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Budapest, 2022. június 3.  

A Magyar Mentésügyért Emlékérmet vehette át a Parlamentben a 

Vodafone Magyarország Alapítvány  

Az Országos Mentőszolgálat fennállásának 74. alkalmából a legkiválóbb 

mentődolgozókat és a magyar mentésügyért kiemelkedő munkát végző 

személyeket és szervezeteket díjazta. 

Az Országházban tartotta péntek délelőtt díjátadó ünnepségét a fennállásának 74. 

évfordulóját ünneplő Országos Mentőszolgálat (OMSZ), melynek keretében a Vodafone 

Magyarország Alapítványt a Magyar Mentésügyért Emlékérem elismerésben részesítették. 

Az Alapítvány hosszú évek óta dolgozik szoros együttműködésben az OMSZ-szel, közös 

munkájuk mérföldköve a 2020-ban életre hívott ÉletMentő applikáció. 

A Magyar Mentésügyért Emlékéremmel az Országos Mentőszolgálat a legkiválóbb 

mentődolgozók mellett azokat a személyeket, szervezeteket is díjazza, akik rendkívüli 

munkájukkal elősegítették a magyarországi mentőszolgálat munkáját.  

Az ÉletMentő applikációt megvalósító Vodafone Magyarország Alapítvány díját a kuratórium 

elnöke, Dr. Charaf Hassan vette át az Országház Felsőházi termében, melyet Dr. Csató Gábor, az 

Országos Mentőszolgálat főigazgatója és Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese közösen adott át. 

„Hatalmas elismerést jelent a Vodafone Magyarország Alapítvány tevékenységének, hogy az 

ÉletMentő applikáció alkotóiként idén a díjazottak közé kerülhetettünk. Az Alapítvány egyik 

legfontosabb célkitűzése, hogy a digitalizáció segítségével az élet számos területén valósítson 

meg olyan elképzeléseket, amelyek társadalmilag hasznosak, széles rétegeket érnek el és általuk 

egyszerűbbé tehetjük a jövőt. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy egyre többen töltik le és 

használják az applikáció különböző funkcióit.” mondta el Dr. Charaf Hassan, a Vodafone 

Magyarország Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

„Az ingyenes Életmentő applikáció vészhelyzetben valóban hasznos segítséget jelent, hiszen 

megkönnyíti, gyorsítja a segélyhívást és számos egyéb, okos funkcióval is szolgál a ma már több 

mint félmillió magyar felhasználónak. Köszönjük a Vodafone Magyarország Alapítványnak, hogy 

támogatja ezt a közjót szolgáló, hasznos innovációt.” – mondta Dr. Csató Gábor, az Országos 

Mentőszolgálat főigazgatója.  

Már 580 ezren töltötték le az ÉletMentő applikációt 

A Vodafone Magyarország Alapítvány és az OMSZ 2020 januárjában indította el az ÉletMentő 

applikációt, amely digitalizálta a segélyhívást, de számos egyéb kiegészítő funkciójának 
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köszönhetően a hétköznapokban is hasznos segítség a felhasználóknak. Az ingyenesen letölthető 

alkalmazás mára több mint 580 ezer ember okoseszközén található meg és már ukrán nyelven is 

elérhető. A felhasználók könnyedén tárolhatnak az applikációban egészségügyi adatokat, amelyek 

segélyhívás esetén rögtön a mentősök rendelkezésére állnak. A pontos helymeghatározó 

funkciónak köszönhetően pedig nem csak a segítség ér könnyedén célba, de a közeli 

gyógyszertárak, kórházak és defibrillátorok listája is egyszerűen elérhető. A mentők nem csak a 

bajbajutott személy tartózkodási helyét, hanem telefonjának töltöttségi szintjét is látják, ami a 

készülék lemerülése esetén hasznos információval szolgálhat. A chatbot funkciónak 

köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdésekkel kapcsolatban 

hatékonyabban jutnak információhoz a felhasználók, emellett a chatbot kérdezz-felelek formában 

az elsősegélynyújtást is támogatja.  

Az ÉletMentő megalkotásával a Vodafone Magyarország Alapítvány és az OMSZ közös célja volt 

egy olyan alkalmazás létrehozása, amely mindenkori és azonnali egészségügyi segítséget nyújt a 

felhasználók számára. 

 

 

További információk: 

sajto@vodafone.com   

 
 

A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 48 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2022. március 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 150 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel.  A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját.  Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 52 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

 Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést.  A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

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.  

mailto:sajto@vodafone.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L3Ulgu%2BFQyeOmxrNPfw7aAbEL0arrjEu4EMG1n0mYNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvodafone%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fqiay%2BuWb327shWmufECoM7yFlzJ1MKq%2F8GC1p68FJs%3D&reserved=0
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A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, megalakulása óta több mint 1,5 milliárd forint 

támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja, 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! 

 

 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas

