Budapest, 2020. július 22.

Újabb településekre vezette be a szupergyors internetet a Vodafone
Három közép-magyarországi régióban fejezte be a közelmúltban a hálózatfejlesztési
munkálatokat a Vodafone Magyarország a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében – ezzel
újabb, mintegy 18 ezer végponton tette hozzáférhetővé a nagy sebességű szélessávú
internetelérést. A fejlesztésnek köszönhetően lakossági és üzleti előfizetők, iskolák, és
közigazgatási intézmények számára tud több száz megabit/s sebességű internetelérést
biztosítani a szolgálató a Monori, Dabasi, Gyáli járásokban.
Magyarország Kormánya a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia célkitűzéseként vállalta, hogy 2020-ra
minden háztartás számára elérhető legyen a legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való
hozzáférés lehetősége, és a háztartások legalább 50 százalékában 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon
rendelkezésre.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) felmérte a magyar települések szélessávú piaci
helyzetét és azonosította azokat a térségeket, településeket, ahol akkor nem állt rendelkezésre a 30 Mbps
sebesség biztosításához szükséges hálózati infrastruktúra. A KIFÜ járásonként írt ki pályázatot, ahol előre
meghatározott paraméterekkel várta a telekommunikációs cégek pályázatait.
A UPC 2017 elején három – a Monori, Dabasi és Gyáli – Közép-magyarországi járásban, összesen 14
településen nyerte meg a teljes egészében hazai finanszírozású pályázatot, amelyet a UPC megvásárlását
követően, jogutódként a Vodafone Magyarország fejezett be. A Vodafone a SZIP-ben vállalt 12 ezer
végponttal együtt összesen, több mint 18 ezer végpontot épített ki, amely képes több mint 100 Mbps
szélessávú internetelérésre.
„A digitális térben való jelenlétünk a mindennapjaink szerves része. Az elmúlt pár nehéz hónap is

bizonyította, hogy mennyire fontosak a jó hálózatok, hogy mekkora szerepe van a digitális eszközöknek a
mindennapi életünkben. Ez a tapasztalat csak megerősített minket abban, hogy gyorsítsuk aktív
szerepvállalásunkat Magyarország digitális versenyképességének fejlesztésében. Ennek érdekében
döntöttünk úgy, hogy a SZIP keretében tett vállalásunk mellett további végpontokat is kiépítünk, hogy a
térségben még többen részesülhessenek a digitalizáció nyújtotta előnyökből, például a digitális oktatás
vagy távoli munkavégzés területén” – mondta Dr. Budai J. Gergő a Vodafone Magyarország Igazgatóságának
alelnöke.
„A kormány kiemelt figyelmet fordít az infokommunikáció, a digitalizáció fejlesztésére, amelynek része a

SZIP megvalósítása is. A digitalizáció adta előnyök, a szélessávú hálózatok mindenki számára elérhetőek
kellenek, hogy legyenek, hiszen a modern fejlődő gazdaság alapja az infokommunikációs technológiák
legszélesebb körű használatának biztosítása. A digitalizációval kapcsolatos fejlesztések terén Magyarország
jól halad, ezt mutatja részben a júniusban megjelent 2020. évi Digital Economy and Society Index (DESI) is,
amelynek a hálózatok fejlettségét jelző mutatójában egy év alatt a 16-ról a 7. helyre ugrottunk. A
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Szupergyors Internet Program lehetőséget ad a vállalkozásoknak és a lakossági felhasználóknak egyaránt
arra, hogy a világháló szolgáltatásait elérjék, azokat hasznosítsák – nyilatkozta Dr. Solymár Károly Balázs az
Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára.
„Számunkra, a térségben élőknek kiemelten fontos, hogy a digitalizáció adta lehetőségeket ki tudjuk

használni, ennek egyik módja a szélessávú infokommunikációs szolgáltatások elérése, amellyel a
felhasználók lehetőségük van egy képzeletbeli ajtót kitárniuk a világ felé. A Monor, Dabas, Gyál járások lakói
nevében szeretném megköszönni munkáját a hálózatot kiépítő Vodafone-nak és a fejlesztést lehetővé tevő
Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, valamint a projektet koordináló Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségnek. Reményeim szerint a szélessávú internet szolgáltatásokkal a lakossági, az
oktatási és az egyéb közigazgatási szolgáltatásokat hatékonyabban, gyorsabban tudjuk majd elérni” –
mondta el Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.

Érintett települések:




Monori járás: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Vasad, Csévharaszt, Péteri
Dabasi járás: Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy
Gyáli járás: Ócsa
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végpont
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vállalás

saját SZIP
vállalás

Monor

6572

2708

3864

Dabas

8045

719

7326

Gyál
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1048

Összesen

18726

6488

12238
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal
rendelkezünk a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil
pénzügyi szolgáltatások és a digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.
A Vodafone Csoport 22 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal,
valamint 17 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2020. március 31-i állapot szerint a Vodafone Csoportnak 362
millió ügyfele van, köztük Európában 115 mobil-, 25 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél,
valamint 22 millió TV ügyfél és további 168 millió mobil ügyfele van Afrikában. 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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