
 

 

C1 Public 

Budapest, 2020. december 17. 

Átírja a vállalatok jövőjét az 5G 

A Vodafone Magyarország és a Delta Csoport közösen segíti a vállalkozásokat a technológiai 

forradalomban 

Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú 

szerepet játszik majd a vállalkozások sikeressé tételében is. Az újgenerációs mobilhálózat 

elterjesztéséhez, arra szolgáltatások építéséhez erős partneri együttműködésekre lesz szükség. A 

Vodafone Magyarország és a Delta Csoport stratégiai együttműködési megállapodást írt alá azzal a 

céllal, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb körét tehessék e technológia forradalmának 

részesévé. Felismerve az 5G technológiára épülő megoldások iránti hatalmas érdeklődést, a Vodafone 

Magyarország és a Delta Csoport elhatározták, hogy szoros együttműködésben nyújtják 5G-re alapuló 

szolgáltatásaikat a digitalizáció iránt elkötelezett vállalatoknak. 

Az 5G hálózat és az 5G-s megoldások folyamatos elterjedését kiaknázva a vállalatok, mérettől és ágazattól 

függetlenül, ugrásszerűen javíthatják versenyképességüket.  

Az 5G technológiára épülő megoldások minél szélesebb körben való elterjesztéséhez elengedhetetlen az 

infokommunikációs piac szereplőinek összefogása, az erős partneri együttműködések kialakítása. A Vodafone 

Magyarország és a Delta Csoport stratégiai partnerként dolgoznak a jövőben együtt azon, hogy a hazai 

vállalkozások minél szélesebb körét vonhassák be ebbe a technológiai forradalomba, elsősorban az Ipar 4.0 és 

Smart City szolgáltatási szegmensekben. 

A Vodafone több mint 100 millió IoT kapcsolatával világszerte vezető szerepet tölt be az IoT megoldások terén, 

emellett a szolgáltató hozta el Magyarországra elsőként az újgenerációs mobilhálózatot, vagyis az 5G-t is. 

Mindkét technológia nélkülözhetetlen mind az Ipar 4.0, mind a Smart City megoldások elterjedésében. A Delta 

Csoport az Ipar 4.0 megoldások egyik éllovasaként olyan szerteágazó területeken kínál megoldásokat, mint a 

robotvezérlés, egyedi célgépek építése, jelölés-, szortírozás- és irányítástechnológiai megoldások, 

szenzorhálózatok, ipari monitoring és vezérlő platformok – ezek számos területen egészítik ki a Vodafone IoT és 

5G alapú megoldásait. 

Az együttműködésnek köszönhetően a két vállalat oly módon segíti majd a hazai vállalkozásokat a modern 

hálózati technológiákra való átállásban, hogy a fejlesztések fókuszában végig az automatizáláson alapuló 

termeléshatékonyság-növelés áll.  Gyorsan elháríthatóvá válnak azok a fejlődés útjában álló problémák, 

amelyekkel a termelővállalatok gyakran küzdenek, mint például a heterogén mérési és vezérlési infrastruktúra 

– ezáltal azonnal javítva a versenyképességet.  
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„A közelmúltban jelentettük be, hogy privát 5G hálózatot hoztunk létre a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemnek. Bár ezt a hálózatot támogatásként biztosítjuk, úgy látjuk, hogy a privát 

hálózatokra vállalati ügyfeleink körében is nagy igény mutatkozik, így a jövőben több 5G hálózatépítéssel 

kapcsolatos együttműködés megkötése is várható.” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati 

Szolgáltatások Üzletágának Vezérigazgató-helyettese. 

A magán 5G hálózatok például a gyártósorok esetében lehetnek nagyon előnyösek, ugyanis a gyártók gyorsabb 

és rugalmasabb módosításokat valósíthatnak meg a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően. A privát 

hálózatok lehetővé teszik továbbá, hogy a keletkezett adatok ne hagyják el az ügyfelek saját rendszerét, ami 

nagyobb biztonságot és még rövidebb válaszidőt tesz lehetővé. 

„A Delta Csoporttal kötött együttműködésünk éppen az ilyen igények esetében lehet különösen előnyös, 

ugyanis a Vodafone privát 5G hálózati szolgáltatását igénybe vevő vállalatok ipari parkjaiba a Delta olyan 

megoldásokat szállít, amelyekkel jelentős mértékben növelhető a vállalat hatékonysága és versenyképessége.” 

– tette hozzá Király István.  

„A Vodafone Magyarországgal kötött stratégiai együttműködés célja, hogy közös munkánk révén minél 

hatékonyabban fel tudjuk gyorsítani az Ipar 4.0 technológiák és Smart City megoldások elterjedését, mégpedig 

a lehető legszélesebb körben. Az így létrejött közös megoldáspaletta egyedülálló a magyar piacon, és fontos 

katalizátora lehet a termeléshatékonysági és költségoptimalizálási fejlesztéseknek.” – emelte ki Németh Attila, 

a Delta Csoport Kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. 

 

 

 

 

 

 

 

Delta sajtókapcsolat: 

 

Halupka Gergely 

Goodwill Communications 

+ 36 70 382 9812 

halupka@goodwillcom.hu  
 

A Vodafone-ról 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő érdekében. Vezető 

telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk véghez társadalmunkban. Hálózataink 

kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott 

– létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú 

szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy.  

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója, afrikai 

MPesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban 

rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 

millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 112 millió IoT berendezéshez  

biztosítunk kapcsolatot.  

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, valamint a nők és 

lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész társadalom számára lehetővé tegyük az 

oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, 

fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül.  

További információk: 

 

Dénes Attila 

 

 

Halmosi Imola  

Vodafone Magyarország HPS Communication 

+36 70 336 8306 +36 30 894 12 99 

sajto@vodafone.com   halmosi.imola@hps.hu  

mailto:halupka@goodwillcom.hu
mailto:halmosi.imola@hps.hu
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Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati 

berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk.  

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn oldalunkat itt. 

 

A Delta Technologies Nyrt.-ről 

A Delta Technologies Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett informatikai vállalat. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta 

Systems Kft. vezető magyar rendszerintegrátor cég. Célja, hogy tevékenységének leginnovatívabb területeire – melyek közül kiemelt 

hangsúlyt kap az Ipar 4.0., ezen belül az 5G, az energiamenedzsment, az IT-biztonság és a közlekedésinformatika – építve, a jelenlegi 

portfólióját bővítve kilépjen a regionális piacra is. 

 

 

http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

