
SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. 

 

 

Tárgy: a SET GROUP Nyrt. blokklánc alapú első szolgáltatásának bemutatása 

 

 

 

Tisztelt Befektetők! 

 

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi 

út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról 

tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. 

 

A Társaság egy saját fejlesztésű, mobilapplikációt is magában foglaló, blokklánc alapú 

szolgáltatással kíván a használtautó piacon új szegmenst életre hívni. Ez az EtiCar. 

 

A rendszer az érintett autóval történt mindennapi eseményeket automatikusan gyűjti be, majd ezeket az 

információkat egy blokklánc technológiával hitelesített adatbázisba titkosítva rögzíti. Ez az anonimizált 

adatbázis bárki számára akkor válik elérhetővé, ha a felhasználó ahhoz hozzáférést enged. A 

felhasználónak lehetősége van bármilyen kiegészítő adatok felvitelére, például egy kötelező szerviz 

elvégzését igazoló dokumentum rögzítésére. 

 

A jelenlegi piacon a hasonló szolgáltatások csupán a hozzáférhető, közhiteles adatok rendszerbe 

foglalásával próbálnak támpontot adni a gépkocsit eladni vagy vásárolni kívánó embereknek. Ezzel 

ellentétben a SET GROUP Nyrt. új szolgáltatása a mindennapokból rögzített adatokból - a felhasználó 

kérésére - saját fejlesztésű algoritmusok segítségével készít átfogó elemzést, mellyel hiteles és részletes 

képet adunk az érintett autó eddigi életútjáról. 

 

Célunk, hogy a piaci szereplőket az eladás időpontjára jelentősen előnyösebb piaci pozícióba hozzuk 

azáltal, hogy az érintett autó hiteles mindennapi életútja egy gombnyomással megoszthatóvá váljon.  

 

Az általunk kínált szolgáltatás az eladót a hitelesség miatt magasabb árra pozícionálja, a vevő számára 

pedig a magasabb vételár hosszútávon megtakarításként jelentkezik azért, mert egy olyan autóba ül át, 

melyet az adásvételt megelőzően olyan mélységig megismerhetett, mintha már a kezdetektől fogva az 

övé lett volna.  

 

A bétaverzió tesztelése alatt a leendő értékesítőink elsősorban a flottakezelő cégeket keresik meg, mivel 

– a 2018. évi KSH adatokat alapulvéve – a 136.601 darab Magyarországon forgalomba helyezett új autó 

több mint fele flottakezelés vagy lízing által jut el a fogyasztókhoz. A flottakezelők számára lényeges, 

hogy a tulajdonukban lévő autókkal mi történik, a bérlők rendeltetésszerűen használják-e. 

Alkalmazásunk erre kínál egy plusz hardverrel kiegészített megoldást, mellyel az autó fedélzeti 

számítógépére csatlakozva történik az adatok begyűjtése és ennek segítségével a tulajdonos a gépjármű 

mindennapi használatáról valós képet kap. A flottakezelő ezen információk birtokában folyamatosan 

felügyelheti a gépjárműparkját, ezáltal megőrizve annak piaci értékét.  
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Szolgáltatásunk reklámmentesen kerül bevezetésre első lépésben a flottakezelők részére tekintettel arra, 

hogy a lakosság általi elfogadás hosszabb időt vesz igénybe. Terveink szerint a szolgáltatás havidíjának 

összege észrevehetetlen tételként bújik meg akár a családi, akár a céges költségvetésben. Ezért 

nagyságrendileg havonta ezer forintért kínáljuk szolgáltatásunkat bárki számára.  

 

Előzetes piaci felmérésünk szerint flottakezelői oldalról jelentős igény van erre a szolgáltatásra, így a 

Társaság célja, hogy 2020-ra az abban az évben forgalomba helyezett új autók legalább felét kísérje az 

EtiCar adatbázisa.  

 

 

Budapest, 2019. március 26. 
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