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 SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Intelligens kártyával fizethetünk a berlini és a budapesti Szimplában 

 

Magyar high tech fejlesztés debütál Berlinben  

 

Berlin, 2011. szeptember 15. - A magyar Cellum csoport fejlesztése, az intelligens 
Szimpla Kártya segítségével fizethetik fogyasztásukat a berlini és a budapesti 
Szimplában szórakozó fiatalok. A társaság által fejlesztett biztonságos NFC kártya 
készpénz mellett hamarosan az internetről vagy a mobiltelefonról is feltölthető lesz. 
Mindez nemcsak a vendégeknek kínál biztonságos készpénzkímélő eszközt, hanem 
az üzemeltetőnek is átlátható, egyszerűbben szervezhető, s így olcsóbb működést 
biztosít. A rendszer Berlinben már szeptembertől üzemel, Budapesten októbertől 
lesz elérhető. 

A Budapesten szórakozó magyar és külföldi fiatalok körében népszerű „romkocsma”, a 
Szimpla Kávéház éppen tíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. A városi rétegkultúrák iránti 
nyitottsága miatt a legnagyobb nemzetközi guideok által is ajánlott szórakozóhely neve 
az évek alatt márkává vált. Tulajdonosai a Szimpla Kert és a Szimpla Balaton után 
Berlinben terjeszkednek tovább. A Szimpla Berlin azonban nemcsak a magyar alternatív 
kultúra, hanem a magyar tudásipar egy szeletét is ismertté teheti a német közönség előtt. 
A gärtnerstrasse-i intézményben minden vásárlás a magyar Cellum csoport által 
fejlesztett intelligens Szimpla Kártyával történik. 

A Cellum csoport a mobil kereskedelem és mobil fizetés területén fejleszt új 
technológiákat. A társaság fejlesztései biztonságossá és könnyebben használhatóvá 
teszik a mobiltelefonon keresztüli vásárlást. Az elmúlt évtized során olyan megoldásokat 
vezetett be sikerrel a magyar mobilkereskedelembe, mint a mobilparkolás, a mobil 
autópálya-matrica vagy a mobil lottó. A Cellum az elmúlt két évben nagy energiát fordított 
az NFC technológia fejlesztésére, ennek egyik gyümölcse a berlini projekt. 

Az NFC (Near Field Communication) egy rádiófrekvencia alapú vezeték nélküli 
kommunikációs szabvány, amely a chipen tárolt adatok átvitelére szolgál. Alkalmazása 
során az NFC chippel felszerelt kártyát vagy mobiltelefont néhány centiméterre tartjuk 
attól a készüléktől, amely a tárolt adatot (legyen az utalvány összeg, személyi azonosító 
vagy közlekedési menetjegy) leolvassa és értelmezi.  

A Szimpla NFC kártyás fizetési rendszerét a vendéglátóhelyek üzleti igényeinek 
megfelelően fejlesztette a Cellum. A Szimpla Kártya alkalmas a fogyasztott ételek és 
italok, valamint az igénybe vett szolgáltatások kifizetésére az általánosan használt POS 
terminálokon és az újdonságként megjelenő NFC képes mobil készülékeken keresztül. 
Ami a vendégeknek egyszerűen használható készpénzkímélő eszközt jelent, az az 
üzemeltetőnek átlátható pénzügyi működést. 

A kártya induláskor készpénzzel tölthető, de a későbbiekben kialakításra kerül az 
internetes és a mobilos feltöltő rendszer is. Az alkalmazott kártya infrastruktúra feltörés 
biztos, ezzel garantálva a vendégek által a Szimpla Kártyára feltöltött egyenlegek 
biztonságát. A vendégek Szimpla Kártyájukkal Berlinben és Budapesten egyaránt 
vásárolhatnak. A rendszer Berlinben már szeptembertől üzemel, Budapesten októbertől 
lesz elérhető.  
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≠≠≠ 

Céginformáció: 

Cellum: Magyarország vezető, mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. A gyorsan 

növekvő technológiai vállalatcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan 

partnerekkel mint a MasterCard, a Magyar Telekom csoport, a Telenor, a Vodafone, az FHB 

Bank, a SPAR, a Libri és mások. A Cellum saját fejlesztései az m-commerce minden területét 

lefedik, beleértve a mobil vásárlás, a mobil fizetési és az NFC (érintkezésmentes) 

technológiákat. A cégcsoport ma több mint havi egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel 

Magyarországon. A Cellum Global Zrt. a közelmúltban jelentős kockázati tőketámogatásban 

részesült nemzetközi terjeszkedésének finanszírozása érdekében. A társaság a 

franciaországi Sophia Antipolisban 2011. szeptember 19-22 között megrendezendő NFC 

Word Congress nemzetközi szakvásáron világújdonságnak számító NFC-technológiát mutat 

be a szakmai közönségnek. http://www.cellum.hu 

Szimpla Berlin: http://www.szimpla.de/ 

 

 


