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Budapest, 2022. június 10. 

Már 660 kg hulladéktól mentette meg a földet a Vodafone Digitális 

Díj nyertese 

A Rakun rendszere másfél éves fennállása óta már 12 650 db egyszer 

használatos doboztól kímélte meg a bolygót rozsdamentes acél ételhordóival 

2021-ben is jó helyre került a Vodafone Alapítvány elismerése, hiszen a Vodafone Digitális 

Díjjal jutalmazott vállalkozás már másfél éves működése alatt is jelentős mennyiségű 

hulladék termelésétől kímélte meg a bolygót. A Rakun Dobozközösség tagjai a 

csatlakozással egyszer használatos dobozok helyett RAKUN dobozban kérhetik ételeiket 

a partneréttermeknél elvitel és házhozszállítás esetén is. A vállalkozás ezzel motiválja a 

lakosságot arra, hogy válasszák a környezettudatos ételcsomagolási megoldásokat, 

hiszen egy ebéd idejére használt doboz lebontása a földnek 500 évébe is telhet. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete történelmi döntést hozott a műanyagszennyezés 

megszüntetéséről szóló globális szerződés elfogadásáról az év elején, a megállapodásról szóló 

kormányzati tárgyalások május 30-án megkezdődtek, ugyanakkor az ENSZ szakemberei a Science 

folyóiratnak írt levélben kifejtették: az újrahasznosítás nem elég, a problémát a forrásnál kell 

kezelni az új műanyagok gyártásának szabályozásával, korlátozásával és hosszú távon fokozatos 

megszüntetésével. Ezt a célt szolgálja a Vodafone Digitális Díjjal jutalmazott vállalkozás, és a 

Vodafone által felkarolt Dobozközösség projekt is. 

A projektet tavaly a Vodafone Digitális Díj pályázatán is elismerték; a digitális innovációs versenyt a 

Vodafone Alapítvány 2018-ban hívta életre azzal a céllal, hogy olyan digitális megoldásokat 

találjon és jutalmazzon, melyek egy-egy fontos társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A 15 

millió forint összdíjazású pályázaton a Rakun Kft. megoldása a Vodafone Dolgozói Különdíjat 

nyerte el. Amint azt ekkor megindokolták, 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 Rakun Dobozközösség 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 
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acélból készülnek és cseppmentes záródást biztosítanak, több ezerszer újratölthetők, a vendégek 

pedig a közösséghez csatlakozó bármelyik vendéglátóhelyen használhatják azokat.  

 

 

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.  

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! 

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