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Győrben is siker az egyetemes kártyarendszer 

 

 A győri Széchenyi István Egyetemen másfél éve vezették be a CityPass intelligens kártyarendszert, 

mára nappali tagozatos hallgatóinak 80 százaléka kártyatulajdonos. 

 A kártya használható az egyetem és a kollégium területére történő belépéshez, a könyvtár igénybe 

vételéhez, valamint a nyomtatási, szkennelési és fénymásolási szolgáltatások kifizetéséhez, és a 

kapcsolt szolgáltatások köre egyre bővül. 

 

Budapest, 2014. február 4. – A Széchenyi István Egyetemen az előző tanévben vezették be a NetLock 

által fejlesztett, díjnyertes CityPass kártyarendszert. Az első hullámban, 2012 szeptemberében több száz 

oktató, vendégoktató és egyetemi munkatárs kapta meg a számos funkciót ötvöző, névre szóló kártyát, a 

következő, tavaszi szemeszterben pedig 3500 diák vehette használatba saját példányát. Mára mintegy 

7000 hallgató, 650 alkalmazott és 800 „külső személy”, azaz kollégiumi vendég, öregdiák, könyvtári tag 

és VIP látogató szerepel a regisztrált kártyabirtokosok között.  

 

„A hallgatók és az egyetemi munkatársak egyaránt gyorsan elfogadták és megszokták a kártyák 

használatát. A nappali tagozatos hallgatók 80 százaléka rendelkezik kártyával, ami egyértelműen 

alátámasztja a rendszer népszerűségét. Hiszen az egyetemisták számára nem kötelező a kártya igénylése, 

de a kapcsolt szolgáltatások folyamatosan bővülő, széles köre miatt egyre többen váltják ki a kártyát” – 

mondta el mondta Dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem főtitkára. 

 

A hallgatók az intelligens kártya segítségével léphetnek be az egyetemi könyvtárba és egyes 

tantermekbe, laborokba, valamint fizethetnek vele a fénymásolásért, szkennelésért vagy nyomtatásért az 

intézmény területén belül, emellett igénybe vehetik vele az egyetemi könyvtár szolgáltatásait is, beleértve 

a kölcsönzést, illetve az ingyenes médiatár, a berendezett kutatószobák és médiaboxok használatát. A 

közel 1400 kollégista szintén a kártyájával azonosíthatja magát a kollégium beléptető rendszerében. 

 

A visszajelzések alapján a kártya használata egyszerű, és a Kártyamenedzsment program könnyen 

átlátható. A felhasználók egy külön erre a célra létrehozott weboldalon tájékozódhatnak a 

kártyahasználattal kapcsolatos, általános és aktuális információkról. 

 

A kártya kiváltása is gyorsan, zökkenőmentesen zajlik. A regisztrálási és kiadási folyamatot 

megújították, hogy a tanévkezdéskor rövid idő alatt elláthassanak kártyával minden elsőévest. A felvételi 

értesítővel együtt a kártyarendszerről is tájékoztatták a felvételt nyert diákokat, akik egyszerűen, egy 

webes felületen leadhatták igénylésüket. Így a beiratkozáskor a hallgatók egy adategyeztetést követően 

azonnal megkapták és használatba vehették a kártyát. A kiadással kapcsolatos adminisztrációt 

gyakornoki feladatként az intézmény hallgatói végzik. 

 

„A CityPass kártyarendszer egyre több helyen van jelen a hazai felsőoktatásban. Nem csak Győrben, de 

Debrecenben is egyetemi kártyaként használják már évek óta, az Óbudai Egyetemen pedig a CityPass 

kártyarendszerhez kapcsolódóan mutatják be az NFC technológia legújabb trendjeit és felhasználási 

területeit a mérnök informatikus hallgatóknak a gyakorlati órákon. A sokoldalú, nyílt rendszer számos 

különféle funkciót magában foglal, ezért sokszínű felhasználási lehetőség biztosítására és bemutatására 

alkalmas” – mondta el Almási János, a NetLock Kft. fejlesztési vezetője. 

 



 

 

 

 

 

 

A NetLock Kft.-ről 

A Docler cégcsoport tulajdonában álló NetLock az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető fejlesztője, 

szolgáltatója és integrátora Magyarországon. Minősített hitelesítés-, időbélyegzés- és archiválás-szolgáltató, PKI 

tanácsadó és PKI rendszerintegrátor vállalatként az elektronikus üzleti megoldások technológiai és jogi szakértője, 

szállítója. 

  

A NetLock az első, a közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-szolgáltató Magyarországon. Olyan innovatív 

megoldásokat kínál hazai és nemzetközi partnerei részére, mint például az elektronikus számlázás, az eArchiválás, az 

elektronikus másodbizonylat megőrzés, az üzleti kommunikáció titkosítása SSL tanúsítványokkal vagy a 2013-ban 

Magyar Termék Nagydíjjal elismert CityPass intelligens kártyarendszer. Miközben lehetővé teszi, hogy ügyfelei e-

tudatossá, és ez által versenyképesebbé váljanak, maga is tudatosan keresi az elektronikus üzleti folyamatok minél 

szélesebb körű felhasználási lehetőségeit. A NetLock világszerte mint megbízható legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató 

szerepel a jelentősebb operációs rendszerekben – Windows, Mac OS X, iOS (iPhone, iPad), Android OS –, a 

legfontosabb böngészőkben – Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari – és levelező alkalmazásokban – 

MS Outlook, MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Mac OS Mail. 
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