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Városi menetjegy és bérlet mobiltelefonon 
 
Pécs, 2009. február 5. – Az országban elsőként, Pécsett már mobiltelefonon is megvásárolhatók és 
bemutathatók a helyi közlekedési menetjegyek és bérletek, szükségtelenné téve ezáltal az utasok 
számára a jegyárusító helyeken való sorbaállást. 
 
Az ország első mobiltelefonos menetjegy és bérletvásárlási szolgáltatása indul mától Pécsett, melynek 
segítségével az utasok a Pécsi Közlekedési Zrt. minden járatára immár mobiltelefonjuk segítségével is bárhol és 
bármikor, percek alatt megvásárolhatják jegyeiket vagy bérleteiket, a jegypénztáraknál való sorbaállás helyett. Az 
iziSHOP mobil vásárlási rendszerben megvalósított, csupán a telefonok kijelzőjén megjelenő, azaz teljesen 
papírmentes menetjegyek és bérletek díjának megfizetése nem telefonszámláról, hanem bankkártyáról történik, 
ahol a jegyek árát nem terheli sem plusz kényelmi díj, sem SMS költség, mindössze a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges mobil internetes kapcsolat (GPRS) néhány forintos díja. 
 
A Pécsi Közlekedési Zrt. által bevezetett új szolgáltatás lehetőséget kínál újfajta, 30 és 120 perces időalapú 
menetjegyek mellett hagyományos tanuló, összvonalas és nyugdíjas havi bérletek mobiltelefonon történő 
megvásárlására is. Az elektronikus jegyek és bérletek egyedi színes, grafikai formátumban jelennek meg a 
mobiltelefonok képernyőjén, így bemutatásukhoz csupán a mobilunk kijelzőjét kell felmutatni a buszvezetőnek 
vagy az ellenőrnek. A jegyek és bérletek az érvényességük megszűnését színváltoztatással jelzik a telefon 
kijelzőjén, ahol eredeti színük elszürkül és egy jól látható piros áthúzás jelenik meg rajtuk. Ez az Európában is 
egyedülálló újításnak számító menetjegy értékesítés a Pécsre látogató külföldiek számára is egyszerűen 
hozzáférhető. Számukra a menetjegy vásárlás folyamata angol, német és horvát nyelveken áll rendelkezésre 
telefonjaikon. 
 
Amennyiben az utas először találkozik az iziSHOP-pal, használatához le kell töltenie az iziSHOP Java 
alkalmazását a mobiltelefonjára. Ez az izishop kódszó 06 70 70 60 500 alapdíjas számra küldött SMS indításával 
2-3 perc alatt elvégezhető, amelyet követően a felhasználó már azonnal kész is a vásárlásra vagy fizetésre. A 
vásárlások nem SMS-kódok memorizálásával, hanem a telefon menüjének segítségével kényelmesen 
végezhetők el. A fizetés – az online fizetéseknél is alkalmazott módszer szerint – a kártyaadatok megadásával 
történik. Az iziSHOP-ban egyedülálló lehetőség a kártyaadatok saját mobilunkon történő biztonságos elmentése 
is, így fizetéskor elegendő a sok adat helyett csupán egy egyszerű iziSHOP PIN-kódot használni. A fizetés és a 
bankkártyaadatok biztonságát az iziSHOP banki szolgáltató partnere, a CIB Bank szavatolja. A 2007 tavaszán 
indult iziSHOP jelenlegi menetjegy alkalmazása mellett egyebek mellett megvásárolható még bármely – akár 
éves – autópálya-matrica, budapesti parkolási jegy és bérlet, de fizethetünk több ezer színház- és 
koncertrendezvényre szóló belépőjegyet, webes vásárlásokat, lapelőfizetést több mint 35-féle kiadványra, sőt – a 
világon először – utasbiztosítást és éttermi számlát is így, mobilunkon, mindenféle kényelmi és SMS díjaktól 
mentesen. (Bővebben: www.izishop.hu,  wap.izishop.hu). 
 
Pécsi Közlekedési Zrt. – www.pkrt.hu  
A Pécsi Közlekedési Zrt. (PK Zrt.) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 172 db autóbusszal végez belföldi helyi forgalomban 
menetrend szerinti személyszállítást. Jelenleg 60 db szóló és 112 db csuklós autóbusz szállítja az utasokat (évi közel 71 millió főt) a 160,8 km 
hosszúságú vonalhálózaton. A Mecsekbusz Kft. egymilliárd Ft-os tőkeemelésével, 2008. novemberétől új tulajdonosi struktúrában működő PK Zrt. 
feladata Pécs városában a közösségi közlekedési szolgáltatások területén a magas színvonalú, korszerű technológián alapuló, biztonságos és 
pontos utasszállítás, a közösségi utazási igények minőségi kiszolgálása. A társaság fő célkitűzése a járműpark modernizálása, az utaskiszolgálási 
létesítmények fejlesztése, az utazási igényeket rugalmasan követő menetrend kialakítása, korszerű elektronikus menetjegy, bérlet értékesítési és 
utastájékoztatási szolgáltatások nyújtása. A PK Zrt. hatékony együttműködésen alapuló partneri viszony megvalósítására törekszik Pécs város 
lakosságával és önkormányzatával, melynek célja a versenyképes közösségi közlekedés kialakítása és működtetése az itt lakók és az ide 
látogatók megelégedésére. 
 
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu  
A Hedz Kft. sajátságos mobil fizetési és mobil banki alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz megoldásai 
közüzemek, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra épülő elektronikus csatornák létrehozásával. 
A cég fő termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki rendszer, közüzemek számára kínált mobiltelefonos számlafizetést 
megvalósító mo-bill, valamint az Európában egyedülálló, közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történő bankkártyás 
vásárlást megvalósító iziSHOP. 
 
CIB Bank - www.cib.hu 
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja. Mintegy 30 éves működése során a CIB Bank exkluzív vállalati bankból 
Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi bankjává vált, amely teljes körű 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 piacvezető lízingcég, sikeres alapkezelő és feltörekvő faktorvállalat tartozik. A CIB Bank mindenkor nagy súlyt helyezett az innovatív 
megoldások kialakítására, illetve támogatására, ezért örömmel lett az új utakat kereső Hedz Magyarország Kft. pénzintézeti partnere. 
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