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A Magyar Telekom a hazai távközlési piac meghatározó
szereplőjeként tudatosan alakítja a távközlési iparághoz
szorosan illeszkedő területekkel, szabványosítási
szervezetekkel, innovációs szervezetekkel
és a felsőoktatással való kapcsolatrendszerét.

9.1. SZAKMAI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Aktív tagjai vagyunk a Mobilitás és Multimédia
Klaszternek, mely a magyarországi mobil- és
multimédiás technológiák szereplőinek és a
hazai kutatás-fejlesztés kapacitásainak összefogására, valamint – e kapacitásra alapozva
– hazai találmányok (világ)piaci bevezetésére
jött létre 2007-ben. Napjainkra az MMKlaszter
Magyarország egyik legjelentősebb összefogásává nőtte ki magát, tagjai között telekommunikációs és informatikai nagyvállalatok,
infokommunikációs innovációra fókuszáló kisés középvállalkozások, valamint kutatóközpontokat fenntartó egyetemi partnerek találhatók.
A hazai tudományos szervezetek közül
aktívan részt veszünk a HTE, a MISZ (Magyar
Innovációs Szövetség) és az IVSZ (Informatikai
Vállalkozások Szövetsége) munkájában.

9. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
9.1.	Szakmai együttműködések
9.2.	Környezetvédelmi és társadalmi
témájú együttműködések

169

170
171

A felsőoktatási intézményekkel fenntartott
kapcsolataink sokszínűek. A hallgatók gyakorlatorientált képzését eszközök adományozása
mellett esettanulmányok bemutatásával,
előadássorozatok és helyszíni látogatások
szervezésével támogatjuk. Szoros szakmai
kapcsolatot ápolunk a Mobil Innovációs
Központtal, rendszeresen rész veszünk, illetve
előadásokat tartunk szakmai konferenciáikon.

csoporton belüli szinergialehetőségek kiaknázására. Az anyavállalat működési modelljének
átalakítására indult nemzetközi programban
fontos szerepet játszunk. Ennek célja a
jövőbeli működést támogató infrastruktúra és
szolgáltatási paletta kialakítása, hozzájárulva
ahhoz, hogy a DT Csoport legyen Európa
vezető szolgáltatója, valamint hogy a hálózati
infrastruktúrák és az erőforrások optimalizációja vállalatcsoporti szinten valósuljon meg.
Emellett kiemelten foglalkozunk a fejlesztési
eredmények magyar piacra történő adaptálásával, a termékbevezetési tapasztalatok
megosztásával, valamint – amennyiben azok
üzleti szempontból indokoltak – a szállítói kapcsolatok és beszerzések összehangolásával.
A rendszeresen megtartott doménmeetingek
keretében közös projektekben veszünk részt,
amelyek eredményei hatékonyan támogatják a
műszaki terület feladatait, elősegítik technológia versenyképességünk erősödését és
pénzügyi erőforrásaink jobb kihasználását.
Továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk
stratégiai szállítóinkkal, ami a technológiai
roadmapek egyeztetését, a fejlesztési fázisba
való kölcsönös bekapcsolódást, valamint más
országbeli piaci tapasztalatok megismerését
teszi lehetővé. Folyamatosan törekszünk a
minőségjavításra, rendszeres kétoldalú találkozókat tartunk stratégiai szállítóinkkal, ahol
közösen kiértékeljük a tapasztalatokat.

Az utóbbi években előtérbe került a DT
vállalatai közötti nemzetközi együttműködés a
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9.2. KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS TÁRSADALMI TÉMÁJÚ
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
A szakmai kihívások mellett a vállalatcsoport
társadalmi és környezeti problémák megoldására is keresi az együttműködési lehetőségeket.
A Hungarian Business Leaders Forumnak
(HBLF) több téren is tagja a vállalatcsoport:
¦
¦
¦
¦
¦

Partnerség és Önkéntesség munkacsoport
HBLF a Sokszínűségért HR munkacsoport
Esélyegyenlőségi munkacsoport
Egészség munkacsoport
Környezetvédelem és Fenntarthatóság
munkacsoport
¦ Közösségi Programok munkacsoport
¦ Üzleti Etika és Átláthatósági Munkacsoport
Az ETNO (Európai Távközlési Szolgáltatók
Egyesülete) Fenntarthatósági munkacsoportjának évek óta aktív tagja a vállalatcsoport.

A tagok a fenntarthatósághoz kapcsolódó
legkülönbözőbb problémák megoldásában
segítik egymást. Az évente három alkalommal
megrendezésre kerülő találkozók mellett egy
internetes portál is segíti a közös munkát és a
legjobb gyakorlatok megosztását.
A hello holnap! díjcsomaggal kapcsolatban
több fórumot is tartottunk az érintett szervezetekkel (SINOSZ, MVGYOSZ, MEOSZ,
ÉFOÉSZ, AOSZ). A velük való kapcsolattartás
folyamatos és aktív, javaslataik alapján javítjuk
a fogyatékossággal élőkkel való kapcsolattartásunkat és fejlesztjük szolgáltatásainkat.
Szakmai tudásunkkal segítettük a Magyar
Tudományos Akadémia Környezettudományi
Elnöki Bizottság és a Nemzeti Alkalmazkodási
Központ tudományos munkáját. Kollégáink
számos felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban állnak: szakdolgozatok konzulensi feladatainak ellátásával, szakdolgozók ismeretének
bővítésével és szakmai előadásokkal segítik
az egyetemi munkát.

2014-ben hetedik alkalommal rendeztük meg a Fenntarthatósági Napot, melynek célja, hogy bemutassa, milyen új
ötletek, megoldások születtek az előző évben a fenntartható
fejlődés terén – s ezek által minél többek inspirációt és
segítséget kapjanak a tudatos életvitel kialakításában. A
fesztiválkonferencia szlogenje a „Mentés másként”, ami a
megszokottól eltérő, fenntartható és innovatív megoldások
társadalom számára történő tudatosítását hivatott kifejezni.

A nap a függés témakörére épült. A szakmai
beszélgetések ezúttal is a fenntarthatóság
hármas pillérével foglalkoztak, egy-egy
speciális témakörön keresztül. Az inspirációs
előadást Dr. Zacher Gábor tartotta. Előadása
során megismerkedett a közönség a függés
szó hétköznapi értelemben vett jelentésével,
ami nem más, mint ragaszkodás, hozzászo-

kás, szükséglet; és bár önmagában nincs
negatív vagy pozitív értéke, mégis az addikció
szó legtöbbünkben negatív képzetet kelt, nem
ismerve a kontextust.
A környezeti szekcióban az energiafüggésről
beszéltek meghívott vendégeink.

ide jön egy fotó: beszélgetők névsora.jpg,

Az Európai Esélyegyenlőségi Nap meghívottainak névsora
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Dr. Zacher Gábor inspiráló előadása a Fenntarthatósági Napon
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Novák Péter moderálásával négy szakértő véleményét
hallgathattuk meg az energiafüggés, a fosszilis és megújuló
energiaforrások, Paks II vagy épp a hazai gázellátás kapcsán.
A második szekcióban a hazai gazdasági élet
különböző területeiről szerepeltek a vendégek.
Volt köztük bankárból lett civil, nagyvállalati
felső vezető, startupvezető, szociálpszichológus és a közösségi gazdaság területén
működő vállalkozás vezetője. Beszélgetésük
témája a fogyasztói bizalom, az új gazdasági
jelenségek, mint a közösségi gazdaság

megjelenése és az egyes gazdasági szereplők
különböző függőségi helyzete volt.
A társadalmi szekcióban az egymástól való
függőséget járták körbe a szakértők. Volt
köztük romaintegrációval foglalkozó pszichológus, négy hónapig hajléktalanok között élő
szociológus, ifjúsági önkéntes programokkal
foglalkozó alapítványi igazgató és két slammer.

Az egymástól való függés az ember alapvető szükségleteiből
ered, hiszen társas lények vagyunk. Vannak azonban
társadalmunknak olyan rétegei, ahol az egymásra vagy
a másikra utaltság sokkal fontosabb kérdés, esetenként
probléma forrása. Utóbbiakra kerestek megoldást a
résztvevők.
A pluszszekció a múlttól, jelentől, jövőtől való
függést járta körbe. Milyen beidegződések,
hiedelmek rabjai vagyunk, miért foglalkozunk
szívesebben a múlttal, mint a jövővel, hogyan

tudnánk a legtöbbet kihozni a jelenből?
Ezekre a kérdésekre kereste a választ újságíró,
közösségiprogram-igazgató, civil szervezet
vezetője és rendező.

A szakmai beszélgetéseken túl rengeteg színes program,
kiállítás, szekciós beszélgetés és koncert várta
a Millenárisra látogatókat.
Interaktív programok során vehettek részt
felnőttek és gyerekek: találkozhattak bioélelmiszerekkel, fenntartható megoldásokkal,
megújulóenergia-termeléssel, reruhákkal,
de megismerhették a fogyatékossággal élők
életét is. Bárki készíthetett magának használt
molinókból táskát, kipróbálhatta a világ legki-

sebb összehajtható elektromos kerékpárját,
valamint vezethetett elektromos autót is.
A rendezvényen díjátadókra is sor került:
kihirdettük a Fenntarthatósági Nap 7 alkalmából indított kreatív versenyek győzteseit.
A nap afterpartival zárult, melynek bevételét
faültetésre fordítottuk.

A környezeti szekció résztvevői

Horváth Kristóf, alias Színész Bob slammel az FN7 közönségének
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BMW i3 a Fenntarthatósági Napon
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