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Budapest, 2022. március 8. 

Március 15-ig meghosszabbított jelentkezési határidővel és 1 millió 

forintos különdíjjal várja a pályázókat Vodafone Digitális Díj 

A különdíjat 5G alapú digitális megoldások kaphatják 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Vodafone Magyarország Alapítvány március 15-ig 

meghosszabbítja a jelentkezési határidőt a Vodafone Digitális Díjra. Az idei pályázat 

újdonsága, hogy a Vodafone különdíjban részesíti a legjobb 5G technológiára építő 

innovációt. A különdíj, és az azzal járó 1 millió forintos jutalom, valamint a szakmai 

mentorálás a Vodafone vállalati szolgáltatásokért felelős üzletágának felajánlása. A 

különdíjat bármelyik eddig meghirdetett kategória (Digitális Esélyegyenlőség, Digitális 

Társadalom, valamint Környezetvédelem és Fenntarthatóság) pályázója megkaphatja.  A 

pályázatra ezen a linken lehet jelentkezni.  

A Vodafone Magyarország Alapítvány meghosszabbítja a jelentkezési határidőt a Vodafone 

Digitális Díjra. A tervezettnél öt nappal tovább, március 15-ig pályázhatnak azok, akik egy 

bevezetés előtt álló digitális innovációval, kész termékkel vagy szolgáltatással nyújtanak 

megoldást egy aktuális, sokakat érintő társadalmi problémára. Az innovációs versenyre 

magánszemélyek, vállalkozások és nonprofit szervezetek egyaránt jelentkezhetnek Digitális 

Esélyegyenlőség, Digitális Társadalom, valamint Környezetvédelem és Fenntarthatóság 

kategóriákban.  

Mind a Vodafone Magyarország, mind pedig az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy az 5G 

mobilhálózat előnyeire épülő megoldásokat is felkarolja és támogassa, ezzel is elősegítve a 5G-

ben rejlő lehetőségek kiaknázását. Ezért az idei pályázat újdonsága, hogy egy különdíjat nyerhet 

az a pályázó, akinek digitális megoldása 5G technológián alapul, és a késleltetésmentes hálózat 

adta lehetőségeket leginnovatívabb módon használja fel. A különdíjat a Vodafone vállalati 

szolgáltatásokért felelős üzletága ajánlotta fel. A különdíj nyertese 1 millió forint 

pénznyereményt, valamint szakmai mentoring- és networking lehetőséget kap az üzletágtól. A 

különdíjat bármelyik kategória pályázója elnyerheti.   

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert#digitalis_dij
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert#digitalis_dij
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A Vodafone Digitális Díjjal kapcsolatos információk és a jelentkezési lap a következő linken érhetők 

el: https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert#digitalis_dij  

 

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 52 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 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 142 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 51 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. A 

Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, megalakulása óta több mint 2 milliárd forint 

támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése olyan helyi ügyek 

felkarolásával, amelyek a technológiát a közjó szolgálatába állítják. Ennek érdekében ösztönzi és elismeri azokat az 

innovátorokat, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi problémára kínálnak megoldást, ezek közül 

További információk:  

 

 

sajto@vodafone.com   
 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert#digitalis_dij
http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
mailto:sajto@vodafone.com
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kiemelten a digitális kompetenciák fejlesztésére és a nők társadalmi esélyegyenlőségének, valamint biztonságának 

megteremtésére. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány más szervezetekkel együttműködve maga is rendelkezik innovatív 

megoldásokkal, mint az Országos Mentőszolgálattal közösen fejlesztett folyamatosan bővülő funkciókkal a 

mentőhívást segítő ÉletMentő applikáció, illetve a nemzetközi Vodafone Alapítvány saját fejlesztése, a hazánkban is 

elérhető Bright Sky applikáció, amely a kapcsolati erőszak áldozatait és környezetüket hivatott támogatni. Az 

Alapítvány kiemelt programjai közé tartozik továbbá a digitális kompetenciák fejlesztését célzó képzések platformja, 

az E-skola e-learning felület. 

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

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas

