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Mobil menetjegy és bérlet már családoknak is 
 
Pécs, 2009. június 24. – Új családbarát funkciókkal b vül az országban els ként Pécsett bevezetett, 
mobiltelefonon megvásárolható elektronikus városi menetjegy és bérlet szolgáltatás. 
 
Idén februárban indult a pécsi városi közlekedésben az ország els , mobiltelefonon megvásárolható elektronikus 
menetjegy szolgáltatása, amely mától további kényelmi funkciókkal b vül. Az iziSHOP mobil fizetési rendszer 
keretében megvalósított elektronikus menetjegyek használatával nincs többé szükség pénztáraknál való 
sorbanállásra, mivel a jegyeket és bérleteket az utasok a mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatják meg, s t 
azon is mutathatják be. A rendszert kifejleszt  és üzemetet  Hedz Kft. újabb fejlesztéseinek köszönhet en az új 
szolgáltatás immár családok és csoportosan utazók számára is kényelmes és praktikus alternatívát jelenthet a 
hagyományos jegyekkel és bérletekkel szemben. 
 
A Pécsi Közlekedési Zrt.-nél bevezetett szolgáltatással megvásárolt újfajta id alapú menetjegyek és 
hagyományos havi bérletek egyedi, színes, grafikai formátumban jelennek meg a mobiltelefonok képerny jén. A 
jegyek lejártakor képük elszürkül és egy piros áthúzás jelenik meg rajtuk, ezáltal ellen rzésük a mobiltelefon 
képerny jére történ  egyszer  ránézéssel könnyen és gyorsan elvégezhet . Az új fejlesztés most a csoportosan 
utazók számára is kényelmes lehet séget kínál, mellyel már egyszerre több jegyet is vásárolhatunk mobilunkról. 
A megvásárolt jegyek darabszáma felkerül a jegy grafikus képére, mely így jól látható módon jelzi az utazásra 
jogosultak számát. Egy másik új funkció a családok számára kíván kedvezni, mivel segítségével mások számára 
is vásárolhatunk jegyet vagy bérletet. Ennek használatához csupán a kedvezményezett telefonszámát és 
igazolványszámát kell megadnunk mobilunkon, így a vásárlást követ en a jegy vagy bérlet automatikusan ezen 
személy – már iziSHOP alkalmazással ellátott – mobiltelefonján jelenik meg. Így például egy családf  a saját 
telefonján megvásárolhatja gyerekei számára a bérleteket, akik még automatikus SMS-értesítést is kaphatnak, 
hogy a telefonjukra „friss” bérletek érkeztek – magyarázza az új családbarát funkció el nyeit Bata László, a PK 
ZRt. kereskedelmi igazgatója. Minden vásárlást követ en az iziSHOP alkalmazása a telefonon eltárolja a 
kedvezményezettek adatait, így legközelebb elegend  csak a becenevükre kattintani a jegy vagy bérlet újbóli 
megvásárlásához.  
 
Ha az utas el ször találkozik az iziSHOP-pal, használatához egyszer 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, akár a buszmegállóban is elvégezhet .  Ezt követ en a felhasználó a bankkártyája adatainak 
megadásával már azonnal vásárolhat is. Az iziSHOP-ban lehet ség van a kártyaadatok saját mobilunkon történ  
biztonságos elmentésere is, így fizetéskor elegend  a sok adat helyett csupán egy egyszer  iziSHOP PIN-kódot 
használni. Az iziSHOP-ban megvásárolt termékek árát nem terhel sem plusz kényelmi díj, sem SMS költség, 
mindössze a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobil internetes kapcsolat (GPRS) néhány forintos díja.  A 
biztonságos on-line bankkártyás fizetési megoldás hátterét az iziSHOP banki szolgáltató partnere, a CIB Bank 
szolgáltatja.  
 
Az iziSHOP 2007 tavaszán indult, ahol a piacvezet  menetjegy alkalmazás mellett vásárolható még számos 
egyéb hasznos szolgáltatás, pl. bármilyen típusú – akár éves – autópálya-matrica, parkolási jegy és bérlet, több 
ezer rendezvényre szóló belép jegy, de fizethetünk vele webes vásárlásokat, lapel fizetést közel 40 féle 
kiadványra, s t – a világon el ször – utasbiztosítást és éttermi számlát is így, mobilunkon, kényelmi és SMS 
díjaktól mentesen. (B vebben: www.izishop.hu,  wap.izishop.hu). 
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Pécsi Közlekedési Zrt. – www.pkrt.hu  
A Pécsi Közlekedési Zrt. (PK Zrt.) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 171 db autóbusszal végez 
belföldi helyi forgalomban menetrend szerinti személyszállítást. Jelenleg 59 db szóló és 112 db csuklós autóbusz 
szállítja az utasokat (évi közel 71 millió f t) a 160,8 km hosszúságú vonalhálózaton. 
 
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 épül  elektronikus csatornák létrehozásával. A cég f  termékei a bankok számára kifejlesztett 
HMB mobil banki rendszer, az er s autentikációt biztosító iziSEC, közüzemek számára kínált mobiltelefonos 
számlafizetést megvalósító moBill, valamint az Európában egyedülálló, közlekedési és szórakozási 
alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történ  bankkártyás vásárlást megvalósító iziSHOP. 
 
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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