Budapest, 2018. december 13.

A Vodafone Magyarország elkötelezett a SZIP 2.0 elindítása mellett
A Vodafone is aláírta az Innovációs és Technológiai Minisztérium Infokommunikációért és
Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkárság által kezdeményezett nyilatkozatot, mely
szerint 2019 januárjában indul a Szupergyors Internet Program második szakasza, a SZIP
2.0. A program célja a 100 Mbps-ra alkalmas, gigabites sávszélességre bővíthető, vagy
optikai hálózatok kiépítése.
„A Szupergyors Internet Program 2.0 (SZIP 2.0) elindításáról a gigabites hálózatok kiépítésének
érdekében” címmel 2018. december 12-én aláírt nyilatkozat a nagysebességű hálózatok
kiépítéséről szól, amely az Európai Uniós Digitális Menetrendben megfogalmazott stratégiai
céloknak teljes mértékben megfelel. Emellett a nemzetgazdaság további növekedése, ezáltal
pedig Magyarország versenyképessége szempontjából is kiemelt fontosságú.
„A Vodafone-nál az egyik legfőbb célunk a digitális korlátok lebontása, vagyis az, hogy mindenki
számára elérhetővé tegyük a digitalizációt, az internet elérést, így az online világ nyújtotta
előnyöket. Örömmel veszünk részt a Szupergyors Internet Program második szakaszának
kialakításában, példaértékű, hogy a kormányzat, a szakmai érdekképviseletek és az iparági
szereplők együtt dolgoznak annak érdekében, hogy az állampolgárok számára a lehető
legszélesebb körben és legjobb minőségben elérhetők legyenek a digitális világ nyújtotta
előnyök” – mondta Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgatóhelyettese.
A SZIP 2.0 és a Digitális Jólét Program céljainak megvalósítása érdekében az állami és piaci
szereplők kiemelt hangsúlyt fektetnek az összehangolt állami szerepvállalásra, a bürokratikus
előírások további leépítésére, valamint az adópolitikai ösztönző intézkedésekre.
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt,
beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen
mobilszolgáltatásaival, és további 44-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes
szolgáltatásokat. 2018. szeptember 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 531,9 millió mobil-, illetve 20,4 millió
vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone
Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország integrált
technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú
adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
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