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Kulcs a PDF formátumban elıállított állományok hitelesítéséhez 

 

• A NetLock Kft. PDFSigno szoftvere lehetıvé teszi a PDF formátumban elıállított elektronikus 

állományok kliens oldalon történı gyors, és költséghatékony hitelesítését 

• Az elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel ellátott dokumentumok teljes mértékben megegyeznek 

az egy vagy két tanú által aláírt okiratokkal, alkalmazásukkal nem csak az idı, hanem a 

nyomtatási- és a postaköltség is megtakarítható, nem beszélve a digitális példányok hely- és 

költségtakarékos tárolásáról 

 

Budapest, 2007. február 27. – A NetLock Kft., Magyarország vezetı PKI rendszerintegrátor vállalata 

bemutatta PDFSigno szoftverét, amely a PDF formátumban elıállított elektronikus állományok kliens 

oldalon történı gyors, és költséghatékony hitelesítését teszi lehetıvé Windows-os környezetben. A 

NetLock szoftverével aláírt dokumentumok, szerzıdések hitelesnek tekinthetık, teljes mértékben 

megegyeznek az egy vagy két tanú által aláírt okiratokkal és interneten keresztül, egyszerően 

továbbíthatóak a másik fél számára. 

 

Napjainkban egyre többször PDF állományként mozognak az ajánlatok, szerzıdéstervezetek, számlák 

a gazdasági szereplık, szervezetek és partnereik között, hiszen egy dokumentum PDF formátumba 

történı konvertálása gyors, egyszerő folyamat, emellett rengeteg elınnyel jár. A nemzetközi 

szabványnak köszönhetıen a legkevésbé torzítja az eredeti szövegszerkesztett dokumentum 

megjelenését, független a számítógép operációs rendszerétıl, az alkalmazott szerkesztı programtól, 

illetve a megjelenítı képernyıtıl és a nyomtatótól. 

 

 

 

 

 

 

 

„A PDF formátumban elıállított dokumentumok könnyen kezelhetık, de legtöbbször hiányzik róluk a 

hitelesítés, így nem tekinthetık jogilag elfogadott okiratoknak. A PDFSigno szoftver elektronikus 

aláírással és idıbélyegzıvel látja el a PDF fájlokat, amelyek ezáltal gyorsan és költséghatékonyan 



 

válnak hitelessé” – mondta Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezetı igazgatója. „A vállalatok 

hosszútávú versenyképességéhez és hatékonyságuk növeléséhez elengedhetetlenül szükséges az 

ügyviteli folyamatok elektronizálása, hiszen az elektronikusan továbbított dokumentumokkal nem 

csak az idı, hanem a nyomtatási- és a postaköltség is megtakarítható, nem beszélve a digitális 

példányok hely- és költségtakarékos tárolásáról” – tette hozzá Rózsahegyi Zsolt. 

 

A PDFSigno által hitelesített PDF fájlok ellenırzése nagyon egyszerően elvégezhetı a teljesen ingyen 

hozzáférhetı, magyar nyelven is telepíthetı, széles körben elterjedt Adobe Acrobat Reader legfrissebb 

verziójával. Ennek megfelelıen egyik félnek sincs plusz költsége a hitelesített dokumentumok 

ellenırzésének tekintetében. A PDFSigno nem csak egyesével, hanem tömegesen, akár több száz PDF 

fájlt képes aláírni rövid idı alatt. Az aláírt PDF fájlokon vizuálisan is megjelenik az aláírás logója, 

amelynek pozíciója a hitelesítés megkezdése elıtt beállítható. Az PDF fájlban megjelent aláírási 

„kép”-re kattintva az aláírás és idıbélyegzés hitelessége könnyedén ellenırizhetı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PDFSigno nem csak különállóan, hanem csomagban is megvásárolható. Az eDoc csomag a PDF 

állományok hitelesítéséhez szükséges további komponenseket is tartalmaz, így alkalmas a jogszabály 

által elıírt feltételeknek megfelelı PDF formátumú elektronikus számlák hitelesítésére is. 

 

„Az eDoc csomagot azoknak is ajánljuk, akik most kezdenek megismerkedni az elektronikus aláírás 

használatával. A csomag használata révén könnyedén elsajátíthatók az elektronikus hitelesítésre 

vonatkozó alapvetı felhasználói ismeretek, így azoknak a szervezeteknek is elınyös lehet, amelyek 

jelenleg még csak tervezik komolyabb (pl.: ügyviteli rendszerhez illesztett) elektronikus aláíró 

rendszer bevezetését” – mondta Nagy Zsolt, a NetLock Kft. PKI tanácsadója.  

 

Az eDoc csomag tartalmaz egy fokozott biztonságú aláíró tanúsítványt a dokumentumok 

hitelesítéséhez, egy chipkártyát a tanúsítványok tárolásához, használatához, egy USB kártyaolvasót a 

chipkártya használatához, illetve naptári negyedévenként 250 db idıbélyeget, amely a dokumentumok 

adott idıpontbani létezésüket igazolja. További elınye, hogy olyan tanúsítvánnyal is választható, 

amely közigazgatási hatósági ügyintézés során is használható. 

 



 

A csomag nem helyettesítheti a komplett elektronikus számlázási megoldást, de lehetıséget nyújt az 

elıállított PDF formátumú elektronikus számlák törvényben meghatározott módon történı 

hitelesítésére. Az elektronikus számla ugyanis akkor alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha az 

adóalany az elektronikus számla eredetének hitelességét, tartalmának teljességét, 

megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét, értelmezhetıségét (olvashatóságát), a jogosultak általi 

hozzáférhetıségét, valamint a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni 

védelmét a kibocsátáskor és a számla megırzése külön jogszabály által elıírt idıtartam alatt is 

biztosítja. 

 

A NetLock Kft.-rıl 

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

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

tevékenysége során megszerezte a hitelesítés-szolgáltatásban Magyarországon elérhetı legmagasabb 

szintő minısítéseket, a felhalmozott szakmai tudásnak köszönhetıen pedig a PKI technológia egyik 

vezetı szakértı vállalatává vált. A NetLock Kft. munkatársai a legszigorúbb követelményeknek is 

megfelelı szolgáltatói hátteret üzemeltetnek és bevezették az ISO 9001:2002 minıségbiztosítási-, a 

BS7799 információ-biztonsági irányítási rendszert, illetve részt vettek a MELASZ-Ready szabvány 

kidolgozásában. Mindezek mellett a NetLock Kft. az elsı, közigazgatásban is elfogadott hitelesítés-

szolgáltató Magyarországon. 

Szakértı tanácsadóként segítséget nyújt a vállalatok hosszútávú versenyképességéhez, illetve 

hatékonyságuk növeléséhez nélkülözhetetlen ügyviteli folyamatok elektronizálásában és 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 1.8, Firefox 1.5., Thunderbird 1.5 böngészıkben 

és levelezı szoftverekben mint megbízható legfelsı színtő hitelesítés-szolgáltató szerepel. Nevéhez 

főzıdik az elsı minısített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az elsı elektronikus 

számla kibocsátása, NetLock tanúsítványokat alkalmaznak a cégbírák, a vizsgaszervezık, illetve a 

vállalat hozzájárult az elsı hiteles elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı önkormányzat, továbbá a 

digitális tachográf rendszer elindításához is. 
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