
  

Új típusú menetjegyek a közösségi közlekedésben 

Budapest, 2011 május 10. – Új utasokat hódíthat meg a közösségi közlekedés számára az 
iziSHOP mTicket mobiltelefonos jegyrendszer legújabb, napszaktól függı tarifájú jegyeinek és 
bérleteinek bevezetése.  
 
Általános jelenség ma a közösségi közlekedésben, hogy az utasközönség évrıl évre fogy, mialatt a 
személygépjármővek száma megállíthatatlanul emelkedik. A közlekedési szolgáltatók a kiesı bevételt 
áremeléssel és vonalak megszüntetésével próbálják kompenzálni, ami azonban csak tovább rontja a 
helyzetet, hiszen a probléma tartós megoldása csakis az utasok visszahódításával és új utasok 
szerzésével lenne biztosítható. Erre kínál most egyedülálló lehetıséget a Hedz Kft. iziSHOP mTicket 
mobiltelefonos jegyrendszerének legújabb terméke, mely napszaktól függı, változó díjazású jegyek és 
bérletek bevezetését teszi lehetıvé. Az új megoldással a szolgáltató a csúcsidın kívüli használatra 
alacsonyabb díjszabású jegyeket és bérleteket biztosíthat, mely a kapacitások jobb kihasználását  
eredményezi és ezáltal plusz bevételeket képes generálni, mialatt a csúcsidıszak jegyárbevételeit 
nem veszélyezteti.  
 
A hazánkban elsıként Pécsett bevezetett mobiltelefonos jegyrendszer új terméke számos innovatív 
jegy és bérlet megvalósítását teszi lehetıvé a közlekedési szolgáltató számára. Kialakítható pl. fix 
idıre szóló jegy, melynek ára más csúcsidıben és azon kívül, de megvalósítható fix díjazású jegy is, 
mely idıszaktól függıen más-más idıtartamra érvényes, pl. csúcsidıszakban 30 percre, azon kívül 60 
percre, hétvégeken pedig 90 percre. Segítségével bevezethetı speciális idıszakos bérlet is, mely 
csak adott napszakban használható (pl. délután), de a „rendes” bérlet töredékébe kerül.  „Az új 
jegytermékek valódi piaci szemlélet megteremtését és új célcsoportok megszólítását teszik lehetıvé a 
közösségi közlekedésben.” kommentálta a bejelentést Fejes Sándor, a Hedz Kft. ügyvezetıje. A 
jegyárak mindenkori kapacitásokra és keresletre történı optimalizálása nem újkelető, azonban ez a 
közösségi közlekedésben a hagyományos papír alapú, de még a korszerőnek számító 
közlekedéskártyás rendszerekben sem vagy csak körülményesen valósítható meg. Az iziSHOP 
mobiltelefonos rendszerében azonban más a helyzet. Itt a jegyek a mobilon vagy az interneten az 
utas által szabadon megadott idıszakra vásárolhatók meg, az érvényességi idejük pedig a 
mobiltelefon képernyıjén egyértelmően látható. Amennyiben a jegy érvényes, a képe színes, 
ellenkezı esetben a kép elszürkül és piros áthúzás jelenik meg rajta. Fizetni a mobilon és az 
interneten is bankkártyával lehet, a jegyek bemutatása pedig a mobilra ingyenesen letölthetı iziSHOP 
alkalmazás Java vagy Android változatának elindításával vagy a telefon saját böngészıjébıl egyaránt 
történhet.  
 
Az iziSHOP mTicket által biztosított új megoldás ma egyike azon kevés lehetıségnek, mellyel a 
közlekedési szolgáltatók az utasok bizalmát visszaszerezhetik, ezáltal üzleti forgalmukat növelhetik. A 
sikerhez azonban az is szükséges, hogy a közlekedési szolgáltatók olyan versenyképes árazású 
jegykonstrukciókat dolgozzanak ki, melyek kellıen vonzó alternatívát jelentenek a 
gépjármőhasználattal szemben.  
 
A 2009-es indulása óta a legrangosabb hazai és európai üzleti díjakat is megnyerı iziSHOP 
újgenerációs elektronikus jegyrendszer május 18-án meg is tekinthetı Budapesten, a Jövı Házában, 
a Magyar Innovációs TechShow-n. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatott rendezvény a 
soros magyar EU elnökség hivatalos programja, melynek célja, hogy bemutassa az EU-nak 
Magyarország  leginnovatívabb, nemzetközi szinten újdonságnak számító high-tech megoldásait.  
 
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 épülı elektronikus csatornák létrehozásával. A cég termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki 
rendszer, közüzemi szolgáltatók számára kínált teljeskörő elektronikus számlabemutatási és számlafizetési szolgáltatásokat 
(EBPP) megvalósító mo-bill (www.mo-bill.hu), valamint a különféle közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, 
mobilon történı bankkártyás fizetést megvalósító iziSHOP (www.izishop.hu). 
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