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– Azon kaptam magam, hogy már egy hete nem is vettem 
ki pénzt a tárcámból. Sose hittem volna. Az egyik nap sok 
volt a tennivaló, elmentem a boltba, a gyógyszertárba, tan-
koltunk, s útközben beszaladtunk egy gyorsétterembe, és 
végig csak a kártyáinkkal fizettünk. Pár éve még én is azok 
közé tartoztam, akik a készpénzt részesítették előnyben. Az 
valahogyan valóságos, a szó szoros értelmében kézzel fog-
ható, ellentétben azzal, ahogyan most beszélünk a virtuális 
világról, így a pénzről is. Üdülésre, utazásra, étkezésre és 
még ki tudja, mi minden másra is van az életünkben va-
lamilyen fizetőkártya. Amikor már  azt gondoltam, hogy 
nagyjából mindent tudok – azt is, hogy bár csak virtuáli-
san, de azért közben forog a pénz –, egy új fizetőeszközzel 
találkozom (mert azok száma is szaporodik), nevezetesen a 
binddel. De beszéljen erről  inkább elnevezője,  feltalálója, 
Szabó Dorottya, aki kalandos utat járt be, míg Kanadából 
ismét hazatért.  Igen otthonosan mozog a cserekereskede-
lem, a bartellezés világában.

– Huszonkét évesen megismerkedtem egy dán 
fiatalemberrel, akibe szerelmes lettem. Sikerült ví-
zumot kapnom, elmentemveleDániába. Ez akkor
történt,amikormégnehezenlehetettNyugatrautaz-
ni.Izgalmasévekkövetkeztek:KoppenhágábólNew
Yorkba,kétévutánpedigSanFranciscóbakerültem.
VoltbarátomKanadábanis,akiodahívott.Vancou-
verbenhorgonyoztamlehosszabbidőre.Pezsgőélet,
sokfilmes,kikötőváros,kereskedelem–jóléreztem
magamésújrapárttaláltam.Pénzemnemvolt,ér-
zékemakereskedelemhez,adivathozviszontigen.
Közel kerültem a filmesek világához, díszlet- és
jelmeztervezőként dolgoztam. Egy magyar család
befogadott.Ahirdetéseketbújtam.Sokhalászélta
városban, s amikor kihajóztak, a házukat ráhagy-
tákvalakire,akifelügyelteazt.Lakásszitter lettem,
nem bébiszitter. Semmi mást nem kellett tennem,
csak takarítani, karbantartani a házat, a kertet. Itt
ismerkedtemmegazzalazemberrel,akivelazévek
során,szinteasemmibőlegybutik-láncotépítettünk

fel. Elsősorban a cserekereskedelem, a bartellezés
útjátjártuk.Ügyfélkéntbeléptemegybartellcéghez,
így az első öt butikot készpénzmentesen építettük
fel.Amit árultunk, azzal fizettünk.Mivel én férfi-
divat-tervezővoltam, ígyöltönyökkel, ingekkel lát-
tam el az ügyfeleket, cserébe viszont ők végezték
el az asztalosmunkákat, megépítették a pultokat,
meghoztákésfelszereltékatükröket,azasztalokat,
festettek-mázoltak.Mindeznagyonjólsikerült.Elég
híres lettemVancouverben, főleg az ingeimvoltak
kapósak.Körülbelül tizenöt évvel jártam amosta-
ni divat előtt. Ügyfeleim, nagyrészt filmszínészek
ésrocksztárokvoltak,hiszenVancouveramásodik
Hollywood. Rengeteg filmet készítenek és vetíte-
nekott.Énterveztemaselyemingeket,amiketsaját
magunkgyártottuk, a férjempedig az értékesítés-
selfoglalkozott.Nagyonmegtanultam,hogyankell
kereskedni,smiként lehetaztpénznélkül ismeg-
tenni.Megismertemacserekereskedelmet:azinge-
inkértkomputerrendszer,riasztók,gyönyörűképek
kerültekazirodánkba,boltjainkba.Nagyonbeválta
módszer.
Adivattervezésselazótamárfelhagytam.Legyen

azafiataloké!Amagyardivattervezőkkelkülönben
sem lehet versenyezni. Nagyon jó szakemberek!
Negyvennégy éves voltam, amikor 2006-ban visz-
szajöttemMagyarországra, a szüleimhez, testvére-
imhez.

– Mihez kezdett itthon? 
– Amihezértek,acserekereskedelemmelkezdtem

el foglalkozni,mintegybróker.Haelfekvőraktár-
készletet kellett eladni vagy új dologra becserélni,
akkor engem hívtak. A cserekereskedelem olyan,
mintegypókháló.Énvagyokapókocska,szövöge-
temmagamkörülazüzleteket.Megoldomazelfek-
vő raktárkészletek gondját, vagy elintézem, hogy
valaki készpénz nélkül tudjon vásárolni. 2010-ben
véglegitthonmaradtam,megalapítottamacégemet,
amelyen belül egy úgynevezett közösségi fizetési
eszközthasználunk.Ezlehetrépa,retek,mogyoró,
teljesenmindegy,mivelvirtuálisdolog.Eztavirtuá-
lispénztneveztemelBINDnek.

– Honnan jött az elnevezés? Hogyan működik?
– A cserekereskedelemben a legfontosabb, hogy

valamitvalamivelösszekötünk.Nagyonsokannem
tudják,hogyaMicrosoftkeresőrendszereBingné-
venfut.Amikoreztmegtudtam,olyannevetpróbál-
tamkitalálni,amihasonlóanjátékos,ésígyjöttlétre
a „bind”, csak egyetlen betűt cseréltem ki. Játékos
rövidítés.
Elkezdtematagokatgyűjtenimagamköré.Példá-

ulegy fürdőszobaikellékekkel foglalkozónagyne-
vűnémetcégelfekvőraktárkészletébőlvásároltam,

Pénz, kártya, bind…
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könyviértékben.Olyankádat,vécét,mosdótvettem
tőlük,amitrégótanemtudtakeladni,akedvesügy-
feleimviszont(mertügyfeleinkisvannak,nemcsak
partnereink),megtudnakvásárolniteljesegészében
bindért. Egy másik, szintén német, cégtől nagyon
híres márkájú konyhai eszközöket szereztem be
ugyanígy. Jóéskeresett termékekahazaikereske-
delemben, az ügyfeleimmáig szívesen vásárolják,
100%-banbinddelfizetveérte.Arraösszpontosítot-
tamtehát,hogyolyan,agyártókáltalmáreladhatat-
lannak tartott raktárkészleteket vásároljak, amiket
utánabindértértékesítenitudok.Ésszépenlassan,
négyévnyi türelmesmunka után sikerült is talpra
állnom.
Az anyukám,mint kiderült, négymillió forintot

költöttüdülési jogokra.Nagyonmérges lettem, fel-
háborodtam,derájöttem,hogynemőahibás.Ret-
tenetesentapasztaltakazokazemberek,akikfőleg
azidősebbekrerásózzákahetekreszólóüdülésijo-
gokat.Becsapták,mintrajtakívülmégnagyonsok
embert.Próbáltunkmegszabadulniettőlazüdülési
jogtól, de senkinek sem kellett. Aztán gondolkoz-
tam,hogymitlehetnetennivele,ésakkorrájöttem,
hogyazisugyanolyanhalottpénz,mintegyelfek-
vőraktárkészlet.Hapénzértnemleheteladni,lega-
lábbbetudjukcserélnimásra.Énglobálisankeres-
kedem,amitúgykellelképzelni,hogyharminchat
országnakvanvalamije,amitképteleneladni,ésezt
beteszik egy kosárba. Természetesen egy virtuális
kosárba.Ezegyweb-piac,aholmegtudjuknéznia
fényképeket,megaleírástróluk.Énazüdülésihete-
ketisbetettemebbeakosárba.Eladniazonbannem
tudom, csak becserélni. Ha valakinek kell, akkor
megtudjavásárolnibindért,ésmivelénjutalékból
élek,mindenvásárlásutánmegkapomarészemet.
Nemveszítek tehátpénzt rajta,merta jutalékelég
ahhoz,hogymegéljekbelőle.Dea lényegaz,hogy
azénmagyarügyfeleim,hakellnekik,tudnakvá-
sárolnikülföldrőlpéldáulantikJaguárgépkocsit…
tulajdonképpenaztvesznek,amireszükségükvan.
Alegnagyobbslágermostazautó.Azüdülésijogok-
nak az átírása Magyarországon körülményes, bár

mostmára jogalkotóknak is feltűntacsalás.Meg-
jártamtehátahadakútjátazüdülésijogokkal,pedig
nemüdülési jogoscégvagyunk,hanemkereskedő.
Rettenetesen ellenük vagyok, amiért kihasználták
azédesanyámat,megaztatöbbszázembert,akik-
keltalálkoztamegyévalatt.Mindegyiknekugyan-
az a története,mindenkit ugyanúgy átvágtak.Ne-
kiknagyonsokatjelentaremény,hogyeztasemmit
nem érő üdülési jogot végre be lehet cserélni egy
autóra, lehetvásárolniérteháztartásigépeket,épí-
tőanyagokat,sígyabefektetésükmégiscsakérvala-
mit.Igen,mertnálambelehetcserélni,lelehetvá-
sárolni.Vannakborokis,mertarratörekszem,hogy
minél több termék legyen, főleg 100%-os bindben,
mertmindenki azt szereti. Befektetést is ajánlunk,
ingatlan-befektetést. Már harminchat országban
elfogadjákabindemet,amifantasztikus.Olyanha-
jóutakattudokajánlani,hogyazelképesztő.Méga
Bahamákrais!Érdekes,hogynagyonsokembernek
vanüdülési jogakülföldön is, amit szinténodaad-
nak.EllehetmenniFloridába,vagyakársíelniis.A
Bindsystem Limitedangolcég,amelynekénvagyoka
tulajdonosa,saBindsystem Hungaryazegyikleány-
vállalata.
Mamár jól vagyok. Sokáig kérdeztem, hogymi

azénfeladatom,miértkellettnekemhazajönni?De
mindennekvanoka,semmisemtörténikvéletlenül.
Meginttanultampárdolgot.Azegyikatürelem,a
másik a kitartás. Ezt rettenetesenmegtanultam.A
családomnak szüksége van rám, de természetesen
azüzletisitttart.Más,mostindulóvállalkozókatis
tanítok.Kellnekikareklám.Jogászok,ügyvéd,fog-
orvos,könyvelő,mégszemélyiedzőisakadközöt-
tük.Úgyfejlődünk,hogyazügyfelekmegmondják,
mire van szükségük, és azt hozzuk be, nem szar-
vasagancsotcsakazért,mertazbehozható.Abind
egy komoly dolog. Nem játékpénz, a Gazdálkodj
okosan!-ból. Minden egyes bindnek fedezete van.
Hála istennek, nem vagyok kapzsi ember,mindig
kivárom,mígeljönaz ideje,ésakkor terjeszkedem
tovább…
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