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66 414
vállalkozás használja

2017-ben

13,5 millió
kibocsátott számla

34 000
vállalkozó

3,3 millió
átutalásos számlát készített, ezek közül

175 000
díjbekérő alapján készül.



Gyors matek

na  átu áso  ön és ése át a s  3 pe

eg  év e  200 mu n  va
2017-be   34 ez  ál a k ás a  s ámo

34000 x 200 x 3 pe  = 20 400 000 pe , am

14 166 na  = 70 év



Még egy matek

s ám áz i  k , ha  átu ás íj e érő al án ér e t

ez 2017-be   175 ez  zám a
s ám a ézi c átása és ül ése íj e érő al án 5 pe /d

175 000 x 5 pe  = 875 000 pe , am

607 na  = 3 év



● Az átutalás megérkezésekor a 
számlák automatikusan 
kifizetettre adminisztrálódnak.

● A kifizetett díjbekérők 
automatikusan átalakulnak 
számlává, és emailben el is 
küldődnek a vevő részére.



A szolgáltatás 
elindulásához 1 évre és 
4 hónapra volt szükség.



Időfaktor

Teljes projektidő: közel másfél év.

IT ráfordítás: 
- adatkapcsolat: 2 emberhónap
- banki adatokra épülő szolgáltatás: 6 emberhónap

A Számlázz.hu Autokassza Magyarország 
első, éles üzembe állított és azóta is 
sikeresen működő fintech megoldása!



Tudod hány pszichológus kell egy 
villanykörte betekeréséhez?



Tudod hány pszichológus kell egy 
villanykörte betekeréséhez?
Egy is elég, 
de a körtének is akarnia kell.



1: A bank vezetése. 
Neki is akarnia kell.

2: A bank jogász 
csapata. Végül is 

érthető, ha nem túl 
lelkesek. 3: A bank 

informatikusai. 
PHS - Paranoid 
Hackers Society



Autokassza szolgáltatás bővítése:
● az elmúlt 15 hónapban
● további bankok bekötése.



● Azóta a MagNet Bankot követően a szolgáltatásba 
bevont további bankok darabszáma: NULLA (!).

● “Folyamatos” egyeztetés az Autokasszára nyitott 
bankokkal: 5 darab.

● Pozitív hír viszont, hogy a fenti 70 + 3 évnyi 
rabszolgamunka alól megkezdődött az emberek 
felszabadítása (MagNet Bankos folyószámla esetén).

Autokassza szolgáltatás bővítése:
● az elmúlt 15 hónapban
● további bankok bekötése.



1. Egy sikeres fintech megoldás bevezetése érdekes 
és kihívásokkal teli IT feladat, de a siker ma még 
nem az informatikusokon múlik.

2. Fenti rögös út ugye nem szól a TERMÉKRŐL, csak 
annak megvalósításáról. Mi az, ami VALÓBAN kell 
a felhasználóidnak?

3. Fintech: 

○ nehéz terep

○ de ezzel arányosan magas “sikerfaktor”

Tanulság



Érdemes belevágni!

Stygár László
stygar.laszlo@szamlazz.hu


