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Budapest, 2022. március 8.  

A Vodafone Alapítvány 55 millió forinttal támogatja a segélyszervezetek 

munkáját, továbbá WiFi hotspotokkal, telefontöltő-állomásokkal segíti a 

menekülteket  

A vállalat a dolgozóknak is lehetőséget biztosít a segítségnyújtásra, akik 

pénzbeli, tárgyi és önkéntes munka révén segíthetnek 

A Vodafone azonnali és gyors lépéseket tesz az ukrajnai háborúban érintettek és a 

menekültek támogatása érdekében. A Vodafone Magyarország Alapítvány összesen 55 

millió forinttal támogatja a segélyszervezetek – többek között a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – munkáját. Emellett a közvetlen 

segítségnyújtás érdekében a legfontosabb helyszínekre (határátkelőhelyek, 

vasútállomások) WiFi hotspotokat és telefontöltő-állomásokat telepítenek, hogy 

megkönnyítsék az információhoz való hozzájutást és a kapcsolattartást az Ukrajnában 

maradt családtagokkal. A vállalat a dolgozók számára is lehetőséget biztosít a 

segítségnyújtásra: a Vodafone munkatársai pénzbeli és tárgyi adományokat is 

felajánlhatnak, továbbá önkéntes munka keretében is segíthetnek. 

Reagálva az ukrajnai helyzetre a Vodafone azonnali lépéseket tesz a háborúban érintettek 

támogatására. A Vodafone Group Foundation 55 millió forintot biztosít a Vodafone Magyarország 

Alapítvány számára, amely összeggel a helyi segélyszervezetek – többek között a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – munkáját támogatják. A 

szervezetek a menekültek mindennapi ellátását biztosítják a felajánlott összegből. 

A Vodafone közvetlenül a menekülteknek is szeretne segítséget nyújtani a mobiltechnológia 

nyújtotta lehetőségeivel, szolgáltatásaival. Ennek érdekében WiFi-hotspotokat és készüléktöltő-

pontokat telepítenek a legfontosabb és legforgalmasabb helyszíneken: vasútállomásokon 

(Nyugati és Keleti pályaudvaron, továbbá a záhonyi pályaudvaron), valamint a határátkelőhelyeken 

(Tiszabecs, Beregsurány), hogy az ide érkező menekültek számára könnyebbé tegyék a 

kapcsolattartást és az információhoz való hozzájutást. A vállalat a tranzithelyszínek mellett 

menekültszállókra is juttat el WiFi hotspotokat. 

Az előbbiek mellett a Vodafone a dolgozóknak is lehetőséget biztosít a segítségnyújtásra. Ennek 

megfelelően a kollégák havi fizetésükből egy általuk meghatározott összeget ajánlhatnak fel, ami 

egy segítségnyújtási alapba kerül. Emellett állandóan frissülő információkkal segítik azokat a 

kollégákat, akik tárgyi adományt szeretnének eljuttatni a rászorulóknak. Akik pedig fizikai 

önkéntes munka keretében segítenének, a vállalat támogatásával részt vállalhatnak a menekültek 

utaztatásában, akár munkanapon is, de részt vehetnek más, pl. tárgyi adományokat célbajuttató 

logisztikai feladatokban is. A szolgáltató kezdeményezéséhez csatlakozott a VOIS (a Vodafone 

Budapesten működő nemzetközi szolgáltató központja) is, akik adománygyűjtő akciót szerveztek. 
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„Legmélyebb sajnálatunkat, fájdalmunkat és együttérzésünket fejezzük ki a háborúban érintett 

lakosság, minden érintett honfitársunk, ügyfelünk és dolgozónk iránt, szívünk mélyéből reméljük, 

a béke mihamarabbi eljövetelét. A Vodafone-nál minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a magunk 

eszközeivel, a lehető leghatékonyabb módon segítsünk ezekben a rendkívüli, szomorú időkben.” 

– nyilatkozta Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.  

A Vodafone folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet és az igényeknek megfelelően, 

szakemberekkel egyeztetve további támogatást kíván nyújtani a következő időszakban, attól 

függően, hogy aktuálisan hol van rá a legnagyobb szükség. 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 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 

További információk: 

sajto@vodafone.com   

http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
mailto:sajto@vodafone.com
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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

