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A kényelem és praktikum miatt szeretik az ügyfelek a taxis e-számlákat 
 
 A Rádió Tele 5 Taxi Holding Kft. március óta kínál lehetőséget az elektronikus számlázásra, amely a 

NetLock Kft. által biztosított rendszerre épül – a vállalati ügyfelek közül egyre többen ismerik fel a 

módszerben rejlő előnyöket. 

 Az e-számlázás mellett további technológiai fejlesztéseket bevezető vállalat elnyerte az Invitel által 

alapított, minőségi innovációs törekvéseket elismerő InnoMax díjat. 

 
Budapest, 2012. június 13. – A NetLock Kft. elektronikus számlázási megoldását választotta a Rádió 

Tele5 Taxi Holding Kft., amely az utóbbi években tudatosan építi be működésébe a legmodernebb és az 

ügyfelek igényeit a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgáló technológiákat. Az elektronikus 

számlázás bevezetése a taxi társaság legfrissebb újítása. A vállalat többek között azért döntött a NetLock 

elektronikus számlázási megoldásának bevezetése mellett, mert így gyorsabb és pontosabb az elkészült 

bizonylatok érkeztetése. A rendszer az elektronikus számlák kiállítása mellett az e-számlák és a 

papíralapú számlák másodpéldányainak hiteles elektronikus megőrzéséről és archiválásáról is 

gondoskodik. 

 

„Bár az idei évtől jogszabály teszi kötelezővé, hogy az elektronikus számla küldéséhez a számlabefogadó 

előzetes beleegyezése szükséges, a taxi társaság az előnyöket mérlegelve az e-számla bevezetése mellett 

döntött. Visszajelzéseik alapján jó döntés volt, hiszen már számláik 60 százalékát elektronikusan állítják 

ki, ami 11 ezernél is több elektronikus bizonylatot jelentett eddig” – foglalta össze a tapasztalatokat 

Espán Zsolt, a NetLock Kft. senior projektvezetője. 

 

„A néhány hónapos működtetés alatt máris egyértelműen látható, hogy az ügyfelek pozitívan fogadták a 

lehetőséget. Visszajelzéseik alapján a számlák archiválásában, utólagos adminisztrációjában, 

visszakereshetőségében jelent leginkább előnyt az elektronikus módszer: az elveszített, összegyűrt, 

elhalványult papírlapok helyett sokkal kényelmesebb és praktikusabb az e-számlák alkalmazása. Örülünk 

annak is, hogy az elektronikus számla bevezetésével hozzájárulunk a környezetvédelemhez és a 

fenntarthatósághoz, mivel sokkal kevesebb papírt használunk ennek az új rendszernek a bevezetésével” – 

mondta Horváth Csaba, a Rádió Tele5 Taxi ügyvezető igazgatója. 



 

 

A Rádió Tele5 Taxi az e-számla rendszer bevezetése mellett számos ponton törekszik működésének 

modernizálására. Másfél éve csatlakozott a Mobil fizetést kínáló szolgáltatók köréhez, elindította taxi 

rendelő okostelefon alkalmazását, valamint főként üzleti partnerek részére e-taxicsekkes fizetési 

lehetőséget is biztosít. Fejlesztéseinek elismerésére jó példa, hogy a vállalat webes és okostelefonra 

készült E-taxi alkalmazásával első helyezést ért el az Invitel InnoMax versenyén, a 20-69 fős vállalatok 

kategóriájában. A harmadízben meghirdetett pályázaton, melynek tavaly a NetLock Kft. is díjazottja volt, 

azt igyekeznek bemutatni, hogy a technikai fejlesztések, az infokommunikáció legjobb szolgáltatásai és 

alkalmazásai hogyan támogatják az előremutató gondolkodást, hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy a 

munkatársak ötleteik megvalósítására, érdemi munkájukra koncentrálhassanak. Az RT5 Taxi Holding 

Kft. júniusban elnyerte a Magyar Telekom által kiírt DELFIN díjat is (Díj egy ELkötelezett, 

Fenntartható, Innovatív Nemzedékért), a „megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében” 

kategóriában. Ezzel a díjjal elismerték a cég a CO2 lábnyomának csökkentésért tett törekvéseit. 

 

A NetLock Kft.-ről 

A 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, vagy az üzleti kommunikáció titkosítása SSL tanúsítványokkal. 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, így folyamatosan csökkenti környezeti terhelését. A 

NetLock világszerte mint megbízható legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató szerepel a jelentősebb operációs 

rendszerekben – Windows (XP, Vista, Windows 7), 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.  

 

Az RT5 Taxi Holding Kft.-ről 

Az RT5 Taxi Holding Kft. Budapest piacvezető taxi vállalata. A RT5 Taxi Holding Kft. jogelődeit, az 1980-as években 

alapították, sok munkatársunk több mint 20-30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A RT5 Taxi Holding Kft a korábbi Rádió Taxi és Tele 5 Taxi (korábban részben Buda Taxi), jogutódjaként 2010. 

szeptember 24-én kezdte meg operatív működését. Társaságunk jelenleg mintegy 740 gépkocsi felett diszponál és közel 

900 fő megélhetését biztosítja. 



 

A RT5 Taxi nem csak Budapest egyik legnagyobb, de 2009-ben és 2010-ben, a Bull Magyarországgal, a Telekommal és 

az Invitellel közösen fejlesztett és bevezetett megoldásainknak köszönhetően, technikai-technológiai hátterét tekintve 

legmodernebb taxi társasága is. 

Havi körülbelül 140 ezer fuvart teljesítünk, vállalati/szervezeti ügyfeleink között vannak jó nevű, jelentős méretű 

multinacionális és közpénzből működő gazdasági társaságok, önkormányzati és állami szervezetek. Minden gépkocsink 

fel van szerelve Mastercard, VISA és American Express bankkártyákat is elfogadó terminálokkal. 

A cég 2012-ben fejlesztéseinek köszönhetően elnyerte az Invitel Innomax díját, valamint a Magyar Telekom által kiírt 

DELFIN díjat (Díj Egy Elkötelezett Fenntartható Innovatív Nemzedékért). 
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