A szoftveripar lesz a nyertese a hálózatba kapcsolt autók időszakának
Csak az amerikai autóiparból körülbelül 1100 milliárd dollárnyi bevétel fog eltűnni 2030-ra. A
GSMA adatai szerint a hálózatba kapcsolt autók piaca 2020-ra nagyságrendileg 151 milliárd
dolláros üzlet lesz, ebből az NNG és a Vodafone is kivenné a részét.
A tradicionális, ma is ismert autóiparnak 2030-ra elég komoly gondjai lesznek, legalábbis a RethinkX
szakértői csoport 2017-es, Rethink Transportation 2020-2030 jelentése alapján. A tanulmány szerint
az amerikai autóiparból 1100 milliárd dollárnyi bevétel fog eltűnni, amelyet jó részben a különböző,
autóiparhoz közel álló szoftverfejlesztő és szolgáltató cégek fognak bezsebelni. Ha ezt az információt
kiegészítjük azzal, hogy a hálózatba kapcsolt autók globális piacának értéke 2020-ra várhatóan eléri a
151 milliárd dollárt** – mindezt pedig az olyan szolgáltatások fogják okozni elsősorban, mint a
navigáció, a kiberbiztonsági megoldások és az infotainment mobil hálózati kapcsolatra építve. A
statista.com adatai szerint, a hálózatba kapcsolt autók magyarországi penetrációja jelenleg 0,9
százalékon áll (a KSH adatai* alapján ez körülbelül 30.000 autót jelent), 2021-re ez viszont 12,7
százalékra fog emelkedni (ez még a 2016-os adatokkal számolva is több mint 420.000 autó). A BI
Intelligence jelentése szerint emellett a 2021-ben piacra kerülő autók több mint 80 százaléka fog
rendelkezni valamilyen típusú hálózati kapcsolattal, vagyis az utakon szinte lehetetlen lesz elkerülni
ezeket a járműveket.
Ahhoz, hogy az egyre több egymással kommunikáló eszköz biztonságosan és stabilan működjön a
jövőben is, komoly hálózatfejlesztésekre lesz szükség. Mint Király István, a Vodafone Magyarország
Vállalati Szolgáltatások Üzletágának vezérigazgató-helyettese elmondta:
„A hálózatba kapcsolt eszközök elterjedése jelentősen felgyorsult az elmúlt években, arra számítunk,
hogy a jövőben ez a trend még inkább erősödni fog. Nemzetközi és hazai szinten is kiemelt figyelmet
fordítunk erre a területre, nagy büszkeség számunkra, hogy a Gartner a negyedik egymást követő
évben ismerte el piacvezetőként a Vodafone-t a menedzselt M2M (gépek közötti) szolgáltatásokat
vizsgáló, Magic Quadrant felmérésében. Az autóipar az egyik szektor, ahol már ma is számos ilyen
megoldással találkozhatunk, a jövőben nem csak a járműben, de a forgalomirányítás technikájában
és az infrastruktúrában is egyre több egymással kommunikáló eszköz fog megjelenni. Azt gondolom,
hogy a közlekedés olyan forradalmon kell, hogy átmenjen a fejlett világban, ami menedzselhetővé
teszi a folyamatokat. Talán ebben tud az 5G kommunikáció behozni olyan újításokat, amelyektől a
hálózatba kapcsolt autózás kezelhetővé válik. Hiszünk ebben a technológiában, a Vodafone Csoport
az első távközlési szolgáltatóként csatlakozott a globális 5GAA (5G Automotive Association)
szövetséghez, amelynek a célja az összekapcsolt és automatizált vezetés és az intelligens szállítási
rendszerek fejlesztése.”
A hálózati kapcsolat teljesen új távlatokat fog nyitni a sofőrök és a fejlesztők előtt. Mint azt Kerecsen
Tamás, az NNG technológiai igazgatója elmondta: „a hálózati kapcsolat olyan, új termékeket és
szolgáltatásokat tesz majd lehetővé az autókban, amelyekről eddig még álmodni sem mertünk.
Lehetőség lesz például arra, hogy a merülő elektromos autónk feltöltéséhez az autóval való,
szabadszavas beszélgetés segítségével találjunk megfelelő töltőt, lefoglaltassuk azt magunknak a
kocsival, majd fizessünk. Ezt követően a töltő szomszédságában lévő kávézótól a fizetést követő
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néhány másodpercben kapott, aktuális kuponnal megvegyünk a kávénkat, ha odaértünk, így eltöltve
az időt, amíg tölt az autó. De akár arra is, hogy a naptárunkkal szinkronban lévő járművünk reggeli
közben figyelmeztessen arra, hogy a szokásos útvonalunkon baleset történt, dugó várható, így
valamivel korábban el kellene indulnunk, vagy alternatív útvonalat lenne érdemes választanunk. Az
biztos, hogy a globális autópiacon hatalmas változások várhatóak, erre pedig az NNG is készül, hiszen
idén a vállalat bevételének már több mint 90 százaléka érkezett erről a területről.”
Mint minden területen, itt is komoly kihívások állnak a szereplők előtt. A hatalmas tortából ugyanis
mindenki szeretne egy szeletet, a kérdés ugyanakkor az, hogy, ha bármi baj történik, ki lesz a felelős.
Egy balesetben az előttünk haladó autó, amelyik szolgáltatta az adatot, a miénk, amelyik azt fogadta
és feldolgozta, esetleg az infrastruktúrát kezelő cég, és a sort még folytathatnánk. Ez már csak azért is
fontos kérdés, mert Vodafone Csoport becslése szerint évente 25 000 ember életét menthetik meg
az európai utakon az intelligens, egymással együttműködő autók és egyéb közlekedési eszközök.
Emellett érdekes kérdés a kiberbiztonság is, azzal ugyanis, hogy az autókat az internetre kötjük, egy
új terület nyílik meg a bűnözők előtt. Az NNG már idén bejelentett egy fejlesztést, amellyel a
leggyakrabban alkalmazott támadást hatékonyan lehet megelőzni.
A következő években tehát az autóipart fenekestül felforgató változások várhatóak, mindebből pedig
a szoftvercégek és a szolgáltató szektor jöhet ki a legjobban. Amellett természetesen, hogy a
fogyasztók is rengeteg, az életüket megkönnyítő fejlesztést, szolgáltatást kapnak majd.
A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és
további 48 partnerhálózattal rendelkezik, közel 523 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.
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Az NNG Kft.-ről
Az NNG globális autóipari szoftverbeszállító, amelynek célja, hogy a legjobb vezetési élményt biztosítsa. A vállalat a
navigáció, a kiberbiztonság és a UX piacain kínál megoldásokat. Az NNG elsősorban a white-label formában értékesített
szoftvereiről ismert, amelyeket számos autógyártó, többek közt a Ford, a Renault és a Mazda is használ. Az NNG navigációit
már több mint 30 millió eszközre telepítették világszerte, beleértve több mint 30 autómárka járműveit is. Az NNG a világ
számos pontján, például az USA-ban, Brazíliában, Svájcban, Izraelben, Kínában, Japánban és Indiában is rendelkezik helyi
képviselettel, így biztosítva a helyi igényekre és piacra szabott megoldásokat és tartalmat valamennyi ügyfele számára.
Ha többet szeretne megtudni megoldásainkról, tekintse meg a JLR Japan-nal folytatott projektünkről készült
esettanulmány-videót az alábbi linken, vagy keresse fel weboldalunkat a http://www.nng.com címen.
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