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eGyűlés szolgáltatásával nyerte el a NetLock az Invitel InnoMax díját 
 

 A NetLock egyedülálló eGyűlés megoldásával elnyerte az Invitel InnoMax díját. A hiteles 

elektronikus taggyűlési szolgáltatással a vállalatok személyes jelenlét nélkül, hitelesen és jogszerűen 

bonyolíthatják le tag-, és közgyűléseiket. 

 Az InnoMax díjat idén is olyan példaértékű kis- és középvállalatok érdemelték ki, akik élen járnak az 

innováció területén. 

 

Budapest, 2011. március 18. – A NetLock Kft., az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető 

fejlesztője, szolgáltatója és integrátora egyedülálló eGyűlés szolgáltatásával elnyerte az Invitel InnoMax 

díját a 20-69 fős vállalatok kategóriájában. Az elismerést idén is olyan példaértékű kis- és 

középvállalkozások érdemelték ki, akik élen járnak az innováció területén. A hiteles elektronikus 

taggyűlési megoldással a vállalatok és szervezetek kötelező tag-, és közgyűléseiket személyes jelenlét 

nélkül is lebonyolíthatják, úgy, hogy azok elektronikusan is hitelesek, biztonságosak és jogszerűek 

maradnak. Az így keletkezett dokumentumok ezáltal cégbírósági, illetve egyéb eljárásokban is 

felhasználhatók. 

 

A NetLock díjazott eGyűlés fejlesztése egyedülálló online híd a tag- és közgyűlésekhez, így méltán 

érdemelte ki a neves szakmai zsűri elismerését. Az eGyűlésnek köszönhetően a vállalatok, gazdasági 

társaságok és nonprofit szervezetek a tag-, és közgyűléseket személyes jelenlét nélkül bonyolíthatják le. 

A gyűlések ezáltal jelentősen egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak, hiszen a jegyzőkönyvet a szolgáltató 

elektronikusan hitelesíti, és teszi hozzáférhetővé. Az időhatékonyság és költségcsökkenés mellett a 

megoldás növeli a tulajdonosi kontrollt, a taggyűlések dokumentáltságát, ezáltal a tulajdonosok 

jogbiztonságát a magyarországi, illetve a magyarországi szabályozás alá tartozó, de külföldi székhelyű 

vállalatoknál egyaránt. A szolgáltatás igénybevétele egyszerű, nem szükséges hozzá komoly informatikai 

infrastruktúra: használata csupán személyi számítógépet, szélessávú internet hozzáférést és opcionálisan 

webkamerát igényel. Az eGyűléssel a vállalatok személyes jelenlét és időveszteség nélkül, valamint a 

szervezési, utazási és helyszíni költségek megtakarításával tarthatnak tag-, és közgyűléseket. A megoldás 

jelenleg háromféle csomagban – ingyenes demo verzióként, dobozos termékként, és egyedileg 

konfigurálható termékként – érhető el. 

 



 

„Büszkék vagyunk rá, hogy eGyűlés szolgáltatásunk kiérdemelte az Invitel és a szakmai zsűri 

elismerését. Az InnoMax díj is azt bizonyítja, hogy napjainkban kiemelkedő szerepe van minden olyan 

újításnak, amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok és intézmények mindennapi üzleti folyamatai 

elektronikusan is hitelesek és biztonságosak legyenek. Szakértő munkatársainkkal arra törekszünk, hogy 

minél több olyan előremutató elektronizált üzleti megoldást mutassunk be, amelyek hozzájárulnak 

ügyfeleink hatékonyabb, költségkímélőbb és környezettudatosabb működéséhez” – mondta Rózsahegyi 

Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezetője. 

 

A második alkalommal meghirdetett Invitel InnoMax pályázat ezúttal is olyan kis- és középvállalatokat 

díjazott, akik példaértékű, kiemelkedő újításokkal járultak hozzá mindennapjainkhoz. Az innovációs 

versenyre cégmérettől függően, három kategóriában – 5-19 fős, 20-69 fős, valamint 70-250 fős 

létszámmal rendelkező – vállalatok jelentkezhettek. A legjobb pályamunkák kiválasztásában neves 

szakmai zsűri: Krisán László (KA-VOSZ Zrt., vezérigazgató), dr. Kürti Sándor (Kürt Zrt., elnök), Orosz 

Györgyi (FN.hu, főszerkesztő), Sugár Mihály (BellResearch, vezető tanácsadó) és Zsembery György 

(Invitel, üzleti működésért felelős vezérigazgató-helyettes) működött közre. 

 

A NetLock Kft. eGyűlés szolgáltatásáról további információ a www.e-gyules.hu honlapon olvasható. A 

„Hiteles elektronikus taggyűlés szolgáltatásként történő megvalósítása a NetLock Kft-nél” elnevezésű 

projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának keretén belül, 

az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult 

meg. 

    
 

A NetLock Kft.-ről 

A NetLock az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető fejlesztője, szolgáltatója és integrátora 

Magyarországon. Termékei és szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy elektronikusan is hitelesek és biztonságosak legyenek a 

vállalatok és intézmények mindennapi üzleti folyamatai. Hitelesítés-szolgáltató, PKI tanácsadó és PKI rendszerintegrátor 

vállalatként a hazai elektronikus üzleti megoldások meghatározó technológiai és jogi szakértője, szállítója. A NetLock az 

első, a közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-szolgáltató Magyarországon. Szakértő tanácsadóként segítséget nyújt a 

vállalatok hosszú távú versenyképességéhez, illetve hatékonyságuk növeléséhez nélkülözhetetlen üzleti folyamatok 

elektronizálásában, valamint rendelkezik nagyvállalati, intézményi hitelesítési infrastruktúrák kialakításához szükséges 

speciális jogi és informatikai know-how-val. A NetLock olyan innovatív elektronikus megoldásokat kínál, melyek 

lehetővé teszik, hogy ügyfelei e-tudatossá váljanak. Mindeközben maga is tudatosan keresi az elektronikus üzleti 

folyamatok minél szélesebb körű felhasználási lehetőségeit, ennek köszönhetően folyamatosan képes csökkenteni 



 

környezeti terhelését. 1999 óta világszerte szerepel valamennyi Microsoft termékben (Internet Explorer, Outlook, 

Outlook Express), valamint 2005 óta a Mozilla Suite, Firefox, Safari, Thunderbird böngészőkben és levelező 

szoftverekben, a PGP alkalmazáscsomagban is jelen van, mint megbízható legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató. 
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