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Magyar mérnök a Vodafone Alapítvány segélycsapatának élén 
Újabb bevetésen az Instant Network a hurrikán sújtotta Mozambikban  
 

Ismét bevetésen a Vodafone Alapítvány Instant Network csapata, amely ezúttal az Idai 

ciklon sújtotta Mozambikban segíti a kommunikációs hálózat helyreállítását. A Vodafone 

Magyarország rádióshálózat-üzemeltetési szakértői, Tóth Róbert és Pervai Csaba által 

tervezett Instant Network 3G eszközzel ingyenes, hordozható kommunikációs hálózat 

építhető ki a katasztrófák helyszínén.  

Kedd reggel érkezett meg Mozambik fővárosába, Maputóba a Vodafone Alapítvány négy fős 

mentőcsapata, hogy az Idai ciklon által lerombolt országban hordozható kommunikációs 

eszközök (Instant Network 3G, Instant Wi-Fi és Instant Mobiltöltő, valamint műholdas és egyéb IKT 

eszközök) telepítésével segítse a mentőcsapatok munkáját. A hurrikán okozta halálos áldozatok 

száma az első jelentések szerint akár ezer fő is lehet, ráadásul a katasztrófa sújtotta területeken, 

köztük az ország harmadik legnagyobb városában, az ötszázezer fős Beirában a kommunikációs 

hálózatok sem üzemelnek. A Vodafone Alapítvány nemzetközi csapata, melyet Tóth Róbert, a 

Vodafone Magyarország mérnöke vezet, jelenleg épp Beira városát próbálja megközelíteni.  

A mozambiki mentőcsapat közel 300 kilogrammnyi felszerelést szállít, beleértve az Instant 

Network 3G-t, az Instant Wi-Fit, az Instant Mobiltöltőt, műholdas berendezéseket és különböző IKT-

eszközöket. Sikeres telepítés esetén a berendezések segítségével mobilhálózati lefedettséget, 

ingyenes Wi-Fi-t és telefontöltési lehetőséget biztosítanak az érintetteknek és a mentésben 

résztvevőknek.  

A Vodafone Alapítvány Instant Network programja emberi erőforrással és technológiával segíti a 

kommunikációs hálózat és a technikai háttér telepítését természeti vagy humanitárius katasztrófa 

sújtotta területeken. Egy katasztrófa után a kommunikációs lehetőségek megteremtése 

kulcsfontosságú mind az érintettek támogatása, mind a kár felmérése, mind pedig a mentési és 

segítségnyújtási munkálatok összehangolása érdekében. Az Instant Network 3G hordozható 

mobilhálózattal 40 perc alatt kiépíthető az ingyenes kommunikációs hálózat. A Mozambikban 

tartózkodó csapat vezetője, Tóth Róbert az elsők között lett az Instant Network program tagja és 

több korábbi katasztrófahelyzetben is segédkezett már, legutóbb 2018 szeptemberében a Fülöp-

szigeteken. Pervai Csaba, az eszköz társalkotója jelenleg is készenlétben van, hogy szükség esetén 

erősítésként csatlakozzon a mozambiki csapathoz.  

„A Vodafone Alapítvány elkötelezett amellett, hogy a mobilkommunikációs lehetőségek révén 

oda juttassa el a segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nagyon büszke vagyok azokra a 

magyar és külföldi munkatársaimra, akik részt vesznek az Instant Network programban és a 

technológiát egy ilyen nemes ügy szolgálatába állítják” – mondta el dr. Budai J. Gergő, a Vodafone 

Magyarország vezérigazgató-helyettese.  
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A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, 

beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen 

mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes 

szolgáltatásokat. 2018. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 700 millió mobil-, illetve 21 millió vezetékes 

szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone vegyesvállalatainak 

és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. 

november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  

A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, 

mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

A Vodafone Alapítványról 

A Vodafone Alapítvány 'Connecting for good' programja a Vodafone adományozó szellemét és technológiáját ötvözi 

azon célból, hogy pozitív változást érhessen el a világban. A Vodafone Alapítvány világszerte olyan projekteket 

támogat, amelyek a mobiltechnológia segítségével teremtenek közösségi értéket az egészségügyben, oktatásban és 

a katasztrófahelyzetek okozta károk enyhítésében. A Vodafone Alapítvány helyi piacainak közösségeibe invesztál, 

globális és helyi társadalmi befektetési programjai hálózatának középpontjaként. A Vodafone Alapítvány Instant 

Network vészhelyzet esetén bevethető programja emberekkel és speciális technológiával támogatja ingyenes 

kommunikációs lehetőség kialakítását és technikai támogatás nyújtását természeti vagy humanitárius katasztrófák 

sújtotta közösségekben. A Vodafone Alapítvány az Egyesült Királyságban, 10989625 számon bejegyzett jótékonysági 

szervezet.  
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