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Budapest, 2014. január 8. 

A Vodafone lesz az állami intézmények mobilszolgáltatója 2014-15-ben  

Kormányzati tendert nyert a Vodafone Magyarország 

A Vodafone Magyarország nyerte a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (KEF) „Mobil távközlési 

szolgáltatás beszerzés biztosítása - 2013” elnevezésű közbeszerzési eljárását (1) és így több száz 

intézmény számára biztosíthatja a mobilszolgáltatást 2 éven keresztül.  

 

„Büszkék vagyunk arra, hogy a 2014-es  évet egy ilyen jelentős szerződéssel sikerül indítanunk.” - mondta 

Diego Massidda, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.  „A Vodafone jelentős térnyerése az állami, 

intézményi szektorban társaságunk szolgáltatási színvonalának, innovatív megoldásainak, kiváló 

hálózatának és biztonságos technológiai megoldásainak köszönhető. Nem véletlen, hogy az elektronikus 

adatszolgáltatásra alkalmas és már üzembe helyezett pénztárgépek több mint 90%-ában is Vodafone SIM-

kártya található.” - tette hozzá. 

A keretszerződés által érintett kör (2) több tízezer előfizetésre, több száz intézményre terjed ki, beleértve a 

minisztériumokat, kormányhivatalokat, rend- és közvédelmi szerveket – például Országos Rendőr-

főkapitányság, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - vagy hatóságokat – mint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a Gazdasági Versenyhivatal -, illetve többek között olyan intézményeket érint, mint például az 

Országos Mentőszolgálat. 

A Vodafone Magyarország kiemelkedően kedvezményes hívás- és sms , valamint adatcsomagjaival járul 

hozzá az intézményi szektor távközlési költségeinek optimalizálásához. Az intézmények 2014. január 2-

tól kezdhették meg a szerződéskötést a szolgáltatóval. Erről további információt kérhetnek a 

kozbeszerzes.hu@vodafone.com e-mail címen. 

Megjegyzések: 

 

(1)  A keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a 

központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények mobiltávközlési 

szolgáltatásokkal történő ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás. 

(2)  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) 23. § (1) 

bekezdésében meghatározottak alapján a minisztériumok, a Miniszterelnökség, a központi 

költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervek, az országos 

illetékességű, társadalombiztosítási alapokat kezelő költségvetési szervek, továbbá más, fejezeti 

jogosítványokkal felhatalmazott szervek és személyek, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési 

szervek - kivéve a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott 

fejezetrendhez igazodóan az I-VIII., a XXX. és a XXXIII-XXXIV. fejezetekhez tartozó szervezeteket, a 

nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium irányítása 

alá tartozó külképviseleteket - a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó 

közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során e rendelet 

előírásai szerint kötelesek eljárni. 
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A Vodafone-ról  

 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és 

további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 409 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 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.  

 

További információ: 

Fülöp Szilvia                            Márton György 

Vodafone Magyarország                       TKP Consulting 

+36 70  333 2555         +36 20 931 2233 

sajto@vodafone.hu        martongyorgy@tkpconsulting.hu 
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