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Házhoz viszi minősített tanúsítványait a NetLock 
 

 Új formában, személyesen találkozott a Zala megyei önkormányzatok képviselőivel a NetLock Kft., 

hogy bemutassa a papíralapú ügyintézés kiváltását segítő tanúsító és kriptográfiai megoldásait. 

 A szakmai napon a leendő ügyfelek részletesebben, első kézből tájékozódhattak az elektronikus 

ügyintézés lehetőségeiről. 

 

Budapest, 2012. szeptember 19. – Zalaegerszegi rendezvényén mutatta be a NetLock Kft. 

kedvezményes minősített tanúsítvány csomagjait a megyében működő önkormányzatok képviselőinek. A 

résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a vállalat elektronikus ügyintézést segítő 

megoldásait, amelyekkel könnyen és szabályszerűen válthatják ki a papíralapú rendelet- és 

jegyzőkönyvküldés folyamatát. A régióból 111 jegyző, körjegyző és polgármester látogatott el a Zala 

Megyei Kormányhivatalba a szeptember 12-i bemutatón, és vette át már a helyszínen minősített 

tanúsítvány csomagját, valamint további 30 tanúsítványra érkezett megrendelés.  

 

A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok teljes bizonyítóerejű magánokirati 

joghatással bírnak. A NetLock által kibocsátott aláíró tanúsítványok közigazgatási hatósági eljárás során 

is használható tanúsítványnak számítanak, ezek kibocsátása pedig az ügyfél tulajdonában lévő 

Biztonságos Aláírás Létrehozó Eszközön történik. Ezzel a módszerrel többek között megoldható az 

önkormányzati rendeletek és jegyzőkönyvek küldése a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére, 

valamint a papíralapú dokumentumok hiteles elektronikus másolatainak elkészítése.  

 

A tanúsítványokon kívül bemutatkoztak a NetLock által forgalmazott legmodernebb kriptográfiai 

eszközök is, például az intelligens kártyák. Ezek a hitelkártya méretű mini számítógépek már képesek az 

egyénre jellemző paraméterek – például szemírisz, ujjlenyomat, tenyérgeometria – tárolására és 

azonosítására, így biztosítva teljes mértékben az eszköz helyett az egyén azonosítását. A kártyák mellett 

az ugyanezt a biztonsági szintet nyújtó USB eszközöket is megismerhették a látogatók.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„Minden előzetes várakozásunkat felülmúlta a rendezvény sikere, melyhez nagyban hozzájárult a Zala 

Megyei Kormányhivatal aktív közreműködése is. A résztvevők a legnagyobb előnyként azt emelték ki, 

hogy a kötelező személyes regisztrációt helyben, díjmentesen biztosítottuk, és az interaktív szakmai 

oktatáson pedig azonnal választ kaptak a kérdéseikre. Mindezek megerősítettek minket abban, hogy más 

megyékben is hasonló rendezvényeket szervezzünk” – foglalta össze a tapasztalatokat Csorbai Ádám, a 

NetLock Kft. kereskedelmi menedzsere. 

 

„Örömmel fogadtuk és támogattuk a NetLock Kft. kezdeményezését, hogy egy zalaegerszegi eseményen 

mutathassák be az elektronikus ügyintézést segítő megoldásaikat. Ezzel jelentősen megkönnyítették, 

hogy a helyi önkormányzatok képviselői minősített tanúsítvány csomagokhoz jussanak, a nagyszámú 

megrendelésnek köszönhetően ráadásul kedvezményes áron érhették el a papírlapú ügyintézést kiváltó 

eszközöket. A 23/2012.(IV.25.) KIM rendeletben biztosított lehetőség irattári és papírköltségben jelentős 

megtakarítást eredményez az állami és önkormányzati szerveknek” – mondta el dr. Sipos János, a Zala 

Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője. 

 

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. 
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