosabb döntésekhez, ami 
magában foglal egy empirikus kvantitatív döntéshozatali modellt, amit ki lehet 
egészíteni különböző országokból származó statisztikai adatokkal, költség/haszon 
modelleket és az egyes tevékenységekhez fűződő szubjektív tényezők elemzését. 
Különös hangsúlyt kap a kiszervezésre vonatkozó döntés, külön elemzem a fő 
tevékenységeket, mint a kibocsátás, a végberendezések beszerzése és karbantartása, 
kártyagyártás, bankszámla kivonat készítés, készpénz feltöltés, kereskedők 
megszerzése és a kölcsönös elfogadó hálózatokhoz való csatlakozás. A vizsgálat 
során 6 tézist dolgoztam ki a tárgyalt témákkal kapcsolatban. 
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2. Az új kutatási eredmények összefoglalása 

 
1. tézis  Megállapítottam, hogy a hálózati hatás jelen van a bankkártya 
ágazatban, és a bankok számára olyan stratégiákat kínálok, amelyekkel ezeket 
hatékonyan ki tudják használni, hogy erősítsék versenyhelyzetüket.  
 
Az ICT-hez kapcsolódó ágazatokban különleges versenydinamika érvényesül, ahol a 
hálózat externalitása és egyéb hatások nagyobb hangsúlyt kapnak. A banki ágazat 
információ-gazdag szolgáltatásokat nyújt, amelyeknek az ICT a motorja. Így a 
hálózati hatásokat a banki ágazaton belül számos helyen, különösen a fizetőkártya 
szolgáltatások területén meg lehet találni. Közvetett hálózati hatások vannak jelen a 
kártyakibocsátásban/szerzésben, a közüzemi díja ATM-en vagy mobil eszközökön 
történő rendezésében, a fizetőkártyák együttes promótálásában stb. Közvetlen hálózati 
hatás érvényesül a hiteliroda szolgáltatásaiban, a számlák közötti utalásban stb. 
 
A termékbevezetési forgatókönyvekben a hálózati externalitásokat a piacszerző 
árazással, killer-app-ok nyújtásával és szövetségek létrehozásával ki lehet használni. 
Ezek az eszközök segítik a bankot abban, hogy hamar elérje a kritikus tömeget, ami 
lehetővé teszi az új termék széles körű elterjedését. 
 
Versenyhelyzetekben ugyanezek az eszközök segíthetik a bankokat abban, hogy 
versenytársaikhoz képest jelentős versenyelőnyre tegyenek szert, ami lehetővé teszi, 
hogy gyorsan építsenek fel egy nagyobb ügyfélbázist, ami ugyanakkor – a hálózati 
hatás révén – nagyobb értéket nyújt az új ügyfeleknek. Ezen felül több egyéb eszköz, 
mint pl. a fogvatartás – pl. a POS kereskedővel kötött kizárólagos szerződés – is lehet 
rásegítő erő. 
 
2. tézis  Olyan tényezőket határoztam meg, amelyek ösztönzik a bankok 
közötti együttműködést és a kártyatevékenységek kiszervezését az új bankkártya 
piacokon. 

 
A bankkártya ágazat kialakulása során a bankok közötti együttműködést valamint a 
kártyatevékenységek kiszervezését számos jelenség ösztönzi, többek között: a tyúk-
tojás dilemma a végberendezések (ATM-ek és POS-ok) fejlesztése területén, az 
infrastrukturális beruházások megosztása, a végberendezések egymást átfedő üzembe 
helyezésének elkerülése, szakértői emberi erőforrás hiánya stb. A tyúk-tojás dilemma 
abban áll, hogy a banknak ki kell építenie egy nagy ATM és POS hálózatot, hogy 
kényelmet kínáljon saját kártyatulajdonosainak, ugyanakkor kell, hogy legyen egy 
nagy kártyatulajdonos bázisa, hogy versengeni tudjon másokkal a jó ATM és POS 
helyszínekért. Az infrastrukturális beruházásokon való osztozást gyakorta ösztönzi az, 
hogy nagy beruházásra van szükség, beleértve az ATM és POS hálózati infrastruktúra 
központi feldolgozó infrastruktúráját. A végberendezések átfedő üzembe helyezése 
nem csak azért káros, mert a pénzügyi erőforrásokat pazarolja, hanem azért is, mert 
megzavarja a kártyatulajdonosokat. Továbbá, tekintettel a kártya szolgáltatások és 
technológiák bonyolult voltára, a megfelelően képzett emberi erőforrás megtalálása 
lényeges kérdés. 
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Habár a világon a legtöbb helyen elterjedtek, a bankkártyák még mindig nem léteznek 
vagy viszonylag új eszköznek számítanak néhány tucat fejlődő országban. Ezek a 
tényezők segíthetik ezeken az új piacokon a bankokat abban, hogy felismerjék az 
együttműködés és a kiszervezés szükségességét, és kidolgozzák az ennek megfelelő 
stratégiát. 

 
3. tézis  Kidolgoztam egy modellt a kártyafeldolgozás kiszervezésével 
kapcsolatos döntésekhez. 
 
Az arra vonatkozó döntés, hogy a kártya feldolgozási tevékenységet kiszervezzük-e, 
számszerűsített tényeken és szubjektív feltevéseken alapul. A számszerűsített 
tényezők közé tartoznak a következők: 
 
Számszerűsített tényezők: 

• Az általam kidolgozott kiszervezés előrejelzési modell eredménye 12 input 
változóra és empirikus mintákból számított korrelációs tényezőkre alapul. Az 
input változók közé tartozik a technológiai kompetencia (az informatikai 
munkatársak száma és tapasztaltsága, a házon belüli fejlesztési projektekkel 
kapcsolatos tapasztalat), a pénzügyi teljesítmény (a kártyaosztály 
nyereségessége, a bank egészének nyereségessége), az üzemelés 
minősége/hatékonysága (elégedettség a kártyaosztály tevékenységével), a 
múltbeli kiszervezési kapcsolatok (a korábban kiszervezett főbb informatikai 
tevékenységek nagysága, elégedettség a szolgáltatás minőségével, 
elégedettség a pénzügyi hatékonysággal, hasonló bankok elégedettsége), a 
főbb szervezeti változások, az erőforrások szűkössége és a szabályozási 
korlátok. 

• Költségmegtakarítás a házon belüli működési költségek és a kiszervezett 
szolgáltatások díja különbözetéből, amihez számítási modellt kínáltam:  
S = Depr(F)/N + Opr(N) - AV * C% * T 

ahol S   = havi megtakarítás 
 F = szükséges állóeszköz beruházás 

Depr(F)= az állóeszközök havi értékcsökkenése 
N  = tervezett berendezések száma 

 Opr(N) = a fenti modell használatából eredő működési költségek 
 AV  = kártyás tranzakciók átlagos értéke 
 C%  = a szolgáltató által felszámított jutalékhányad  

   (feldolgozási díj) 
 T  = tranzakciók száma eszközönként és havonta 

 
Míg ezek a számszerűsített tényezők nem adnak automatikusan választ a menedzserek 
kiszervezési döntéseihez, lehetővé teszik számukra, hogy világosabb képet kapjanak 
és egyéb szubjektív tényezők figyelembe vételével megbízhatóbb döntéseket 
hozzanak. A szubjektív tényezők közé a következők tartoznak: 

• Megfontolások kiszervezett szolgáltatóval létrejövő implikált partneri 
viszonnyal és az onnan szerezhető know-how-val kapcsolatban. 

• Aggodalmak a kézben-tarthatósággal és a biztonsággal kapcsolatban. 
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4. tézis  Kidolgoztam egy modellkészletet néhány, a kártyával kapcsolatos 
egyéb tevékenység – a végberendezések beszerzése és karbantartása, 
kártyagyártás, bankszámlakivonat készítés, ATM-ek készpénzzel való feltöltése, 
kereskedő szerzése – kiszervezésével kapcsolatban. 
 
A feldolgozás kiszervezésével kapcsolatos döntéshez használt kvantitatív előrejelző 
modellhez hasonlót lehet használni ezen tevékenységek kiszervezéséhez is. 
Ugyanazon 12 input változóból álló készletet kell alkalmazni más korrelációs 
faktorokkal. Ezen felül mindegyik esetben más kvantitatív és szubjektív tényezőket 
kell figyelembe venni, ezek közé tartoznak: 

• végberendezés vásárlásához és karbantartásához: költségmegtakarítás a 
méretgazdaságosságból, mérleg hatások, know-how, kézbentartás és 
biztonság; 

• Kártyagyártáshoz és bankszámlakivonat készítéséhez: költségmegtakarítás és 
biztonsági megfontolások; 

• ATM készpénzzel való feltöltéséhez: költségmegtakarítás, és 
kockázatcsökkentés a szolgáltató különleges szakértelmének köszönhetően; 

• Kereskedő szerzése: költség összehasonlítás, a márka méretgazdaságossága, 
kézbentartás és biztonsági megfontolások, egészségtelen versengés átfedő 
helyszíneken, lukratív kereskedők szelektív kiválasztása. 
 

5. tézis  Kidolgoztam egy modellt a kölcsönös kártyaelfogadó szövetséghez 
való csatlakozásra vonatkozó döntéshez, elsősorban hazai szövetségre gondolok, 
beleértve az ilyen szövetség proaktív létrehozását, ha az új piacon szükséges.  
 
Ami a nemzetközi szövetségeket illeti, vannak a „nagyok”, amelyeket a bank 
fontolóra vehet, köztük a Visa, a Mastercard, az American Express, a JCB stb. A 
döntés nem annyira a díj nagyságán múlik, amit cserébe fel kell ajánlani (ezek a díjak 
mára meglehetősen standardizáltak), hanem a bank ügyfeleinek jelenlegi és jövőbeli 
céljain. 
 
A hazai szövetségekhez való csatlakozás bonyolultabb és érdekesebb kérdés, 
minthogy a rendszerváltó országokban nem csak csatlakozni lehet, hanem segíteni a 
hazai szövetségek létrejöttében. A hazai szövetség három lehetséges szervezeti 
formája a következő: 

� Néhány bankból álló csoport együtt hoz létre egy bankközi szervezetet, 
lehetőleg egy független céget, amelyik a tag és nem-tag bankoknak nyújt 
szolgáltatásokat. 

� Olyan bankok, amelyek már előnyre tettek szert a bankkártya 
szolgáltatásokban, elérhetővé teszik eszközeiket, és szolgáltatásokat nyújtanak 
más bankoknak.  

� Egy nem-bank szervezet, pl. egy – hazai vagy külföldi – technológiai társaság 
kialakítja az infrastruktúrát és szolgáltatást nyújt bankoknak. 

 
A kérdések, amelyeket a banknak meg kell fontolnia, amikor hazai szövetségeseket 
keres a következők lehetnek: 

� Költségek: a csatlakozás költségei (egyszeri díj, rendszerintegrálás, 
munkatársak képzése stb.) és a folyamatos költségek (tranzakciók után 
fizetendő jutalék, fenntartási költségek) egyaránt 
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� Hálózat externalitások: nyilvánvaló, hogy minél nagyobb egy szövetség annál 
több kényelmet tud nyújtani az új bank ügyfeleinek, és a hozzá csatlakozó 
bank még nagyobbá teszi. 

� Előretekintő stratégiai és irányelvi választások: az új piacokon a bankok 
gyakran klikkesednek és elvi és stratégiai játékot játszanak, hogy saját 
kölcsönös elfogadó szövetségüket fejlesszék, hogy ezáltal több befolyásuk 
megmaradjon és elkerüljék a többi szereplőtől való függést. Ettől a bank 
döntése nem csak passzív lehet (azaz a szövetséghez való csatlakozás 
költségének és hasznának mérlegelése), hanem aktív is lehet, ami 
befolyásolhatja maguknak a szövetségeknek a fejlődését. 

 
Ami a költségeket illeti, a kezdeti költségeket viszonylag könnyű megérteni, kezelni 
és kialkudni, hiszen ezek megjósolhatóak. Ami a folyamatos jutalékot illeti, ezeket 
bonyolultabb megérteni és kiszámítani. Kidolgoztam egy modellt, ami segít a 
tranzakciós jutalékok szerkezetének megértésében: 
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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

 
 

1. ábra: Havi bevételek számítása1 

                                                 
1 Ábra-feliratok Magyar nyelvű megfelelője a  
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E modell szerint a kártyaszövetség négy fajta díjat tud elkérni: 
• POS szerzési ÉS feldolgozási díj 
• POS feldolgozási díj 
• ATM szerzési ÉS feldolgozási díj  
• ATM feldolgozási díj  
• Mobil telefonos top-up tranzakciók díja (amit ATM-en vagy POS-on végeznek) 
 
6. tézis  Gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgoztam egy keretrendszert a 
szállító kiválasztására, a bankkártya rendszerek beszerzéséhez igazítva. 
 
Egy összetett technológiai rendszer, mint a fizetőkártya rendszer kiválasztásához két 
lehetséges megközelítés létezik, mindkettőnek van előnye és hátránya is: 
 

 
 

2. ábra: Fizetőkártya rendszerek lehetséges megközelítései2 

                                                 
2 Ábra feljratok magyar nyelvű megfelelője a Függelékben található 
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Ha a bank kevéssé ismeri a kártya-technológiát, akkor a „szatócsbolt” megközelítést 
kell alkalmaznia. Meg kell kérnie a rendszerintegrátort, hogy a tárgyalásokon törje le 
az árakat, hogy javuljon az ár/teljesítmény arány, és kísérleti projekteket kell kérnie, 
hogy csökkentse a szállító túlhatalmának kockázatát.  
 
Bemutatok egy részletes ajánlást a szállítókiválasztási eljáráshoz, melynek négy fázisa 
van: Első szűrő, Információ bekérés [Request of Information (RFI)], Ajánlat bekérés 
[Request of Proposal (RFP)] és a Tárgyalás és szerződéskötés. 
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3. Summary of new research results 
 
T1. I have identified presence of network effects in the in bank card industry, 
and offered some strategies for banks to exploit them effectively to enhance their 
competitive advantage.  

 
 
ICT related industries are subject to special competition dynamics, where network 
externality and other effects receive much higher emphasis. The banking industry 
offers information-heavy services that are driven by ICT. Therefore network effects 
can be found in many places throughout the banking industry, and especially in 
payment card services. Indirect network effects are present in card issuing/acquiring, 
utility billing on ATM or mobile devices, cooperative payment card promotions etc. 
Direct network effects are present in credit bureau operations, account transfers, etc. 
 
In product introduction scenarios, network externalitites can be exploited by using 
penetration pricing, offering killer applications, or forming alliances. These tools help 
a bank to reach critical mass quickly, allowing widespread adoption of their new 
product. 
 
In competitive situations, the same tools can also help the bank gain significant 
competitive advantage over competitors, by allowing a larger customer base to be 
built quickly, which in turn offers higher value to each new customers due to network 
effects. In addition, other tools such as lock-in can also be leverage, for example with 
exclusive contracts with POS merchants. 
 
 
T2. I have identified factors that encourage cooperation among banks and 
outsourcing of card activities in new bank card markets. 

 
During the early development of the bank card industry, cooperation among banks 
and outsourcing of card activities are encouraged by a number of phenomena 
including: chicken and egg dilemma regarding developing end devices (ATMs and 
POSs), share of infrastructure investments, avoiding overlapping deployment of end-
devices, shortage of specialized human resources etc. Chicken and egg dilemma is 
present as the bank must build up a large ATM and POS network in order to offer 
convenience for its cardholders, but at the same time it must possess a large 
cardholder base in order to compete with others for good ATM and POS locations. 
Share of infrastructure investments among banks are often encouraged due to the 
large investment required, including central processing infrastructure and the ATM 
and POS network infrastructure. Overlapping deployment of end-devices is harmful 
not only because of wasting financial resources, but also due to arising confusion to 
cardholders. And due to the high complexity of card services and technologies, 
finding suitable skilled human resources is usually a substantial issue. 
 
Although ubiquitous in most places around the world, bank cards are still non existent 
or relatively new tools in dozens of developing countries. These factors can help 
banks in those new markets recognize the need to cooperate and outsource, and 
formulate relevant strategies. 
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T3. I have developed a model for decisions on outsourcing of card transaction 
processing. 
 
The decision on whether or not to outsource card processing activities must be based 
on both quantified facts and subjective assessments. The quantified decision factors 
include: 
 
Quantified factors: 

• Result of an outsourcing prediction model that I have constructed, based on 12 
input variables and correlation factors calculated from the empirical sample. 
The input variables include technology competence (number and experience 
of IT staff, experience with in-house development projects), financial 
performance (profitability of card department, profitability of the whole bank), 
operation quality/efficiency (satisfaction with card department operations), 
past outsourcing relationships (extent of major IT activities outsourced before, 
satisfaction with service quality, satisfaction with financial efficiency, peer 
banks’ satisfaction), major organizational changes, shortage of resources, and 
regulatory barriers. 

• Cost savings from differences between in-house operating costs and 
outsourced service fees, for which I have offered a calculation model:  
S = Depr(F)/N + Opr(N) - AV * C% * T 

where  S   = monthly savings 
 F = fixed investments needed 

Depr(F)= monthly depreciation of fixed investments 
N  = number of devices planned 

 Opr(N) = operating cost using the above model 
 AV  = average value of a card transaction 
 C%  = commission rate charged by the service provider  

   (processing fee) 
 T  = estimated number of transactions per device per month 

 
While these quantified factors are not providing automatic answers to the manager’s 
outsourcing decision, they allow them to have a clearer picture and make more 
confident decisions with other subjective factors taken into account. These subjective 
factors include: 

• Considerations on the implied strategic partnership with and know-how 
transfer from the outsourcing service provider. 

• Concerns on control and security issues. 
 
T4. I have developed a set of models for decisions on outsourcing of some 
other card activities, end-device purchase and maintenance, card production, 
account statement production, ATM cash refill, merchant acquisition. 
 
A similar quantitative prediction model like the one used for processing outsourcing 
decisions, can be used for decisions on outsourcing of these activities. The same set of 
12 input variables are applicable, with different sets of correlation factors. In addition, 
different sets of quantitative and subjective factors must be considered in each case, 
including: 
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• For end-device purchase and maintenance: cost savings from scale economies, 
balance sheet effects, know-how, control and security. 

• For card production, and account statements productions: cost savings and 
security concerns. 

• For ATM cash refill: cost savings, and risk reduction by special expertise of 
service provider. 

• For merchant acquisition: cost comparisons, scale economies in branding, 
control and security concerns, unhealthy competition in overlapping locations, 
selective targeting of lucrative merchants. 
 

T5. I have developed a model for decisions on joining card interchange 
alliances, especially domestic alliance, including proactive formation of them if 
necessary in new markets.  
 
For international alliances, there are “the big ones” the bank can consider, including 
Visa, Mastercard, American Express, JCB etc. The decision usually is based less on 
the the fee level offered by the exchange (these fees have become quite standardized 
by now) but on the current and future target customers of the bank. 
 
Joining domestic alliances is a more complex and interesting issue, as in transition 
countries a bank often does not only join but also help build a domestic alliance. The 
three possible organization form for a domestic alliance are: 

� A group of some banks jointly create an inter-bank organization, possibly a 
independent company, to provide services to member and non-member banks. 

� Some banks with existing advantage in card services open up their assets and 
provide services to other banks.  

� A non-bank organization, e.g. a technology company, domestic or foreign, set 
up an infrastructure and provide services to banks. 

 
The issues a bank should consider when looking for a domestic alliance include: 

� Cost issues: both the expenses of joining (one-time fees, system integration, 
staff training etc.) and on-going expenses (commission fees on transactions, 
maintenance expenses). 

� Network externalities: obviously the bigger an alliance is, the more 
convenience it can offer a new bank’s customers, and the bank joining it 
makes it even bigger. 

� Forward-looking strategic and political choices: in new markets, banks often 
form cliques and play political and strategic games, in order to develop their 
own interchange alliance, to retain more influence and avoid dependence on 
other players. This makes the bank’s decision’s not only a passive one (ie. 
weighting the costs and benefits of joining an alliance) but also an active one 
that can influence the development of the alliances itselves.  

 
For cost issues, up-front costs are relatively easy to understand, manage and negotiate, 
as they involve predictable items. For the on-going commission fees, they are more 
complex to understand and calculate. I have also developed a model to help 
understand the structure of transaction commissions: 
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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

 
Figure 3. Calculation of Monthly Revenues 

 
According to this model, there are 4 different types of fees that can be claimed by the 
card alliance: 
• Fees from POS acquiring AND processing 
• Fees from POS processing only 
• Fees from ATM acquiring AND processing 
• Fees from ATM processing only 
• Fees from mobile phone top-up transactions (performed at an ATM or POS) 
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T6. From empirical experience, I have developed a framework for vendor 
selection, customized for the case of procuring bank card systems. 
 
For selecting a complex technology system like the payment card system, there are 2 
possible approaches, each of which has its own advantages and advantages: 
 

 
 

Figure 4. Possible approaches for vendor selection 
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If the bank knows little about card technology, then it should apply the „One-stop-
shop” approach. It could request the system integrator to break down prices at 
negotiations in order to enhance price/performance ratios, and could request pilot 
projects to reduce risk of vendor over-capacity.  
 
I have also provided detailed recommendations for the vendor selection process that 
involve 4 phases: First filter, Request of Information (RFI), Request of Proposal 
(RFP) and Negotiation and contracting. 
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4. Alkalmazási lehetőség kutatási eredményekhez 
 
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. 
 

5. A kutatás további irányai 
Disszertációm készítése idején mintavételi adatok és empirikus bizonyítékok állnak 
rendelkezésre egyes bankoktól, ahol interjúkat készítettem és amelyeket 
tanulmányoztam az elemzések és keretrendszerek alátámasztása érdekében. 
Tekintettel azonban a PCBIT projekt egészének ütemezésére, mind a 9 ország 
bankjainak összes felmérési eredményei még nem állnak rendelkezésre. A felmérés 
folyamatban van és be kell fejeződnie ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a döntési 
modellekhez a statisztikai korrelációs együtthatókat és tovább lehessen igazolni a 
hipotéziseket. 
 
A vizsgálatot ki lehetne terjeszteni több front-office tevékenységre, pl. 
ügyfélszolgálat, marketing és promóció, innovatív kártyatermékek tervezése. Ezek 
nagyon érdekes kutatási témák lehetnének, amelyek a technológiát és a menedzselést 
kombinálnák az üzemeltetéssel, marketinggel, termékfejlesztéssel és stratégiai 
kérdésekkel.  
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• Diplomatéma: Objektum-orientált fejlesztési környezet kialakítása integrált CASE-

eszközökkel a banki szoftveralkalmazások fejlesztéséhez 

1993 Digitális Technika tanszéki verseny 
• Első helyezett 

 

1994 Országos verseny Digitális Technikából 
• Harmadik helyezett 

 

1999 Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
• Különdíj 

 

 
Egyéb szakmai tevékenységek: 
 • Zsűriként szerepeltem a “Trí Tuệ Việt Nam” Vietnámi országos szoftverfejlesztői 

versenyen, 2003-2004-2005-ben 
• A 8 meghívott egyikeként tartottam beszédet az Első vietnami tudó és kutató 

csúcstalálkozón, amelyben az 500 legkiemelkedőbb kutató találkozik a 
miniszterelnökkel és a kormány tudományos szerveinek vezetőivel 

• Alapító tagja vagyok a 2006-ban alakuló Vietnam Business Incubation 
Association-nak 
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7. Publikációk a disszertáció témájában 
 
 Cikkek 
  
1 Pham Minh Tuan, Nguyen Hoai Giang: Átjárás az Objektum Orientált 

rendszermodellek között és alkalmazása bankinformatikai rendszerekben.  
Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, 1999 (Rektori különdíj) 
(csatolt cikk nélkül – TDK dolgozat nem számítható be publikációs pontnak) 

  
2 Pham Minh Tuan: India’s Pioneer Taking on The World: How a Small Developing-

Country Software Start-up “Infosys” Became the World-Class Successful 
Corporation. (India a utat tör a világnak: hogyan lett egy kis fejlődő ország szoftver 
vállalkozása az Infosys világszerte nagyra becsült vállalattá) Alma Mater 
Intelligens rendszerek, hatékony alkalmazások, Budapest, 2001 Augusztus 

  
3 Pham Minh Tuan, Nguyen Nhan Bao: BANKNET – Business plan for the first 

independent payment card service provider in Vietnam. Consulting report to ACB, 
Techcombank and 8 other banks, (BANKNET – üzleti terv az első független 
fizetőkártya-szolgáltatónak Vietnamban. Tanácsadói jelentés az ACB-nek, a 
Techcombanknak és 8 másik banknak)  Hanoi, 2002 Október (vietnami nyelven) 

  
4 Pham Minh Tuan: Outsourcing Payment Card Services In Vietnam: An 

Opportunity and How to Capture It. (Fizetőkártya szolgáltatások kiszervezése 
Vietnamban: A lehetőség és annak megragadása) Alma Mater Szervezeti kihívások 
– Informatikai megoldások, Budapest, 2003 Március 

  
5 Pham Minh Tuan: Network effects, or chicken-and-egg dilemma in business 

strategies. (Hálózati hatások, avagy a tyúk-tojás dilemma az üzleti stratégiákban) 
The Manager magazine, Hanoi, 2004 (vietnami nyelven) 

  
6 Pham Minh Tuan: Beszállító kiválasztása: Módszer és gyakorlati alkalmazás a 

bankkártya üzletben. Alma Mater sorozat az információ- és tudásfolyamatokról 9, 
Budapest, 2005 Október (magyar nyelven) 

  
7 Pham Minh Tuan: Credit Scoring as an Information Management Process: Issues 

and Practical Lessons. (Hitelminősítés, mint információ menedzsment eljárás: 
Problémák és gyakorlati tanulságok) Alma Mater sorozat az információ- és 
tudásfolyamatokról 10, Budapest, 2006 Március 

  
 
 Előadások 
  
8 Pham Minh Tuan: Evolution of Payment Card Business in Vietnam: Outsourcing 

and Alliances. (A fizetőkártya üzlet fejlődése Vietnamban: kiszervezés és 
szövetségek) Második nemzetközi menedzsment képzési konferencia (az Asian 
Institute of Technology és a Hanoi University of Technology szervezésében, 12 
résztvevő országgal), Hanoi, 2003 

  
9 Pham Minh Tuan: Rationales and implications of decisions on outsourcing 
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payment transaction processing. (A fizetési tranzakciók kiszervezésével 
kapcsolatos döntés indokai és implikációi) Bankkártyák a rendszerváltó 
országokban elnevezésű projekt (az US NSF által finanszírozott nemzetközi 
projekt), Szeminárium a hitelminősítésről és a kártya feldolgozásról 10 bank 
részvételével, Hanoi, 2003 

  
10 Pham Minh Tuan: Outsourcing credit card activities as a decision making process – 

a field study of Vietnamese banking industry with right timing. (A hitelkártya 
tevékenységek kiszervezése, mint döntéshozatali probléma – a vietnámi banki 
ágazat jól időzett terepvizsgálata) A Nemzetközi Szociológiai Intézet 36. 
világkongresszusa, Beijing, 2004 

  
11 Pham Minh Tuan: Decision Support model for card outsourcing and other card 

issues. Project on Bank Cards in Transition Countries (Döntéstámogató modell 
kártya kiszervezéshez és egyéb kártya ügyekhez. Bankkártyák a rendszerváltó 
országokban elnevezésű projekt (az US NSF által finanszírozott nemzetközi 
projekt), Szeminárium a hitelminősítésről és a kártya feldolgozásról 12 bank 
részvételével, Hochiminh City, 2004 

  
12 Pham Minh Tuan: Project for Bank Cards in Transitional Countries: Hypotheses, 

Decision-Making Models and 9-Country Data Collection Through E-
Questionnaires. (Bankkártyák a rendszerváltó országokban elnevezésű projekt: 
hipotézis, döntéshozatali modellek és 9 ország adatainak összegyűjtése e-
kérdőívekkel) Harmadik nemzetközi menedzsment képzési konferencia (az Asian 
Institute of Technology szervezésében, Hochiminh City University of Economics, 
12 ország részvételével), Hochiminh City, 2005 

  
13 Tran Van Binh, Pham Minh Tuan, Nguyen Hoai Giang: Technology Atlas in 

application –  a survey study on technology capability of companies in 14 
industries. (A technológiai atlasz alkalmazása – felmérés 14 ágazat vállalatainak 
technológiai képességeiről) Harmadik nemzetközi menedzsment képzési 
konferencia (az Asian Institute of Technology szervezésében, Hochiminh City 
University of Economics, 12 ország részvételével), Hochiminh City, 2005 

  
14 Pham Minh Tuan: Strategies driven by network effects in banking industry. (A 

hálózati hatásra alapozott stratégiák a bank ágazatban) Hanoi University of 
Technology, Nemzetközi konferencia az 50 éves fennállás alkalmából, Hanoi, 2006 
szeptember 

  
15 Pham Minh Tuan: Effectively adapting the business incubator concept with limited 

resources. (Az üzleti inkubátor koncepció hatékony alkalmazása korlátozott 
erőforrások esetén) Negyedik ázsiai-csendes óceáni gazdasági együttműködési 
üzleti inkubátor fórum (az APEC szervezésében), Hanoi, 2006 szeptember 

  
16 Pham Minh Tuan: 0 to 70 Incubatees in 2 Years: Deliver Quality, Leverage 

Networks, Go Virtual. (0-ról 70-re nőtt az inkubátorban neveltek száma két év alatt: 
minőség szállítása, rásegítő hálózatok, színre lép a valóság) Üzleti inkubáció 
második világfóruma (a World Bank InfoDev szervezésében), Hyberabad, 2006 
november  
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17 Lori Forman, David Brunell, Pham Minh Tuan: TOPIC64 – a model and lessons 
for public-private-partnership. (TOPIC64 – modell és tanulság a public-private-
partnership-pel kapcsolatban) APEC Konferencia a munkaerőfejlesztési 
stratégiákról: Kulcs a sikerhez a 21. században, Hanoi, 2006 szeptember 

 
 Könyvek, Könyvrészletek  
  
18 Pham Minh Tuan: Bank card history and business models. Teaching material for 

Bank Informatics courses, (Bankkártya történet és üzleti modellek. Tananyag a 
banki informatikai tanfolyam számára) BME, Budapest, 2005 szeptember 

  
19 Franz Dietrich, Pham Minh Tuan, Nadine Kabbeck: Operational Guidelines for the 

Management of Business Incubators. (Operációs irányelvek az üzleti inkubátorok 
menedzseléséhez) A könyvet a „Technológia menedzsment és újítás Dél-Kelet 
Ázsiában” projekt adta ki, Bangkok/Hanoi, 2005 

 



 25 

Függelék 
Ábra feliratok magyar nyelvű megfelelője: 

1. Táblázat: Havi bevételek számítása 
1. Visa/MC kártyákat 
bocsát ki minden hazai 
bank 

    

 Visa/MC tranzakciók 
db száma – minden 
hazai bank 

   

2. Visa/MC kártyákat 
bocsátanak ki a tag 
bankok 

 Minden 
tranzakciótípusban a 
tranzakciók száma 

17. Az egyes 
tranzakciótípusokban 
felszámított jutalékok 

 

 Visa/MC tranzakciók 
db száma  – tag bankok 

   

3. Banknet kártyák 
kibocsátása 

    

 Banknet kártya 
tranzakciók db száma 

 

4. Tranzakciók átlagos 
havi db száma  

  

 15. Külföldön 
kibocsátott Visa/MC 
kártya tranzakciók db 
száma 

Banknet bevétele POS-
ból, szerzés és 
feldolgozás 

5. ATM-ek db száma a 
piacon 

  

 16 Az össze 
tranzakcióból az ATM 
és POS tranzakciók %-a 

Banknet bevétele POS-
ból, csak feldolgozás 

6. Tagok által szerzett 
ATM-ek db száma – 
csak feldolgozás 

  

 Banknet %-os 
részaránya az ATM 
tranzakciókban – csak 
feldolgozás 

Banknet bevétele ATM-
ből, szerzés és 
feldolgozás 

7. A Banknet által 
szerzett ATM-ek száma 

  

8. POS-ok száma a 
piacon 

 Banknet bevétele ATM-
ből, csak feldolgozás 

 Banknet %-os 
részaránya a POS 
tranzakciókban – csak 
feldolgozott 

Szerző Kártyatípus Kibocsátó 
 
Banknet Visa/MC  Tag 
Banknet Visa/MC  Nem-tag 
Banknet Visa/MC  Külföldi 
Banknet Banknet  Tag 
 
Tag Visa/MC  Tag 
Tag Visa/MC  Nem-tag 
Tag Visa/MC  Külföldi 
Tag Banknet  Tag 
 
Nem-tag Visa/MC  Tag 
Nem-tag Visa/MC  Nem-tag 
 
 
Szerző Kártyatípus Kibocsátó 
 
Banknet Visa/MC  Tag 
Banknet Visa/MC  Nem-tag 
Banknet Visa/MC  Külföldi 
Banknet Banknet  Tag 
 
Tag Visa/MC  Tag 
Tag Visa/MC  Nem-tag 
Tag Visa/MC  Külföldi 
Tag Banknet  Tag 
 
Nem-tag Visa/MC  Tag 
Nem-tag Visa/MC  Nem-tag 
 

 

9. Tagok által szerzett 
POS-ok száma – csak 
feldolgozás 

    

 Banknet %-os 
részaránya a POS 
tranzakciókban – 
szerzett és feldolgozott 

   

10. A Banknet által 
szerzett POS-ok száma 

    

 Top-up tranzakciók 
száma 

   

11. Előre fizetett 
felhasználók száma a 
piacon 

 Kiszolgált top-up 
tranzakciók 

  

12. Átalagos top-up 
/felhasználó száma 
havonta 

    

13. Hagyományos 
forgalmazó pontok 
száma 

 18. Nettó tranzakciós 
jutalék top-up-on 

 Banknet bevétele a top-
up jutalékából 

 A Banknet top-up 
tranzakcióinak %-a 

19. Top-up tranzakciók 
átlagos értéke 

  

14. Banknet forgalmazó 
pontok száma 
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2. Táblázat: Fizetőkártya rendszerek lehetséges megközelítései 
   Bank  
   Rendszer integrátor, 

VAR* 
 

 Vegyesbolt ATM/POS Szerverek, PC-k, egyéb 
berendezések 

Szoftver** 

  + Egyszerűbb koordináció, világosabb felelősségi körök 
+ Egyszerűbb szerződéskötés 
- Lehetséges, hogy nem a legjobb ár 
- A szállító túlhatalmának kockázata 

Lehetséges 
megközelítések 

  Bank  

  Rendszer integrátor  Szoftver 
 A legjobb felhozatal  ATM/POS Szerverek, 

PC-k, egyéb 
berendezések 

 

  + Biztosítja a legjobb ár/teljesítmény arányt 
+ Kisebb a szállító túlhatalmának kockázata 
- Komplex koordinációra van szükség 
- Bonyolult szerződéskötés 

* Értékhozzáadó viszonteladó 
** Ha az országban jelen van, a szoftver szállítója meg tudja oldani a rendszerintegrálást is 

 


