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Nem aprózzák el. Gyorsan 
terjeszkednek, de még mindig 
nem lehet megjósolni, hogy 
mennyire forgatják fel a 
bankpiacot
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a fi ntech startup felhasználói körét, 
amire egyébként sem lehet panasz a 
cégnél, hiszen szolgáltatásait immár 
közel 8 millióan veszik igénybe világ-
szerte – alig öt évvel az alapítás után.

Magam is ezen kampány kereté-
ben lettem Revolut-kártya-tulajdo-
nos, és időnként közvetlen hangvé-
telű levelet kapok a cégtől, amelyben 
például arra emlékeztetnek, milyen 
„király” csomagolásban kaptam meg 
„csillogó új kártyámat”, és azt milyen 
nagyszerű dolgokra tudom használ-
ni. A kínált szolgáltatásokra pedig 
valóban nem lehet panasz: egyebek 
közt azonnal értesítést kapok minden 
kártyás tranzakció után, használha-
tom a kiadáselemzési funkciót, hogy 
pontosan átlássam, mire költöm a 
pénzemet, havi költségvetést állítha-
tok be, nyomon követve, hol tartok, 
külföldön is a valós átváltási árfolya-
mon vásárolhatok, ha pedig elveszí-
tem a kártyát, bármikor befagyaszt-
hatom a számlát, majd feloldhatom, 
sőt a kártyás fi zetéseket felkerekítve 
félretehetem az aprópénzt. A szolgál-
tatás tehát kényelmes, és még spórol-
ni is lehet vele.

Kényelmes és gyors 
tranzakciók

A modern kártyahasználat úttörő 
pénzügyi vállalkozásáról Köllő Bá-
lint székelyudvarhelyi vállalkozó-
val beszélgettünk, aki magánem-
berként és cégvezetőként is több 
éve fi ntech-felhasználó. Ő a szolgál-
tatás előnyei közé sorolja az előnyös 
árfolyamot, az olcsó külföldi uta-
lást, a kényelmes kártya- és szám-
lakezelést, az azonnali utalást, to-
vábbá arra is kitért, hogy Revoluttal 
150 különböző pénznemben fi zet-
hetünk, mindig azon országéban, 
ahol éppen tartózkodunk. A pénz-
mozgást egyszerűvé, kényelmessé 
teszi, ha valutát kell váltani, egyér-
telműen ez a jó megoldás, összegez-
te. Köllő Bálint végzett egy számí-
tást is: 10 ezer euró átváltása esetén 
több mint 600 lej az árfolyamnye-
reség a Revolutnál, miközben a 
hagyományos bankoknál nincs 
nyereség. Ha külföldre utalunk, a 
kereskedelmi bankoknál a számla-
vezetési és az utalási díj mínuszos 
tételként jelenik meg, miközben a 
Revolutnál a cégekre kirótt, átlago-
san 150 lejes számlavezetési díjat 
levonva is meghaladja az 500 lejt a 
bankszámlanyereség. A vállalkozó 
rámutatott: a kedvező árfolyam hét-
főtől péntekig érvényes, hétvégére 
ugyanis befagyasztják.

Természetes személyek számá-
ra semmilyen költséggel nem jár a 
kártyahasználat: egyrészt magát a 
kártyát is ingyenesen kapják meg, 
másrészt számlakezelési díjjal sem 
kell számolniuk. Telefonos appli-
kációval 10–15 percbe telik a bank-
számlanyitás, a megadott adatok 
alapján beazonosítják az illetőt, és 
máris meg lehet rendelni a bankkár-
tyát. „Annyira kényelmes, és olyan 
felhasználói élményt nyújt, hogy kár 
nem meglépni. Felvetődik a kérdés, 
hogy ilyen feltételek mellett miért 
ne nyissunk számlát és rendeljünk 
bankkártyát” – fogalmazott Köllő 
Bálint. A vállalkozó kifejtette: cé-
güknél sok pályakezdőt alkalmaz-

nak, akiknek még nincs bankszám-
lájuk. Korábban elküldték őket a 
bankba, ahol nekiláttak a hosszas 
ügyintézésnek. Ma már ugyanez ne-
gyedórát vesz igénybe, néhány nap 
múlva pedig kézhez is kapják a kár-
tyát. Természetes személyek eseté-
ben az egyik legnagyobb előny, hogy 
az utalás után azonnal megkapják a 
pénzt, így például fi zetésük abban a 
pillanatban megjelenik a számlán, 
amikor a munkaadó megnyomja a 
gombot. De a más városban tanuló 
egyetemisták is azonnal megkapják 
a szülői apanázst, sőt, ha euróban 
küldik, a jó váltással még spórol-
ni is tudnak egy-két sörre valót. De 
más érdekes funkciókat is fejlesztett 
a cég: például a barátokkal könnyen 
megosztható az éttermi számla, így 
nem kell számolgatni az aprópénzt, 
hanem egyikük kifi zeti az összeget 
kártyával, a többiek pedig azonnal 

utalják neki a részüket, részletezte 
Köllő Bálint.

Bár cégek számára is lehet ingye-
nes bankszámlát nyitni, az kevés 
funkciót tartalmaz, ezért a vállal-
kozó szerint érdemes inkább a havi 
díjszabásos opciót választani. Rá-
mutatott: ha a vállalkozás havonta 
legalább 2300 eurónak megfelelő 
valutát vált, már megéri, mert az ár-
folyamnyereség kihozza a számla-
vezetési díjat.

Nem mind arany...

Természetesen ahogy egyetlen szol-
gáltatás sem tökéletes, a fi ntech-nek 
is vannak hátulütői. A Revolut pél-
dául időnként teljesen váratlanul zá-
rolja a számlát – hívta fel a fi gyelmet 
Köllő Bálint. Ilyenkor bekérik a pénz 
forrását igazoló dokumentumokat, 
de már több ízben előfordult, hogy 
azok beküldése után sem oldották 

fel a számlát. Ő maga is megtapasz-
talta már a szolgáltatás ezen árny-
oldalát. Felidézte, tavaly október 
végén húzott át egy másik kártyáról 
egy összeget a revolutos számlájára, 
a cég pedig kérte, hogy igazolja a for-
rást. A vállalkozó ennek eleget tett, 
de azóta is kérik a „kis türelmet” a 
feloldásra. Esetében a számlán lévő 
pénz kártyával elkölthető, de nem 
átutalható.

Beszámolók szerint olyan is elő-
fordul, hogy a felhasználó az appli-
kációban semmihez nem fér hozzá, 
csak az ügyfélszolgálattal tud kom-
munikálni. Itt üt vissza az olcsó szol-
gáltatás hátránya, hiszen a Revo-
lutnak nincsenek regionális irodái, 
nem működtet bankfi ókokat, bank-
automatákat, az ügyfélszolgálat 

csak angolul kommunikál, és néha 
lassan megy a problémamegoldás. 
Viszont az is igaz, hogy ezer felhasz-
nálóból egyet érint a számlazárolás, 
és az esetek többségében a megfe-
lelő igazoló dokumentumok bekül-
dése után néhány órával feloldják a 
zárlatot. Köllő Bálint rámutatott, az 
árnyoldalhoz tartozik a nagyobb ösz-
szegű készpénzfelvétel után felszá-
molt jutalék is: bár havonta 800 lejig 

ingyenes a készpénzfelvétel bárme-
lyik automatából, 800 lej felett már 2 
százalékos díjat számolnak fel, ami 
drágának számít.

Miért éri meg 
a fintech cégeknek?

Felmerül a kérdés, hogy ilyen felté-
telek mellett miért éri meg a fi ntech 
vállalkozásoknak az üzlet, hol térül 
meg a befektetésük? Köllő Bálint rá-
mutatott: a Revolut például egyelőre 
nem is nyereséges, külső fi nanszí-
rozást kap, de a startupokra általá-
ban jellemző, hogy több évig nem 
termelnek profi tot, esetleg vesztesé-
gesek, előbb-utóbb viszont tőzsdére 
mennek, és annyira felértékelődik a 
részvényük, hogy akár milliárdokat 

érő céggé válhatnak. Ugyanakkor 
azt is fi gyelembe kell venni, hogy 
az ügyfelek irányában felszámolt 
díjszabások egyénenként nem ma-
gasak, de sok felhasználóval szá-
molva megéri a cégnek. Például a 
pénznemek közötti átváltás sem 
korlátlanul ingyenes, van egy határ-
érték, ami után már méltányossági 
díjat számolnak fel. Köllő Bálint azt 
is megemlítette, hogy amikor né-
hány évvel ezelőtt megnyitotta Re-
volut-számláját, még csak egymillió 
felhasználója volt a cégnek, ez pedig 
mára elérte a 8 milliót.

Az üzletember szerint a hagyo-
mányos pénzintézetek azért is van-
nak hátrányban, mert a döntéshozás 
náluk lassú, és a hierarchikus cég-
struktúra szempontjából nincsenek 
felkészülve a fi ntech megoldásokra. 
„A régen alapított cégek régi motort 
használnak, a weboldalukat pofoz-
gatják. A 20. században korszerűnek 
számítottak, ám a fi ntech világtól 
messze állnak” – vélekedett Köllő 
Bálint. A startupok ehhez képest a 
legújabb technológiát használják, 
gyors döntéshozatalra képesek, 
nagyobb mértékben hozzáadottér-
ték-orientáltak, arra összpontosíta-
nak, hogy egy-egy funkció mit nyújt 
a felhasználónak. Ez a hozzáállás 
bőven elég ahhoz, hogy sokkal jobb 
felhasználói élményt teremtsenek – 
hangsúlyozta a vállalkozó.

Székelyföldön még nem 
nyitottak a fintech felé

A székelyföldi vállalkozások köré-
ben még nem annyira elterjedt a 
szolgáltatás, ennek okairól Édler 
Andrástól, a Kovászna Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnökétől 
érdeklődtünk. A szakember úgy vél-
te, az egyik legfőbb ok az lehet – ami 
egy újabb komoly hátrány is –, hogy 
Revolutról nem lehet utalni az állami 
kincstárba. Tehát a cégeknek min-
denképpen számlát kell nyitniuk egy 
hagyományos bankban, ezért azok a 
vállalkozások, amelyek nem utalnak 
nagy összegeket külföldre, egyelőre 
megtartják a két lépés távolságot. 
Kérdésünk nyomán Édler egy gyors 
– természetesen nem reprezentatív – 
közvélemény-kutatást is végzett: az 
általa megkérdezett háromszéki vál-
lalkozók közül egy sem volt ügyfele 
valamely fi ntech cégnek.

A kamara elnöke ugyanakkor ki-
hangsúlyozta: a vállalkozói szférá-
ban elkezdődött a nemzedékváltás, 
a fi atalok pedig nyitottak az újdon-
ságokra, nyelvi korlátaik sincsenek, 
ám egyúttal pragmatikusak, így 
csak azt a szolgáltatást veszik igény-
be, amely valóban hasznos lehet 
számukra. Másrészt a székelyföldi 
vállalkozásokra jellemző, hogy a 
menedzsmentet nem bízzák szak-
emberekre, szakcégekre, ehelyett a 
tulajdonos, a cégvezető hozza meg a 
döntéseket. Leginkább a tapasztalat-
cserére támaszkodnak, ha egymás-
tól hallják, hogy egy szolgáltatás 
bevált, előnyei vannak, akkor előbb-
utóbb igénybe veszik. Édler arra is 
kitért, hogy a romániai lakosságnak 
elviekben fogékonynak kell lennie 
erre a szolgáltatásra, hiszen sokan 
dolgoznak külföldön, gyakoriak a 
nemzetközi utalások, a devizaváltás.

„ Annyira kényelmes, 
és olyan felhasználói 
élményt nyújt, hogy 
kár nem meglépni.




