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Az előtt jelzi az erdőtüzet a Vodafone rendszere, hogy az egyáltalán 

elkezdődne 

A felhő alapú IoT megoldás minden korábbinál gyorsabb reakciót tesz 

lehetővé, így megelőzhető a pusztító erdőtüzek elterjedése 

A klímaváltozással járó hőhullámok fokozzák az erdőtüzek kockázatát, melyek világszerte 

egyre nagyobb problémát jelentenek. Bár leginkább a trópusi és boreális régiók vannak 

veszélyben, a tavaszi és nyári időszakban Magyarországon is fordulhatnak elő erdőtüzek – 

idén júliusban a Bükkben emésztett fel jelentős területet egy futótűz. Mivel a száraz, fás, 

bozótos területeken a lángok gyorsan terjednek, a tűz mielőbbi észlelése és a tűzoltás 

megkezdése kulcsfontosságú az erdőterület védelme érdekében. Ebben nyújthat 

segítséget a Vodafone felhő alapú IoT riasztórendszere, amely még az „aranyórában” 

lehetővé teszi a reagálást. 

Tavaly Szardínián és a Földközi-tenger más térségeiben több erdőtűz is pusztított, összesen 20 000 

hektáron csaptak fel a lángok. A tüzek következtében 1000 ember kényszerült elhagyni az 

otthonát és 30 millió méh veszett oda. Az ehhez hasonló erdőtüzek a globális CO2-kibocsátás 

20%-áért felelősek, leküzdésük pedig nagyjából 5 milliárd dollárba kerül. 

A Vodafone Business ezért egy új, IoT ultrakorai erdőtűz-észlelő rendszert állít fel Szardínia azon 

régiójában, amelyet 2021 nyarán az erdőtüzek leginkább sújtottak: a Mesh Gateway hosszú 

élettartamú, alacsony fogyasztású, nagy hálózati kiterjedésű (LPWAN) érzékelői a fákra helyezve 

az úgynevezett parázslási fázist detektálják, így az előtt riasztanak, hogy a tűz elterjedne. Ez 

jelentősen lerövidíti a reakcióidőt és segít megóvni az erdő többi területét a gyorsan terjedő 

futótüzektől. A felhőalapú megoldás legnagyobb előnye, hogy sokkal gyorsabb riasztja a 

hatóságokat, mint például a kamerás vagy műholdas rendszerek. 

„A Vodafone számos korábbi intézkedése szolgálta már a környezetvédelem és a fenntarthatóság 

ügyét. 2021 júniusa óta a Vodafone európai hálózata 100%-ban megújuló energiával működik, 

2022 tavaszán pedig a 10 Millió Fát Alapítvánnyal együttműködésben a Vodafone Magyarország 

országszerte 1600 facsemete elültetést kezdte meg. Az IoT megoldások egyik úttörőjeként 

folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a digitalizációt kihasználva is hozzá 

tudunk járulni ezekhez a társadalmileg hasznos ügyekhez. Bízunk benne, hogy a Mesh Gateway 

érzékelői a jövőben segítséget jelentenek majd a pusztító erdőtüzek elleni küzdelemben” – 

mondta Dobó Mátyás, a Vodafone vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.   
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A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 48 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2022. március 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 150 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel.  A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját.  Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 52 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést.  A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

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

oldalunkat itt.  
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