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Úton az elektronikus fuvarlevél 
 

 Új távlatok és jelentős megtakarítás a magyar és nemzetközi árufuvarozásban. 

 Az elektronikus papír technológiát alkalmazó, tanúsítvány alapú megoldás célja, hogy egyszerű, 

hiteles és költséghatékony alternatívát nyújtson az áruszállítás hagyományos adminisztrációjára. 

 

Budapest, 2011. július 21. – A NetLock Kft., az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető 

fejlesztője, szolgáltatója és integrátora egyedülálló fejlesztést indított el eFuvarlevél néven. Az 

elektronikus papír technológiát alkalmazó, tanúsítvány alapú megoldás célja, hogy egyszerű, hiteles és 

költséghatékony alternatívát nyújtson az áruszállítás hagyományos adminisztrációjára. Az új technológia 

egyúttal erősítheti az elektronikus számlázás elterjedését az árufuvarozás területén, melyre eddig a 

papírra nyomtatott fuvarlevelek szükségessége miatt nem volt lehetőség. Az eFuvarlevél fejlesztését a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív Programja támogatja. 

 

Az eFuvarlevél egy speciális, védett eBook segítségével ki tudja majd váltani a papíralapú 

fuvarleveleket. A rendszer garantálni fogja az adatok hiteles és biztonságos tárolását mind a készüléken, 

mind pedig a háttérrendszerekben, továbbá biztosítani fogja a hosszú távú hiteles archiválást is. Az 

eFuvarlevél elektronikus aláírással és időbélyeggel is rendelkezni fog, így jogilag teljes értékű 

szerződésnek tekinthető. 

 

„Az eFuvarlevél a magyar és a nemzetközi piac számára egyaránt hiánypótló újítás lesz. Magyarországon 

jelenleg olyan megoldások érhetőek csak el, amelyekkel a fuvarlevél szolgáltatást jellemzően nagyon 

magas költségű B2B kapcsolatokon keresztül tudják a partnerek igénybe venni” – mondta Rózsahegyi 

Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezetője. „Hiszünk abban, hogy az egyre kedvezőbb áron beszerezhető 

tableteken és eBook olvasókon is kezelhető eFuvarlevél megnyitja az utat az elektronikus számlázás és 

hitelesítés előtt az árufuvarozás területén.” 

 

A tabletek és eBook olvasók lehetővé teszik majd további alkalmazások – például különböző formátumú 

elektronikus dokumentumok, térképek vagy helyzetfüggő információk – integrálását is. Az elektronikus 



 

eszközök ezen felül gyorsítani fogják a fuvaroztató és a fuvarozó közötti információáramlást, így a 

küldeménnyel kapcsolatos változásokról az érintettek azonnal értesülhetnek. A szolgáltatás részeként a 

jogosult szervezetek számára webes felületen, illetve webszolgáltatáson keresztül is elérhetőek lesznek a 

fuvarlevél adatai. Utóbbi NFC (Near Field Communication) technológiával is olvasható lesz, hogy az 

ellenőrzés során a megfelelő eszközzel a teljes digitális tartalom automatikusan kinyerhető legyen. A 

megoldás kidolgozása során a fejlesztők arra is ügyelnek, hogy a logisztikai folyamatokba is tökéletesen 

illeszkedjen. 

 

Az eFuvarlevél megoldás kifejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív 

Programja támogatja. A projekt során a NetLock Kft. a debreceni székhelyű Szilícium Mező Regionális 

Informatikai Klaszterrel működik együtt. 

 
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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