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Előremutató megállapodás az UniCredit Bank és a NetLock között 
Automatikus banki ellenőrző rendszert épített a NetLock az UniCreditnél 
 
 Gyorsabb ügyintézés, gyorsabb ellenőrzés, ügyfélbarát, kényelmes megoldás az elektronikusan 

hitelesített dokumentumok banki ellenőrzése során  

 Az új banki ellenőrző rendszer kialakításával a NetLock Kft.-t bízta meg az UniCredit Bank 

 

Budapest, 2008. november 24. – A NetLock Kft. egyedi igényeknek megfelelve, több körös 

egyeztetés után, több kandidáló közül bizonyult a legalkalmasabbnak az új rendszer kiépítésének és 

üzemeltetésének jogára. Ez az új alkalmazás lehetővé teszi az elektronikus aláírással és időbélyeggel 

hitelesített dokumentumok szerver oldalon történő automatikus banki ellenőrzését. Az UniCredit 

Banknál kiépített rendszer az elektronikus cégeljárásban használt, valamint az Adó- és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal (APEH) által kiállított – elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített – 

elektronikus nemleges (0-s) igazolások ellenőrzését végzi. 

 

Az UniCredit Bank mindig komoly figyelmet fordított az ügyfeleik ügyintézését megkönnyítő 

eljárások bevezetésére. Ezt támasztja alá, hogy már 2007 eleje óta elfogadják az e-aláírással ellátott 

dokumentumokat, a cégokirattól kezdve az ügyvédi aláírás mintán át az APEH-adóigazolásig. A 

korábbi, részben manuális ellenőrzést 2008 nyarán váltotta fel az a fejlett informatikai megoldás, 

amely teljesen automatizált módon képes vizsgálni az elektronikus aláírással és időbélyeggel 

hitelesített dokumentumokat, ezzel jelentősen egyszerűsítve és gyorsítva a folyamatot. További előny, 

hogy csökken a manuális feldolgozásból adódó hibalehetőségek száma, mindemellett a rendszer 

környezetkímélő, hiszen jóval kevesebb papír felhasználását igényli az ügyintézés.  

 

Az elektronikus cégeljárást kötelezővé tevő jogalkotói szándék, az elektronikus dokumentumok 

dinamikus terjedése, illetve a gazdaságossági, hatékonysági szempontok arra ösztönzik a bankokat, 

hogy rendelkezzenek az elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesített dokumentumokat fogadni 

és automatikusan ellenőrizni képes rendszerrel. Az UniCredit Bank ezzel a rendszerrel élen jár az 

elektronikus ügyintézést bevezető bankok körében, és a NetLock is vélhetően több ilyen rendszer 

kiépítését végzi majd el a jövőben. 

 



 

„Mindig arra törekedtünk, hogy az UniCredit Bank neve egyet jelentsen a hitelességgel és a 

biztonsággal. Ennek megfelelően döntöttünk egy olyan rendszer bevezetése mellett, ,amely alkalmas 

az elektronikus aláírások hitelességének és törvényi előírásoknak való megfelelősének vizsgálatára, 

egyben megteremti ügyfeleink számára a gyorsabb, kényelmesebb és egyszerűbb ügyintézés 

lehetőségét. – mondta Kaliszky András, az UniCredit Bank operatív divíziójának vezetője. 

 

„Nagyon örülök, hiszen az UniCredit Bankkal történt megállapodásunk jól mutatja, a banki szféra 

felismerte, hogy az elektronikus ügyintézés lehetősége megkönnyíti mind a banki dolgozók, mind 

bank ügyfeleinek az ügyintézést. Ugyanakkor biztos vagyok benne, a rendszer sikere elősegíti egyéb 

elektronikus ügyintézési formák elterjedését is.” – mondta Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. 

ügyvezető igazgatója, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) elnöke. 

 
A NetLock Kft.-ről 

A NetLock Kft. Magyarország vezető hitelesítés-szolgáltató, PKI tanácsadó és PKI rendszerintegrátor 

vállalataként a hazai elektronikus ügyintézés és ügyvitel meghatározó szereplője. Több mint tízéves 

tevékenysége során megszerezte a hitelesítés-szolgáltatásban Magyarországon elérhető legmagasabb 

szintű minősítéseket, a felhalmozott szakmai tudásnak köszönhetően pedig a PKI technológia egyik 

vezető szakértő vállalatává vált. A NetLock Kft. munkatársai a legszigorúbb követelményeknek is 

megfelelő szolgáltatói hátteret üzemeltetnek, és bevezették az ISO 9001:2002 minőségbiztosítási-, a 

BS7799, majd az ISO 27001:2006 információ-biztonsági irányítási rendszert. Mindezek mellett a 

NetLock Kft. az első, közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-szolgáltató Magyarországon. 

 

Szakértő tanácsadóként segítséget nyújt a vállalatok hosszútávú versenyképességéhez, illetve 

hatékonyságuk növeléséhez nélkülözhetetlen ügyviteli folyamatok elektronizálásában, valamint 

rendelkezik nagyvállalati, intézményi hitelesítési infrastruktúrák kialakításához szükséges speciális 

jogi és informatikai know-how-val. 

A NetLock Kft. 1999 óta világszerte valamennyi Microsoft termékben (Internet Explorer, Outlook, 

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

levelező szoftverekben, a PGP alkalmazáscsomagban mint megbízható legfelső színtű hitelesítés-

szolgáltató szerepel. Nevéhez fűződik az első minősített aláírás létrehozására alkalmas eszköz 

regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása, a MELASZ-Ready aláírási szabvány 

kidolgozása és első alkalmazásai. NetLock tanúsítványokat alkalmaznak a cégbírák, a 

vizsgaszervezők, illetve a vállalat hozzájárult az első hiteles elektronikus ügyintézést lehetővé tevő 

önkormányzati rendszer, továbbá a digitális tachográf rendszer elindításához is. 



 

 
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Az UniCredit Bank a Közép- és Kelet-Európában a legnagyobb bankhálózattal rendelkező UniCredit 

Group tagja: a csoport 4000 fiókkal, mintegy 83.000 munkatárssal 28 millió ügyfelet szolgál ki a 

régióban. Az UniCredit Bank lakossági, vállalkozói és vállalati ügyfelei számára a korszerű banki 

szolgáltatások teljes körét kínálja a változatos magánhitelektől az európai uniós támogatások nagy 

fejlesztési projektjeiig, a számlavezetéstől és bankbetétektől a vagyonkezelésen át a nemzetközi 

pénzügyi forgalmazásig, a jelzálogtól a faktoringszolgáltatásokig. Kínálatát a szintén az UniCredit 

Csoport hazai tagjai közé tartozó lízingvállalat és a Pioneer Alapkezelő szolgáltatásai teszik teljessé. 

Az UniCredit Bank a hazai piacon teljesen egyedülállóan ingyenes készpénzfelvételt biztosít 

UniCredit betéti kártyás ügyfeleinek Magyarországon és további 17  országban összesen több mint 16 

ezer UniCredit-automatából. 
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