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Több mint százmillió sikeres mobiltranzakciót 
indítottak a Cellum rendszerén keresztül 

A legtöbben parkolást fizetnek mobiltelefonnal 
 
Budapest, 2016. április 21. – Elérte a százmilliomodik tranzakciót a Cellum által egy évtizede 
elindított mobilfizetési szolgáltatás. A statisztikákból kiderül, hogy a parkolás és az 
autópálya matrica vásárlása mellett a lottó a felhasználók kedvence, de az italautomatáknál 
is népszerű a cég készpénzmentes fizetési megoldása. A százmilliomodik mobiltranzakcióról 
és a mobilfizetés jövőjéről a Kártyapiac 2016 konferencián beszélt Kóka János, a Cellum 
Global Zrt. elnök-vezérigazgatója. 

A Cellum 2006-ban indította el hazánk első, országosan elérhető mobilfizetési szolgáltatását. 
Az azóta eltelt időben jelentősen megváltozott a mobilfizetés piaca, egyre több kereskedő és 
bank is igyekszik beépíteni szolgáltatásai közé a legmodernebb fizetési metódust. A legelső 
ilyen megoldás a parkolási díj fizetése volt, mely sok bosszúságtól és időveszteségtől óvta meg 
a felhasználókat. A kezdetben csak néhány városban elérhető megoldással a 2006-2007-es 
években 200 ezer parkolási célú tranzakciót bonyolítottak a Cellum rendszerén keresztül, 
2015-re pedig ez a szám már több, mint 13 millióra duzzadt – így ma már ez a legnépszerűbb 
mobilfizetési szolgáltatás Magyarországon. A tavalyi évtől kezdve Szófiában is a Cellum 
részvételével működő konzorcium nyújtja a mobilparkolási szolgáltatást.  

A parkolás mellett egyebek között az autópálya-matrica vásárlásához is gyakran használják a 
Cellum fejlesztéseit, a tranzakciók mintegy negyedét ez a kategória adja. További kedvenc a 
lottószelvény vásárlása, mely 2015-ben már 5,6 millió sikeres mobiltranzakciót jelentett.  

A százmillió tranzakció összértéke mintegy 70 milliárd forint.  

„A Cellum csoport tíz éve indította mobilfizetési szolgáltatásait, külföldön pedig öt éve 
debütáltunk. Az a célunk, hogy a pénztárca minden egyes rekeszét biztonságosan 
átköltöztessük a mobiltelefonra, kezdve a bankkártyától a pontgyűjtőkön és igazolványokon 
át a banki szolgáltatásokig” – mondta Kóka János, a Cellum Global Zrt. elnök-vezérigazgatója. 

A Cellum mobilfizetési megoldásaival már 4 országban lehet telefonnal kényelmesen és 
biztonságosan fizetni. A cég rendszerét több mint 1000 kereskedő használja, segítségével 
többek között fizethetünk bolti és online vásárlásainkért, italautomatából vásárolhatunk, 
közüzemi számlákat fizethetünk be, feltölthetjük a telefonkártyánkat, adományozhatunk, 
digitális tartalmakat, ajándékutalványokat és mozijegyet vehetünk. A Cellum fejlesztése volt 
2011-ben Magyarország első mobiltárcája, az FHB Bank, a Magyar Telekom és a Telenor 
együttműködésével létrejött MasterCard Mobile, valamint a cég fejlesztette az OTP és a 
Telenor MasterPass-kompatibilis walletjeit, illetve az Erste Bank mobilfizetési megoldását. 

-        VÉGE       - 
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A Cellumról 

A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az 
okostelefonon keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A 
cégcsoport banki biztonsági szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét 
lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) 
technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3 Level 1 megfelelési tanúsítvánnyal 
rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett meg, így 
megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági 
szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel 
havonta. A cég számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint az 
OTP Bank, az Erste Bank, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a Fastacash, a 
PaysBuy, a Kalixa és a Credorax. A közelmúltban szerződést írt alá Indonézia elsőszámú 
telefongyártójával, az Evercoss-szal, amelynek értelmében a gyártó évi 5 millió 
telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 
2011-ben, több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 

Honlap: cellum.hu, Twitter: @cellum_group 

Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba! 
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