A technológia-alapú biztonság jövőjén dolgozik az NKE és a Vodafone

Budapest, 2021. 03. 16. – Konzorciumi partnerként fogja segíteni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonsági
Technológiák Nemzeti Laboratóriumát a Vodafone Magyarország. A szervezeti egység olyan területeken
folytat kutatást és fejlesztést, mint az intézményeket, a településeket és a határvédelmet érintő, technológiaalapú biztonsági kérdések, valamint a kiberbiztonság és az 5G. A laboratórium működését a jövőben a
Vodafone Magyarország is támogatja, erről szándékmegállapodás született a vállalat és a felsőoktatási
intézmény között.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2020 őszén létrehozta Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium
programját.

Az országos hatókörű kutatóhely a technológia-alapú biztonság három pillérének, az

intézménybiztonságnak, a településbiztonságnak és a határbiztonságnak integrált kutatásával és a kapcsolódó
innovációkkal foglalkozik. A BTNL mindezek mellett két további területen, a kiberbiztonság és az 5G kapcsán
is folytat kutatási és fejlesztési tevékenységet.
Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Vállalati Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettese szerint
elengedhetetlen, hogy a biztonság érdekében megvalósuló innovációk lépést tartsanak a technológia
folyamatos fejlődésével:
„A Vodafone-nál fontos számunkra, hogy olyan kezdeményezéseket támogassunk, amelyek elősegítik a

társadalom digitális fejlődését. Úgy gondolom, felelős technológiai vállalatként kötelességünk mindent
megtenni azért, hogy segítsük azoknak a kutatóknak és szakembereknek a munkáját, akik innovatív
megoldásaikkal sokat tehetnek mindannyiunk digitális biztonságáért.”
A Vodafone Magyarország évek óta nyújt szakmai, illetve pénzügyi támogatást a hazai felsőoktatási
intézmények és fiatal generáció innovációs projektjei számára. A tavalyi évben a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen segítette egy kísérleti 5G hálózat és 5G laboratórium létrejöttét, idén pedig
csúcstechnológiás
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megvalósulásához és egy design thinking kurzust is támogatott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.
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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 M-Pesa 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. december 31-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 118 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.
Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal
csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig
villamos energiánk 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.
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