
  

 

A Magyar Innovációs Nagydíj különdíját kapta a Hedz  

Budapest, 2010. március 30. – Idén 18. alkalommal került kiosztásra az ország legrangosabb 
innovációs díja, a Magyar Innovációs Nagydíj, melynek Innovációs Különdíját a Hedz 
Magyarország Kft. nyerte el az „iziSHOP mTicket és eTicket elektronikus menetjegy” 

termékcsalád kifejlesztéséért. 

Az idén 18. alkalommal került megrendezésre az év legrangosabb hazai innovációs pályázata, a 
Magyar Innovációs Nagydíj, melyre ez évben a különösen nagy számmal beérkez  pályam vekb l a 
18 tagú szakmai bírálóbizottság összesen 8 kategóriában hirdetett gy ztest. A 2009. év 
legeredményesebb fiatal vállalkozásának járó Innovációs Különdíjat a Hedz Magyarország Kft. és az 
általa kifejlesztett iziSHOP mTicket és eTicket újgenerációs elektronikus menetjegyrendszer nyerte. A 
díjat Dr. Fejes Sándor, a Hedz Kft. ügyvezet  igazgatója vehette át a Parlament F rendházi 
Termében Dr. Pakucs Jánostól, az Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét l és Varga István 
nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert l. 

Az iziSHOP elektronikus menetjegyrendszer lehet vé teszi, hogy segítségével az utasok 
menetjegyeiket vagy bérleteiket pénztáraknál való sorbanállás nélkül, az interneten vagy 
mobiltelefonon vásárolhassák meg, majd azt magán a mobiljukon mutathassák be. Hazánkban 
els ként tavaly februárban Pécsett, a pécsi városi közlekedésben indult el mobiltelefonon 
használható, valódi papírmentes menetjegy szolgáltatás, melynek technikai hátterét is az iziSHOP 
mTicket biztosítja. A rendszer alapját egy Európában is egyedülálló, mobilszolgáltatóktól független, 
mobiltelefonon bankkártyás fizetést megvalósító, hazai és külföldi ügyfelek által egyaránt használható 
webáruházi szolgáltatás alkotja, melynek stratégiai banki fizetési partnere a CIB Bank.  

A korábban már DM Üzleti Innovációs Presztizsdíjat és InnoMax díjat is nyert iziSHOP menetjegy 
rendszer f  újdonságát a mobil internet technológiák és egy központi adatfeldolgozási eljárás 
sajátságos kombinációjaként el álló egységes elektronikus menetjegy platform adja. Az iziSHOP 
mTicket szolgáltatás kiterjesztéseként az iziSHOP eTicket lehet vé teszi, hogy a jegyek a mobilok és 
az internet mellett hagyományos jegypénztárakban is megvásárolhatók legyenek, bemutatásuk pedig 
a mobiltelefonok képerny jén kívül történhet klasszikus közlekedési chip kártyán, de meglév  
személyes igazolványokon (pl. diákigazolványon, lakcímkártyán), s t még a jó ideig biztosan 
forgalomban lev  papír alapon is, vonalkód formájában. Az iziSHOP eTicket közlekedési szolgáltatói 
bevezetése többek közt azt is lehet vé teszi, hogy pl. meglév  igazolványainkat egyik városban helyi 
bérletként, másik városban napijegyként, a vasúton pedig vonatjegyként használjuk. A klasszikus, de 
hazánkban még csak elvétve használható közlekedéskártyás rendszerekkel szemben az új 
elektronikus jegyrendszer képes minden generáció számára egy jóval gyorsabban és szélesebb 
körben bevezethet , könyebben hozzáférhet  menetjegyrendszert biztosítani, nem utolsó sorban 
pedig mindezt a közlekedéskártyás rendszerek költségeinek töredékéért.  

Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu  
A Hedz Kft. sajátságos mobil és internetes fizetési alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz 
megoldásai közüzemi szolgáltatók, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra és 
az internetre épül  elektronikus csatornák létrehozásával. A cég f  termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki 
rendszer, közüzemi szolgáltatók számára kínált teljeskör  elektronikus számlabemutatási és számlafizetési szolgáltatásokat 
(EBPP) megvalósító mo-bill (www.mo-bill.hu), valamint a különféle közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, 
mobilon történ  bankkártyás fizetést megvalósító iziSHOP (www.izishop.hu). 
 
CIB Bank Zrt. - www.cib.hu 
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja. 30 éves m ködése során a CIB Bank exkluzív vállalati 
bankból Magyarország egyik legjelent sebb kereskedelmi bankjává vált, amely teljes kör  kereskedelmi banki és befektetési 
szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok, egyéni vállalkozók és lakossági ügyfelek számára egyaránt. A CIB 
nemcsak egy bank, hanem egy bankcsoport, amely a hagyományos kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatásokon túl 
piacvezet  lízing, alapkezel  és faktoring termékeket kínál. A CIB Bank mindenkor nagy súlyt helyezett az innovatív 
megoldások kialakítására, illetve támogatására, ezért örömmel lett az új utakat keres  Hedz Magyarország Kft. pénzintézeti 
partnere. 
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