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A Huawei Technologies a világ egyik vezető globális infor-
mációs és kommunikációs (IKT) megoldásszolgáltatója. 
A megbízható működésre, a folyamatos innovációra és a 
nyílt együttműködésre irányuló elkötelezettségünk mel-
lett a távközlési és vállalati hálózatok, eszközök, felhőalapú 
technológia és szolgáltatások versenyképes infokommuni-
kációs portfólióját biztosítjuk. Az IKT megoldásainkat, ter-
mékeinket és szolgáltatásainkat több mint 170 országban 
és régióban használják, termékeink a világ népességének 
egyharmadát szolgálják. A Huawei 180.000 alkalmazottja 
elkötelezte magát amellett, hogy lehetővé teszi a jövőbeli 
információs társadalom megteremtését és egy jobban ösz-
szekapcsolt világ megteremtését. 
 A távközlési szolgáltatókkal együtt a Huawei több mint, 
1500 telekommunikációs hálózatot épített eddig. Vállala-
ti ügyfeleinkkel közösen felhőalapú megoldásokat és agilis 
hálózatokat alkalmazunk a hatékony működés és az inno-
váció érdekében olyan területeken, mint a biztonságos/
okos város, pénzügy, közlekedés és energia területe. Az 
intelligens eszközök és okostelefonok segítségével javítjuk 
az emberek digitális élményét a munkában, az életben és 

Huawei Technologies is a leading global information and 
communications technology (ICT) solutions provider. Driv-
en by a commitment to sound operations, ongoing innova-
tion, and open collaboration, we have established a com-
petitive ICT portfolio of end to end solutions in telecom 
and enterprise networks, devices, and cloud technology 
and services. Our ICT solutions, products, and services are 
used in more than 170 countries and regions, serving over 
one-third of the world’s population. With 180.000 em-
ployees, Huawei is committed to enabling the future in-
formation society, and building a Better Connected World.

 
 Together with telecom carriers, Huawei has built over 
1,500 networks. Together with our enterprise customers, 
we employ open cloud solutions and agile networks to 
drive efficient operations and agile innovation in domains 
like Safe City, finance, transportation, and energy. With our 
smart devices and smartphones, we are improving people’s 
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a szórakozásban. Mint felelős vállalati polgár, a Huawei 
jelentősen hozzájárul a digitális megosztottság, olló át-
hidalásához, és olyan helyeken épített hálózatokat, mint 
a Mount Everest és az Északi-sarkkör. Tisztában vagyunk 
a távközlés fontosságával a válsághelyzetekben. A nyu-
gat-afrikai Ebola vírus által érintett területeket, a japán 
szökőár után bekövetkező nukleáris szennyeződést és a 
kínai Szecsuánt sújtó nagymértékű földrengést követően 
katasztrófahelyzetekben gyorsan tudtuk biztosítani a 
kommunikációs hálózatok helyreállítását és az alapvető 
távközlési berendezések megbízható működését. A fenn-
tarthatóság további előmozdítása érdekében támogatjuk 
az IKT-tehetségek következő generációjának oktatását is 
a globális Seeds for the Future programmal, amellyel a 
világ 96 különböző országából és régiójából álló, egyete-
mi hallgatók számára biztosítunk lehetőséget a Huawei 
székhelyének megismerésére, IKT képzésükre.
 Magyarországi leányvállalatunkat 2005-ben alapítottuk, 
hogy csúcsminőségű távközlési és IKT termékeket, szol-
gáltatásokat nyújthassunk az ország számára. Az Európai 
Ellátó Központunk is 2009-től Magyarországon működik, 
2000 embert foglalkoztat és 50-nél több országba gyárt és 
szállit Huawei termékeket. 2013-ban – első ázsiai vállalat-
ként – Magyarország stratégiai partnere lettünk, s a máso-
dik legnagyobb kínai befektetők vagyunk. Cégünk magyar-
országi irányítása Budapestről történik, de Biatorbágyon, 
Komáromban és Pátyon üzemelnek az Európai Ellátó Köz-
pont egységei. A magyar lakosság több, mint 70 százaléka 
használja például a szélessávú internetezéshez távközlési 
eszközeinket és IKT megoldásainkat. Legnagyobb hazai 
ügyfeleink között tudhatjuk a Magyar Telekom csoportot, 
a Telenor Magyarországot, a Vodafone Magyarországot, 
de az állami, 112-es európai segélyhívó rendszer magyar-
országi feladatainak ellátása, a kommunikáció is Huawei 
berendezéseken zajlik. 
 Globális és helyi társadalmi felelősségvállalalási prog-
ramjaink Magyarországon is futnak, többek között te-
hetséges mérnökhallgatókat segítünk kínai technológiai 
tanulmányutakkal, ösztöndijakkal. A győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem számára úgynevezett szupereszámitógépet 
ajándékoztunk. Általános és középiskolások számára tar-
tott szakmai előadásokkal népszerűsítjük a digitalizáció, a 
távközlés és infokommunikáció helyi terjedését, hogy egy 
jobban összekapcsolt Magyarországot építsünk. 
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digital experience in work, life, and entertainment. As a re-
sponsible corporate citizen, Huawei has made a significant 
contribution to bridging the digital divide, leaving our mark 
in places as remote as Mount Everest and the Arctic Circle.
 We are keenly aware of the importance of telecommu-
nications in emergency response situations. Having faced 
Ebola-affected areas in West Africa, nuclear contamination 
after the Japanese tsunami, and the massive earthquake 
that struck Sichuan, China, we hold fast in disaster zones 
to help restore communications networks and ensure the 
reliable operation of essential telecom equipment. To fur-
ther promote sustainability, we help develop the next gen-
eration of ICT talent with our global Seeds for the Future 
program, in which we give college students from 96 differ-
ent countries and regions around the globe the opportu-
nity to visit Huawei’s headquarters, undergo training, and 
gain first-hand experience in the ICT industry.
 We established our Hungarian subsidiary in 2005 to 
provide cutting edge telecom and ICT products, services 
for the country. Since 2009 our European Supply Center is 
also located in Hungary providing job for 2000 people and 
manufacutirng Huawei products for 50+ countries. 
 As the first Asian enterprise we became Hungary’s first 
strategic partner company from China, and we are the sec-
ond largest Chinese investor in the country. Our Hungarian 
management is based in Budapest, but the units of the 
European Supply Center operate in Biatorbágy, Komárom 
and Páty. More than 70 percent of the Hungarian popula-
tion uses our telecommunication tools and ICT solutions 
for broadband internet service. Among the largest local 
clients you can find the Magyar Telekom group, Telenor 
Hungary, Vodafone Hungary, but the Hungarian operation 
of the state-run 112 European Emergency Call system and 
communication works with Huawei equipments as well. 
 Our global and local corporate social responsibility 
programs in Hungary contribute to the local digital eco-
system’s development. Among many others we support 
talented engineering students with technology cours-
es and trips to China and scholarships. We donated a so 
called supercomputer to the István Széchenyi University 
in Győr. With professional presentations for primary and 
high school students, we promote the local development 
of digitization, telecommunications and info communica-
tion to build a better connected Hungary.
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