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Budapest, 2022. április 8.  

Új innovációt vezet be a Vodafone az európai közlekedésbiztonság 

javítása érdekében 

A megoldás a Vodafone technológiáját alkalmazva gyorsabb és hatékonyabb 

információcserét tesz lehetővé a közlekedésben résztvevők között  

A ’Biztonságos Közlekedés Európáért Platfom’ (Safer Transport for Europe Platform = 

STEP) elnevezésű megoldás a járműbe épített navigációs rendszereken keresztül képes 

friss közlekedésbiztonsági híreket megosztani a közlekedés résztvevőivel, ezzel 

jelentősen hozzájárulva az utak biztonságához. Emellett a platform a jövőben képes lehet 

például figyelmeztetni a vezetőt a holttérben tartózkodó kerékpárosra, vagy szerepet 

játszhat a lopott járművek nyomkövetésében is. A megoldás minden járműbe épített 

navigációs rendszerrel és egyéb térképalkalmazással kompatibilis, ráadásul a biztonsági 

információkhoz való hozzáférés a közlekedők számára ingyenes. 

Új platformot vezetett be a Vodafone, amelynek célja, hogy a közlekedőket közvetlenül 

összekapcsolja a közlekedési hatóságokkal és egymással, lehetővé téve ezáltal a biztonsági 

információk, veszélyjelzések és friss forgalmi információk valós idejű megosztását, függetlenül 

attól, hogy milyen rendszert vagy járműbe épített eszközt használnak. A felület minden harmadik 

féltől származó alkalmazással és járműbe épített navigációs rendszerrel kompatibilis. A Vodafone 

több partnerrel is együttműködik azért, hogy a technológiát eljuttathassa a közlekedőkhöz, és 

még idén tervezi a felület bevezetését a saját, Vodafone Automotive alkalmazásába. 

Az új, STEP (Safer Transport for Europe Platform – ’Biztonságosabb Közlekedés Európáért 

Platform’) elnevezésű felület célja az adatok széttöredezettségének és az elkülönítve tárolt 

információk problémájának kiküszöbölése, amelyek most megakadályozzák azoknak a 

közlekedésbiztonsági előnyöknek a kiaknázását, amelyet az összekapcsoltság kínál. A 

közlekedési hatóságok gyakran csak a közúti infrastruktúrán (például autópálya-hidakon, változó 

üzeneteket megjelenítő vagy mátrix-rendszerű táblákon) vagy a független gyártók által 

kifejlesztett, korlátozott számú technológiai megoldásokon (például járműbe épített navigációs 

rendszereken) keresztül képesek friss közlekedésbiztonsági híreket megosztani. 

A STEP megoldást kínál ezekre a kihívásokra. Nyitott, iparági szabványokra épülő, felhőalapú 

felületként lehetővé teszi a szereplők – szabályozószervek, közlekedési hatóságok, járműgyártók, 

mobilitási szolgáltatók és egyéb mobilhálózat-üzemeltetők – kiterjedt rendszerének 

együttműködését a közúti biztonság további javítása érdekében, egész Európában. 
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„A gyorsabb és hatékonyabb adatmegosztást lehetővé tevő nyílt felületek lehetővé teszik, hogy a 

legfontosabb biztonsági információk minden közlekedőhöz eljussanak, függetlenül attól, hogy 

milyen alkalmazást vagy rendszert használnak. A STEP ösztönzi a közlekedési hatóságok, az 

alkalmazásfejlesztők és az autóipar között szükséges együttműködés létrejöttét, így biztosítva az 

adatok és az összekapcsoltság előnyeinek teljeskörű kiaknázását, ezzel hozzájárulva az európai 

utak biztonságosabbá tételéhez.” – mondta el Dobó Mátyás, a Vodafone Magyarország Vállalati 

Megoldások Üzletág vezérigazgató-helyettese.  

Indulásakor a STEP arra lesz képes, hogy a járműbe épített különböző rendszereken és navigációs 

alkalmazásokon keresztül megkönnyítse a biztonsági üzenetek és a közúti üzemeltetők által 

kiadott legfrissebb információk továbbítását a sávlezárásokról, sebességkorlátozásokról, valamint 

a még előttünk álló útszakaszon bekövetkezett közlekedési eseményekről. A STEP ezenfelül 

alkalmas lehet az úthálózat modellezésére is biztonságos, anonimizált és összesített 

járműpozíciós adatok felhasználásával.  A Vodafone hosszútávú célja, hogy a felület biztonsági 

funkcióinak fejlesztése során azokba bekerüljenek a veszélyeztetett úthasználókra vonatkozó 

figyelmeztetések is (egy nagyméretű jármű vezetője például figyelmeztetést kaphatna a 

közelben tartózkodó, számára nem látható kerékpárosokról vagy gyalogosokról) csakúgy, mint a 

flottakezelési, vagy éppen a lopott járművek nyomkövetésére és a használat alapú biztosítások 

támogatására szolgáló funkciók. 

A STEP elindítása a Vodafone sikeres kísérletére épül, melynek során a vállalat az Egyesült 

Királyság első „vehicle-to-everything” (a járműtől minden más csatorna felé információt küldő) 

közúti biztonsági rendszerét tesztelte. Ez egy olyan felhőalapú mobilitási platform, amely élő, a 

közvetlen környezetre fókuszáló, célzott, friss információkat biztosít az úthasználók számára 

sávlezárásokról, sebességkorlátozásokról és közlekedési balesetekről. A Vodafone németországi, 

aldenhoveni tesztközpontjában működő 5G Mobility Lab kísérletei azt is vizsgálták, hogy az 5G 

technológia és a rendkívül pontos helymeghatározás hogyan segíthet a közlekedésbiztonság 

javításában. 

A Vodafone autógyártókkal, közútkezelő vállalatokkal, közlekedési hatóságokkal, technológiai 

partnerekkel és alkalmazásfejlesztőkkel együtt dolgozik a „Biztonságosabb közlekedés 

Európában Platform” jelenlegi és lehetséges jövőbeli felhasználási lehetőségeinek kiaknázásán. 

 

 

 

 

 

 

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 47 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 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 142 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. 

További információk: 

 

 
  

sajto@vodafone.com   

https://www.vodafone.com/news/technology-news/trial-uks-first-mobile-vehicle-everything-road-safety-system-goes-live
https://www.vodafone.com/news/technology-news/trial-uks-first-mobile-vehicle-everything-road-safety-system-goes-live
https://www.vodafone.com/news/technology/traffic-safety-system
https://www.vodafone.com/news/technology/traffic-safety-system
https://www.vodafone.com/news/technology/traffic-safety-system
mailto:sajto@vodafone.com
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Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 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.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L3Ulgu%2BFQyeOmxrNPfw7aAbEL0arrjEu4EMG1n0mYNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvodafone%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fqiay%2BuWb327shWmufECoM7yFlzJ1MKq%2F8GC1p68FJs%3D&reserved=0

