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Az 1985-ben alapított ZTE Corporation elkötelezett, hogy 
testre szabott kommunikációs berendezéseket szállítson 
és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek világ-
szerte. Tiszteli munkatársait és biztosítja számukra a fej-
lődés lehetőségét, azt, hogy együtt növekedjenek a válla-
lattal. Nyilvános részvénytársaságként optimális hozamot 
biztosít befektetőinek és értéket ad vissza a társadalom-
nak is.

Founded in 1985 ZTE is committed to providing custom-
ized communication products and services to customers 
around the world. The company is Respecting employees 
and enabling their career development, providing oppor-
tunities for them to grow with the company. As a public 
shareholding company ZTE is generating optimal returns 
for shareholders, and giving back to society.
 ZTE reports a steady increase in operating revenue  to 
RMB71.56 billion and net profit to RMB2.86 billion in Q3 
2016. In Q3 2016, ZTE invested close to 15%, or RMB9.89 
billion, of their total revenue in R&D, the largest such in-
vestment the company has made to  date.
 The company will focus on major strategic directions, 
namely: in-depth development of the carriers’ market; 
value creation in government and enterprise business; 
integration and innovation in the consumer market, and 
driving business development in the voice sectors in 2016.
ZTE is since 2005 present in Hungary. Starting as repre-
sentative office until the breakthrough in 2010 when the 
company won the tender for the reconstruction of Telenor 
Hungary’s radio network preparing it for the full 4G LTE-
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A ZTE folyamatosan növekvő működési eredményről szá-
mol be, amely elérte a 71,56 mrd jüant 2,86 mrd jüan 
netto profit mellett 2016 harmadik negyedévében. Ugyan-
ezen időszak alatt a cég a teljes bevételének 15%- át, azaz 
9,89mrd jüant fordított kutatás-fejlesztésre, amely a leg-
nagyobb ilyenfajta befektetés a cég történetében.
 A vállalat a főbb stratégiai irányvonalakra összpon-
tosít, így a távközlési szolgáltatói szegmens mélyreható 
fejlesztésére; értékteremtésre a vállalati- és kormányza-
ti szegmensben; integrációra és innovációra a fogyasztói 
szegmensben, valamint üzletfejlesztésre a hangkommuni-
kációs szektorban A ZTE 2005 óta van jelen Magyarorszá-
gon. Eleinte képviseleti irodaként működött, míg 2010-ben 
elnyerte a Telenor magyarországi hálózatának rekonst-
rukciójára kiírt versenypályázatot. Ekkor létrejött a ZTE 
Hungary Kft., amely szinte valamennyi magyarországi táv-
közlési szolgáltató partnere berendezések szállításában, 
telepítésében, üzembehelyezésében és üzemeltetésében.
Így a Telenor teljes hálózatrekonstrukciója mellett sok-
százezer eszközt szállítottunk/szállítunk a Magyar Telekom 
hálózatához, s partnerünk a DIGI és az Invitel is. Termé-
szetesen igyekszünk partnerkapcsolatot kiépíteni a ma-
gánkézben lévő kábeltelevíziós cégekkel, mint pl. a TARR 
Kft. vagy a VIDANET. A fentiek mellett egyre nagyobb hang-
súlyt kap a vállalati- és a kormányzati szegmens is.
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age. Thus has been ZTE Hungary Kft established, that is 
partner of almost every Hungarian infocomm service pro-
viders in supplying, installing and operating different net-
work technologies.
 Besides of the complete network reconstruction of Tel-
enor’s network we are supplying hundre-thousands of 
equipment to the network of Magyar Telekom and we are 
in partnership both with DIGI and Invitel. Of course ZTE 
strives for partnership with the CATV-companies that are 
controlled by Hungarian private owners, like TARR and VI-
DANET. In addition to the above ZTE is targeting the enter-
prise and governmental segment too.
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