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Újabb elismerést kapott a NetLock a CityPass kártyarendszerért 

 

 Jelentős innováció elismerésben részesítette a Magyar Innovációs Alapítvány a NetLock Kft.-t, a 

CityPass intelligens közösségi kártyarendszer megvalósításáért. 

 A CityPass kártyarendszert már több ezren használják a közösségi közlekedésben és egyetemi 

kártyaként. 

 A kártyarendszer már tavaly 86 millió forint többletbevételt jelentett a NetLock Kft.-nek, és a 

visszajelzések alapján idén is százmilliós nagyságrendű árbevételre számít a vállalat. 

 

Budapest, 2012. május 2. – A Magyar Innovációs Alapítvány jelentős innovációnak értékelte a hazai 

fejlesztésű CityPass intelligens közösségi kártyarendszert a XX. Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton. 

A NetLock Kft. egy többszereplős konzorcium vezetőjeként fejlesztette ki a CityPass kártyarendszert, 

amely hosszú távú, biztonságos megoldást kínál a közösségi szolgáltatások igénybevételére. A 

hároméves kutatás-fejlesztési időszak után 2011-ben a Debreceni Egyetem több mint 4000 hallgatója és 

dolgozója, valamint a Magyar Telekom T-City Szolnok Városkártya programja keretében 1000 szolnoki 

polgár tesztelhette az intelligens kártyarendszert. A sikeres próbaüzem után a CityPass rendszer piaci 

bevezetése is megkezdődött, és a rendszerkomponensek értékesítése már tavaly 86 millió forint többlet 

árbevételt jelentett a NetLock Kft. számára. A visszajelzések alapján idén is százmilliós nagyságrendű 

árbevételre számít a vállalat a kártyarendszer értékesítéséből, továbbá nagy reményeket fűz a közösségi 

közlekedési jegyrendszerek modernizációs programjához és a külföldi értékesítési lehetőségekhez is. 

 

A Magyar Innovációs Alapítvány minden évben azokat a hazai fejlesztéseket díjazza, amelyek a 

folyamatos megújuláson keresztül elősegítik a magyar gazdaság növekedését. A díj célja, hogy felhívja a 

figyelmet a hazai fejlesztésű termékekre és megoldásokra mint a jelentős innováció elismerésben 

részesített, NetLock Kft. által fejlesztett CityPass kártyarendszerre. 

 

„A CityPass közösségi kártyarendszer lehetővé teszi, hogy egyetlen biztonságos intelligens kártya 

tároljon olyan érzékeny adatokat, amelyek azonosítási, közlekedési, kereskedelmi, pénzügyi, 

közigazgatási, oktatási vagy akár szociális szolgáltatások elektronikus igénybevételéhez szükségesek” – 

emelte ki a kártyarendszer legfontosabb előnyeit Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezetője. Majd 



 

hozzátette: „Az újabb elismerés és a visszajelzések megerősítenek minket abban, hogy továbbra is olyan 

termékek és szolgáltatások fejlesztésére koncentráljunk, amelyek egyrészt elősegítik a környezettudatos 

működést, másrészt jövőálló, biztonságos megoldást kínálnak a mindennapokban.” 

 

A CityPass intelligens közösségi kártyarendszerről a www.citypass.hu oldalon található bővebb 

információ. 

 

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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