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Budapest, 2021. szeptember 17. 
 

Környezettudatos zöld autókra cseréli gépjárműflottáját a Vodafone 
 

A vállalat újabb fontos lépést tesz globális karbonlábnyomának csökkentése 

felé 
 

Környezetvédelmi stratégiájának részeként tovább csökkenti karbonlábnyomát a 

Vodafone Magyarország. A vállalat teljes, összesen több mint 400 autóból álló 

gépjárműflottáját elkezdte környezettudatos modellekre cserélni, melynek első 

lépéseként 106 darab ŠKODA Octavia IV plug-in hibrid gépjárművet vett át a Porsche 

Hungaria-tól. A most bejelentett kezdeményezés a Vodafone azon lokális vállalásának 

része, miszerint 2025-től a vállalat teljes gépjárműflottája már csak elektromos autóból 

fog állni. Mindez jelentős mérföldkő a vállalatcsoport globális környezetvédelmi 

stratégiájának megvalósulása felé vezető úton: a Vodafone világszintű céljai között 

szerepel ugyanis, hogy 2030-ra a vállalatcsoport teljes karbonlábnyomát nettó nullára 

csökkenti, és ezt 2040-ig a teljes beszállítói- és partnerhálózatra is kiterjeszti. 
 

A Vodafone évek óta elkötelezett támogatója a fenntarthatóságnak és bolygónk védelmének, az 

elmúlt években számos kezdeményezést indítottak ennek érdekében mind csoport, mind helyi 

szinten. Az egyik legjelentősebb eredmény ezek közül, hogy a szolgáltató június vége óta 

európai működésének energiaellátását 100%-ban megújuló energiaforrásokból fedezi – 

beleértve a mobil, illetve vezetékes hálózatok, az adatközpontok, a kiskereskedelmi egységek, 

valamint az irodák energiaigényét. Mindezt az európai leányvállalatok közül a Vodafone 

Magyarország teljesítette elsőként 2020 októberében. 
 

A Vodafone Magyarország nagyon fontosnak tartja, hogy helyi szinten is minden lehetséges 

módon támogassa a fenntarthatósági célokat, törekvéseket és ezeket az ügyfelek mellett a 

kollégákra is kiterjesszék. Ennek részeként a vállalat elköteleződött aziránt, hogy a következő 

időszakban a teljes, összesen több mint 400 autóból álló hazai gépjárműflottáját 

környezettudatos autókra cseréli, melynek első lépéseként 106 db plug-in hibriddel bővül a 

flotta. A most átadott ŠKODA Octavia IV plug-in hybrideket a Porsche Hungaria-tól vették át a 

Vodafone munkatársai, és 
 

a 106 db Skoda Octavia IV-n túl további 60 környezettudatos gépjármű, köztük plug-in hibridek és 

tisztán elektromos autók érkeznek a következő év elejéig a Vodafone flottájába. A Vodafone 

Magyarország lokális vállalása, hogy 2025-re a teljes gépjárműflottáját környezettudatos 

járművekre cseréli. 
 

„Napjaink egyik legfontosabb feladata, hogy nagyvállalatként olyan munkakörnyezetet 

teremtsünk, melyben munkatársaink környezettudatosan végezhetik napi feladatukat.  
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Ennek példája a most épülő új székházunk is, melynek tervezése során elsőszámú szempont volt 

a fenntartható működtetés; továbbá a fenntartható munkavégzés lehetőségének biztosítása 

érdekében cseréljük most le a céges autóinkat is környezettudatosabb modellekre. Azonban azt 

is tudjuk, hogy egy vállalat felelőssége nem csak abban áll, hogy biztosítsa a környezetbarát 

munkakörnyezetet. Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy folyamatos érzékenyítéssel és 

edukációval felkészítsük munkatársainkat ennek az új munkakörnyezetnek, jelen esetben a 

flottánkba érkező új típusú autóknak a hatékony és rutinszerű használatára. – tette hozzá Tóth 

Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettese. 
 

A korábbi zöld intézkedésekkel, valamint a mostani gépjárműflotta cseréjével a szolgáltató 

hatalmas lépést tesz a vállalatcsoport 2030-as globális vállalásának irányába, miszerint a cég 

karbonlábnyomát nettó nullára csökkentik, és ezt 2040-ig a teljes beszállítói- és 

partnerhálózatára is kiterjesztik. 
 

„A Volkswagen-csoport és így a Porsche Hungaria is kulcsszerepet kíván játszani az 

elektromobilitáshoz kapcsolódó átalakulás előmozdításában, miközben autógyártóból vezető 

globális, szoftvervezérelt mobilitási szolgáltatóvá válunk. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, 

hogy vállalatunk nemcsak részese, hanem zászlóvivője annak a folyamatnak, amely újradefiniálja 

a mobilitást, miközben klímasemlegesen és felelősségteljesen működik. Ezen az úton – a zéró 

kibocsátás felé – nem egyedül megyünk, hiszen az olyan vállalatok, mint a Vodafone 

Magyarország is ugyanezen az úton jár. A mai esemény pedig erről szól, mindenki tesz valamit: a 

most átadásra kerülő ŠKODA Octaviak, a plug-in hibrid technológiájuk miatt gazdaságosabb és 

környezetbarátabb autózást tesznek lehetővé, így a Vodafone Magyarország ezzel is közelebb 

kerül karbonlábnyomának nettó nullára csökkentéséhez.” – mondta Németh Balázs, a Porsche 

Hungaria ügyvezetője. 
 

„Az ALD Automotive küldetése fenntartható mobilitási szolgáltatóként az, hogy egyszerűvé és 

hozzáférhetővé tegye az elektromos mobilitásra való áttérést. A környezetbarát hajtásláncok 

széleskörű alkalmazásával, a mobilitási megoldások vezetőjeként felelősségünk, hogy 

támogassuk ügyfeleinket járműflottájuk kibocsátási profiljának jelentős javításában, mind az 

éghajlatváltozás, mind a levegőminőség szempontjából. Az ALD Automotive készen áll arra, hogy 

kellően megalapozott döntésekhez segítse ügyfeleit és üzleti partnereit a számukra 

legmegfelelőbb erőátvitel-technológia kiválasztásakor, és társuk legyen flottájuk elektromos 

átállásában is, ezért nagy öröm számunkra, hogy a Vodafone flottakezelő partnereként részesei 

lehetünk annak a folyamatnak, melynek célja a Vodafone fenntartható gépjárműflottájának 

kialakítása. Őszintén hisszük, hogy a mobilitás jövője elektromos.” – mondta a bejelentés kapcsán 

Olena TYMOFIYIVA, az ALD Magyarország az ügyvezetője. 

 

További információk:  

sajto@vodafone.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 létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus 

fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy. 
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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. 

 

Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, fogyatékosságtól, kortól, 

szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és vallástól függetlenül. A 

sokféleség és befogadás iránti elkötelezettségünk központi eleme működésünknek, a nők és általában a társadalom 

megerősítéséért végzett munkánknak, továbbá az oktatáshoz és a digitális készségekhez való hozzáférés javításáért 

tett erőfeszítéseinknek. 

 

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. 2021-ig Európában villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 2025-ig pedig a világ többi részén is elérjük ezt a célt. 2025-re 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. 

 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.steele%40vodafone.com%7C9068481ed3a34a7003a808d87400cb08%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637386894038777457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZJ0%2BNHQihXuzTVyDtXjB0%2B9TLITY8ySTAwOjbkSCbk%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

