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EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS STARTÉGIAI MEGÁLLAPODÁSRÓL 

Budapest, 2012. október 15.  

 

Hosszú távú, stratégiai együttműködési megállapodást kötött a SYNERGON 

Informatika Nyrt. és a gyártóktól független China International 

Telecommunication Construction Corporation (CITCC), melynek része az 

„Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja” tenderen történő 

közös részvétel is. A CITCC, mint fővállalkozó a SYNERGON Integrator Kft., 

valamint az I-Cell Kft. megállapodást kötöttek az e-útdíj (e-toll) tenderen történő 

közös indulásról. 

 

A China International Telecommunication Construction Corporation (CITCC), mint 

fővállalkozó, valamint 10 százalékot meghaladó részvétellel a SYNERGON Informatika Nyrt. 

100 százalékos leányvállalata a SYNERGON Integrator Kft. és10 százalék alatti aktivitással az 

I-Cell Kft. közös részvételi jelentkezést nyújtottak be az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) 

teljes körű implementációja” tenderre. 

 

Az elmúlt napokban a SYNERGON Csoport és a China International Telecommunication 

Construction Corporation (CITCC) között lefolyt tárgyalások eredményeként, a két fél 

stratégiai együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében Magyarország mellett 

Bulgáriában, Ukrajnában, Horvátországban és Oroszországban dedikált területeken, többek 

között a közösségi közlekedési megoldások, azon belül is részben az útdíj rendszer tervezett 

adaptációjában közösen vesznek részt. A megállapodás kiterjed az „Elektronikus útdíj 

rendszer (UD) teljes körű implementációja” tenderen történő közös részvételre is. 

 

A felek megállapították, hogy a SYNERGON szakembereinek a CITCC által kifejlesztett és 

bemutatott útdíj rendszer, illetve a kínai társaság kompetenciái és minősítései alkalmasak 

arra, hogy CITCC – SYNERGON, kiegészülve az ICell Kft.-vel közösen adják be részvételi 

jelentkezésüket az október 10-i beadási határidejű tenderre. 



 Egyéb  tájékoztatás 2012.  október  15. 

 2/2 oldal 

 

A megállapodás kifejezetten arra irányult, hogy a közös erőforrások kihasználása mellett a 

projektekben a lehető legnagyobb magyar hozzáadott értéket tudják biztosítani, illetve a 

külföldi projektekben érvényesülhessen a magyar szakemberek szakértelme. 

 

A China International Telecommunication Constructon Corporation (CITCC) az egyik 

legjelentősebb vezető gyártó független infokommunikációs tervező, kivitelező és szolgáltató 

vállalat, melynek tevékenysége kiterjed a tervezéstől, a kiépítésen keresztül a 

rendszerintegrációra és az outsourcing szolgáltatások ellátására is. A több mint 10 ezer főt 

foglalkoztató CITCC leányvállalatai révén jelen van a világ 35 országában, ahol a komplex 

szolgáltatási palettáját helyi igény szerint implementálja. A CITCC e-útdíj bevezetését 

önállóan és partnereivel az elmúlt években több tízezer km hosszan valósította meg. 

 

„Magyarország 6 318 km hosszú gyorsforgalmi úthálózatán és főúthálózatán megvalósuló 

Elektronikus útdíj rendszer mihamarabbi kiépítése és működtetése nemzetgazdasági érdek. 

Az e-útdíj rendszer kiépítésére a legnagyobb kínai gyártóktól független infokommunikációs 

társasággal a CITCC-vel, valamint az I-Cell Kft.-vel közösen vállalkozik a SYNERGON Csoport 

leányvállalata. A CITCC – SYNERGON rendelkezik mindazon feltételekkel, amit az Állami 

Autópálya-kezelő meghatározott a tenderkiírás során, sőt kínai partnerünk referenciái 

meghaladják a pályázat kritériumokat. Több technológiai megoldást is megvizsgálva látunk 

olyan megoldást, amely garantálni tudja a rendszer tervezett indulását - nyilatkozta Jutasi 

Zoltán vezérigazgató, az Igazgatótanács tagja." 

 

 

Synergon Informatika Nyrt. 
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