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Budapest, 2021. július 7. 
 

Kihirdették a 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díj 

nyerteseit 
 

A nyertes projektek mindegyike korunk legaktuálisabb kihívásaira kínál 

megoldást 
 

A Vodafone Magyarország Alapítvány kihirdette a 15 millió forint összdíjazású Vodafone 

Digitális Díj nyerteseit. 2021-ben közel 120 pályamunka érkezett be, melyek közül 

összesen 9-et díjaztak: 8-at a három, korunk kihívásaira reflektáló kategória – Digitális 

Egészségügy, Digitális Oktatás, Bolygónk és Fenntarthatóság – valamelyikében, emellett 

pedig egy Dolgozói Különdíjat is kiosztottak. A díjazott projektek között megtalálhatóak 

egészségügyi monitoring rendszerek, különböző digitális oktatási platformok és 

applikációk, de vízalatti önműködő robotot, illetve a mezőgazdaság digitalizációját segítő 

megoldást is díjazott a Vodafone Alapítvány. 
 

A Vodafone Alapítvány 2018-ben hívta életre digitális innovációs versenyét, a Vodafone Digitális 

Díjat, azzal a céllal, hogy olyan digitális megoldásokat találjon és jutalmazzon, melyek egy-egy 

fontos társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A nagy sikerű Vodafone Digitális Díjra összesen 

120 pályamunka érkezett be 2021-ben – magánszemélyektől, vállalkozásoktól és startupoktól, 

valamint nonprofit szervezetektől egyaránt. A három meghirdetett kategória közül 2021-ben a 

Digitális Oktatás bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt követték a Digitális Egészségügy, valamint a 

Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriák. 
 

„Új szlogenünk és egyben működésünket meghatározó szellemiségünk, a Together we can a ’mi’-

re, az ’együtt’-re helyezi a hangsúlyt, arra, hogy az emberi ambíció és a technológia együtt óriási 

dolgokra képes. A Vodafone Alapítvány által életre hívott Vodafone Digitális Díjban már évek óta 

visszaköszön ez a mentalitás: mind általánosságban az Alapítvány tevékenysége, mind a 

Vodafone Digitális Díj a digitális társadalom létrejöttét, az esélyegyenlőséget szolgálják, mindezt 

úgy, hogy ne terheljék, sokkal inkább szolgálják bolygónkat, környezetünket. A Vodafone Digitális 

Díjnak köszönhetően évek óta csodálattal figyeljük, hogy az emberi elme milyen fantasztikus 

innovációkat képes megálmodni és létrehozni a digitalizáció segítségével, melyek képesek jobbá 

tenni a társadalom vagy az egyén életét.” – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone 

Magyarország vezérigazgatója. 
 

„A digitalizáció nem technológiák összessége, hanem olyan eszköz, amely valóban képes 

változást elérni számos kiemelten fontos területen, a fenntarthatóságtól az oktatáson át az 

egészségügyig.  
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A technológia és az alkalmazás között hidat teremteni nem magától értetődő, egyszerű feladat, 

ahhoz elhivatott újítók kellenek. Mindig szívesen állunk az innovátorok felkutatását, 

megszólítását szolgáló kezdeményezések mellé. Általuk tehetséges emberek eredeti, 

tesztelhető és megvalósítható gondolatai ölthetnek testet a digitalizáció segítségével 

mindannyiunk életén jobbító termékekben, szolgáltatásokban. A Vodafone 

 

Digitális Díjról immár hagyományt teremtőként beszélhetünk, az elismerést ezúttal is a 

legérdekesebb, társadalmat támogató megoldások kapták” – nyilatkozta Solymár Károly 

Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára. 
 

„A kezdetek óta nagyon fontos szempont számunkra, hogy a Vodafone Digitális Díj révén valós és 

sokakat érintő kihívásokra adjunk választ. Épp ezért a kategóriák kiírásakor igyekeztünk reflektálni 

a minket körülvevő világra és a jelen problémáira. Az elmúlt másfél évben ezek közül 

egyértelműen kiemelkedett az egészségügy, az oktatás és minket körülvevő környezet. Ezen 

területeken van a legnagyobb szükség a társadalmi összefogásra, a segítségre, és ezek azok a 

területek, ahol most a digitalizációval jelentős előrelépéseket lehet elérni.” – mondta el Dr. 

Orbán Anita a 2021-es Vodafone Digitális Díj kapcsán. 

 
 

Digitális Oktatás kategória díjazottak 
 

A Digitális Oktatás kategóriában olyan pályázatokat várt a Vodafone Alapítvány, amelyek a 

technológia segítségével könnyebbé és hatékonyabbá teszik az oktatást a diákok, pedagógusok 

és adott esetben a szülők számára. 
 

1. helyezett: Redmenta Nonprofit Kft. – Digitális, önmagát javító feladatlap készítő 
 

A Redmenta egy már meglévő webes felület, melynek célja, hogy a pedagógusok digitálisan, 

személyre szabott feladatlapokat készíthessenek a diákok fejlesztése céljából. Az önmagát javító 

feladatlappal rengeteg időt spórolnak meg a tanárok, így több lehetőségük nyílik a diákok egyéni 

képességeinek fejlesztésére. 

 

2. helyezett: Mongu Applikáció Kft. – Online biztonságra tanító alkalmazás 

 

A Mongu app célja a 9-13 éves korosztály online biztonságra való oktatása. Az alkalmazás egy 

nagyon aktuális témát feszeget, mindezt úgy, hogy élményközpontú és játékosított anyagokra 

épül. 

 

3. helyezett: SignAll Technologies Zrt. – Magyar jelnyelv tanító mobilalkalmazás 

 

A mesterséges intelligencia és képfeldolgozó algoritmusokkal támogatott SignAll jelnyelv tanító 

alkalmazás már működik az USA-ban és Kanadában, a pályázók célja az app magyar jelnyelven 

ingyenesen elérhető változatának elkészítése. Mindez itthon is segíthetné a jelnyelv 

népszerűsítését, az alkalmazásba tett tájékoztató videók pedig a siket kultúra 

megismertetésében támogatná a felhasználókat. 

 

Digitális Egészségügy kategória díjazottak 
 

A Digitális Egészségügy kategóriában olyan pályamunkákkal lehetett nevezni, melyek a 

technológia segítségével járulnak hozzá az egészségügyi ellátás hatékonyabbá tételéhez vagy 

támogatják a digitális eszközök használatának népszerűsítését az egészségügyi szektorban. 

Ebben a kategóriában két díjat osztottak ki. 
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1. helyezett: Entremo Kft. - Távoli Betegmonitorozó rendszer 

 

Az Entremo Kft. által fejlesztett IoT rendszer egy kórházakban használatos távoli 

betegmonitorozó rendszer, melyet a járványhelyzetben fellépő kórházi nővérhiány problémája 

hívott életre. A beteg csuklójára helyezett mérőeszköz több paramétert mér, az adatokat pedig a 

nap 24 órájában továbbítja a személyzethez, ezzel hatékonyabbá téve a nővérek munkáját. 

 

2. helyezett: Smapp Lab Kft. – Digitális gyapottok bagolylepke csapdahálózat 

 

A Smapp Lab Kft. célja, hogy valós idejű lokális megbízható adatokat szolgáltasson a gazdák 

számára a kártevők elleni védekezés során, hogy ezáltal hatékonyan, optimalizált permetszer 

kijuttatás mellett vehessék fel a küzdelmet a rovarok ellen, ezzel hozzájárulva a fenntartható 

mezőgazdasághoz. 

 

3. helyezett: Rakun Kft. – Körforgásos Dobozközösség 

 

A projekt célja, hogy a vendéglátóiparban az étel el- és kiszállításhoz használt eldobható 

csomagolóanyagok helyett egy, a körforgásos gazdaságnak is megfelelő hulladékmentes 

ételcsomagolási rendszert honosítson meg. A Rakun dobozok rozsdamentes acélból készülnek 

és cseppmentes záródást biztosítanak, több százszor újratölthetőek, a vendégek pedig a 

közösséghez csatlakozó bármelyik vendéglátóhelyen használhatják őket. 

 

A Dolgozói Különdíjat is a Rakun Kft. megoldása nyerte. A Vodafone munkatársai által 

megszavazott, a fenntarthatóságot is szolgáló projekt illeszkedik a vállalat célkitűzéseihez, 

ugyanakkor a Vodafone szakmai segítségével még nagyobb sikereket érhet el a jövőben. A 

különdíjast a Vodafone mentorcsapata fogja felkarolni és fél éven keresztül segíteni a projekt 

megvalósításában és továbbfejlesztésében. 

 

 

--- HÁTTÉRANYAG --- 

 

A zsűri tagjai: 
 

- Dr. Solymár Károly Balázs, Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkár, Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 
 

- Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Vállalati Kapcsolatokért Felelős 
Vezérigazgató-helyettese, az Igazgatóság tagja 

 
- Litkai Gergely, a Dumaszínház tulajdonosa és produkciós vezetője 

 
- Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője, az Oktogon Ventures partnere 

 
- Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója 

 
- Dr. Erdős Sándor, a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Kórházi Angyala 

 
- Váczi Dorka, a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Oktatási Angyala 

 

 

 
 

 

További információk: 
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sajto@vodafone.hu  

 

 

                       A Vodafone-ról 
 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója. 

Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 

országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. december 31-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van, 

köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 118 millió 

IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, fogyatékosságtól, kortól, 

szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és vallástól függetlenül. A 

sokféleség és befogadás iránti elkötelezettségünk központi eleme működésünknek, a nők és általában a társadalom 

megerősítéséért végzett munkánknak, továbbá az oktatáshoz és a digitális készségekhez való hozzáférés javításáért 

tett erőfeszítéseinknek. 
 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2021-ig Európában villamos energiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 

2025-ig pedig a világ többi részén is elérjük ezt a célt. 2025-re továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt. 
 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 
 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 25 országban hozta létre helyi alapítványát. Az 

alapítványok elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, melyet a helyi ügyek felkarolása által 

valósítanak meg. 
 

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint 1,5 milliárd forint 

támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb céljuk, hogy programjain keresztül a technológiát a közjó szolgálatába 

állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait. 
 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a 

kapcsolódó eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 
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