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1 millió forintos támogatást nyújt a Vodafone a 
rendkívüli hideg miatt 

 

A rendkívüli hideg miatt megnövekedett számú segélykérések teljesítésére az 

Ökumenikus Segélyszervezet 1 millió forintot használ fel a Vodafone Humanitárius 

Alapból.  Ezt az összeget az Országos Segélyközpont működtetésére fordítják, elsősorban 

tűzifára és természetbeni segélyekre. 

 

„Hatalmas szükségünk van most minden támogatásra, hiszen a rendkívüli hideg próbára 

teszi az egész országot, a fedél nélkül élők pedig különösen veszélyben vannak. A 

Vodafone Humanitárius Alap támogatásával most a legalapvetőbb segítséget juttathatjuk 

el a rászorulókhoz, de továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy ha tehetik, a 1353-as 

adományvonal felhívásával támogassák az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.” – 

mondta Gáncs Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója. 

 

A folyamatos adománygyűjtés érdekében továbbra is él a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet adományvonala. A 1353-as szám hívásával, vagy egy SMS elküldésével 

250 forinttal támogatható a segélyszervezet munkája.  

 

Idén februártól tovább bővült azoknak a szervezeteknek a listája, amelyek az 

adománygyűjtő számokon elérhetők. Így a 1350-es számon a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesületnek ajánlható fel 250 forint SMS-ben és hívással, a 1359-es 

számon pedig a Magyar Vöröskereszt támogatható ugyanekkora összeggel.  

 

Az elmúlt években egyre nagyobb számban fordultak a Vodafone-hoz alapítványok és 

egyéb non-profit szervezetek azzal az igénnyel, hogy a szolgáltató tegye lehetővé 

ügyfeleinek a mobiltelefonjukon keresztüli adományozást, azaz akár egy hívással vagy 

egy SMS elküldésével is adományozhassanak. Ehhez azonban tavaly őszig nemcsak a 

jogszabályi környezet, hanem az adománygyűjtő vonalak működtetésének feltételei sem 

voltak adottak.  

 

2011 szeptemberében jelent meg az az NMHH-rendelet, amely bevezette az 

adománygyűjtő számokat, és rendezte a kapcsolódó szabályozási kérdéseket. 2011 

novembere óta a Vodafone folyamatosan indítja és támogatja a Karitatív Tanács 

tagjainak adománygyűjtéseit, sőt a hazai mobilszolgáltatók közül egyedülálló módon 

nemcsak hívással, hanem SMS-en keresztül is elérhetővé tette ezeket a számokat. 

Február elejétől pedig a közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezetek is jogosultak 

adománygyűjtésre. Az 13611-es számon a Minden gyerek lakjon jól Alapítvány, a 13666-

os számon pedig az Unicef támogatható. 
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