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Utazás jegy nélkül 
 
Budapest, 2009. október 2. – A hazai piacvezet  mobiljegy szolgáltatást biztosító iziSHOP mobil fizetési 
rendszer új eTicket technológiájának köszönhet en a mobiltelefonok mellett hamarosan akár már 
diákigazolványokat vagy lakcímkártyákat is használhatunk közlekedéskártya módjára városi és távolsági 
közlekedési eszközökön történ  utazasainkhoz. 

 
Idén év eleje óta Pécsett már mobiltelefonon is vásárolhatunk különféle id alapú városi menetjegyeket és havi 
bérleteket a bankkártyánk terhére. Az ország els  és jelenleg is piacvezet  szolgáltatásának alapját a Hedz Kft 
által kifejlesztett és a CIB bankkal mint fizetési partnerrel közösen üzemeltetett iziSHOP mTicket rendszere 
biztosítja. Az iziSHOP jegyrendszer újjonan kifejlesztett eTicket technológiai b vítésének köszönhet en az 
elektronikus jegyek azonban már hamarosan nem csak mobiltelefonokon, de vonalkóddal rendelkez  
igazolványokon, pl. lakcímkártyákon vagy diákigazolványokon is bemutathatók lesznek, megnyitva ezzel a kaput 
a teljes utazó közönség el tt az elektronikus jegyek használatára. 
 

Az új eTicket megoldás banki informatika és mobil telekommunikáció technológiáit kombinálja, melyben a jegyek 
és bérletek az internet és mobiltelefonok mellett hagyományos jegypénztárakban és jegyautomatáknál is 
megvásárolhatók. Mint ahogy az már a Pécsett üzemel  mobiljegy szolgáltatásnál ismert, az új eTicket 
rendszerben is meg kell adni jegyvásárláskor valamely, vonalkóddal rendelkez  igazolványunk azonosítóját. Ez 
az azonosító a megvásárolt utazási jogosultsággal együtt központilag kerül eltárolásra. Jegyellen rzéskor csupán 
ezt az igazolványt kell bemutatnunk, melynek vonalkódját az ellen ri készülék pillanatok alatt beolvassa, és a 
központi jegyadatbázisban ellen rzi az ehhez hozzárendelt utazási jogosultság érvényességét. Egy igazolványra 
tetsz leges számú és típusú utazási jogosultságot lehet „feltölteni”, azaz az új „virtuális közlekedési kártya” 

kapacitása gyakorlatilag korlátlan.  
 
Az iziSHOP eTicket szabadalmazott megoldása várhatóan komoly áttörést jelent a hazai közösségi közlekedés 
piacán, mivel új koncepciója a korábbi közlekedési kártyás rendszerekhez képest egy széles spektrumon képes 
az elektronikus jegyek értékesítését és ellen rzési folyamatát egységes alapra helyezni, kezdve a – vonalkóddal 
ellátott – papír alapú menetjegyekt l az igazolványokon keresztül egészen a mobiltelefon képerny jén bemutatott 
elektronikus bérletekig. Az eTicket új virtuális kártyás rendszerében nincs tehát szükség hagyományos 
közlekedéskártyák kibocsátására és ezek költséges logisztikai hátterének létrehozására, ugyanakkor igény 

esetén természetesen képes azokat is befogadni és alkalmazni. Az új rendszer egyedülálló b víthet séget és 
nagyfokú kompatibilitást biztosít, bevezetése pedig több kiépítési fázisban, már minimális infrastruktúra igénnyel, 
akár hetek alatt is megvalósítható. Talán nincs is már messze az az id , amikor egy utas a diákigazolványát 
Pécsett havi bérletként, Budapestre menet a vonaton vasúti menetjegyként, majd a f városban a BKV járm vein 
elektronikus hetijegyként használhatja.  
 
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu  
A Hedz Kft. sajátságos mobil fizetési és mobil banki 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, az er s autentikációt biztosító iziSEC, 
közüzemi szolgáltatók számára kínált elektronikus számlafizetést megvalósító mo-bill (www.mo-bill.hu), valamint 
a közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történ  bankkártyás vásárlást megvalósító 
iziSHOP (www.izishop.hu). 
 
CIB Bank - 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, amelybe 
piacvezet  lízingcég, sikeres alapkezel  és feltörekv  faktorvállalat tartozik. 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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