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Budapest, 2020. szeptember 22.  

Az év digitalizációs projektjének választották az ÉletMentő 

alkalmazást 

Az év digitalizációs projektje kategóriában díjazták a Vodafone Magyarország Alapítvány 

és az Országos Mentőszolgálat által közösen fejlesztett ÉletMentő applikációt. Az IVSZ 

által létrehozott Gyurós Tibor-díjjal a hazai digitalizáció fejlődésében aktívan szerepet 

vállaló személyeket és vállalkozásokat ismerték el. 

A szeptember 22-én megrendezett MENTA konferencián az „Az év digitalizációs projektje” 

kategória győztese a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat által 

közösen fejlesztett ÉletMentő applikáció lett.  

Az ÉletMentő alkalmazás elsődleges célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a segélyhívást a 

bajbajutottak számára. Az applikáció amellett, hogy pontos helymeghatározást tesz lehetővé, és 

megjeleníti a mentők számára az előre feltöltött egészségügyi adatokat, tartalmazza a 

felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertár, kórház, defibrillátor helyét, valamint része egy 

elsősegélynyújtó kisokos is. 

„A Vodafone-nál arra törekszünk, hogy a technológiai megoldásokat a társadalom, a közjó 

szolgálatába állítsuk. Az innováció azonban önmagában mit sem ér, ha nem tesszük széles körben 

mindenki számára elérhetővé. Azt gondoljuk, hogy az ÉletMentő applikációval egy olyan 

megoldást vezettünk be Magyarországon, amely a teljes társadalom számára hasznos, hiszen a 

legkritikusabb pillanatokban nyújt segítő kezet. Létjogosultságát pedig mi sem mutatja jobban, 

mint hogy az elmúlt fél évben közel fél millióan töltötték le az applikációt és jelenleg is az egyik 

legnépszerűbb ingyenes, egészségügyi alkalmazás a különböző áruházakban.” – mondta el Dr. 

Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese és a Vodafone Alapítvány 

kuratóriumának tagja, aki az IVSZ alelnökétől, Vityi Pétertől vehette át a rangos elismerést. 

Az IVSZ több mint 20 éve díjazza a hazai infokommunikációs szektor kiválóságait, 2001 óta pedig 

az egykori elnökükről, Gyurós Tiborról elnevezett díjjal fejezi ki elismerését az iparág legkiválóbb 

kezdeményezései iránt. Az idei nyertesek a díjat a Siófokon megrendezésre került Menta 

konferencián vehették át. 
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A Vodafone-ról 

 

A Vodafone vezető technológiai és telekommunikációs vállalatként összekapcsolja a társadalmat és digitális jövőt épít 

mindenki számára. 

A Vodafone két skálájú és differenciált regionális platformokra koncentrál Európában és Afrikában. 22 országban 

működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. 

június 30-i állapot szerint több mint 300 millió mobil ügyfelünk van, köztük Európában több mint 27 millió vezetékes 

szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, valamint 22 millió TV ügyfél. 

Összekötünk egy jobb jövő érdekében. Optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy a technológia és az 

összekapcsolhatóság miként javíthatja a jövőt és teheti jobbá az emberek életét. Vállalatunk révén olyan digitális 

társadalmat építünk, amely elősegíti a társadalmi-gazdasági fejlődést, mindenkit magában foglal, és nem terheli a 

bolygónkat. Elkötelezettek vagyunk, hogy jobbá tegyük egy milliárd ember életét és felére csökkentsük környezeti 

hatásunkat 2025-re. 

További információ: www.vodafone.com. 
 

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, s megalakulása óta több mint 1,5 milliárd 

forint támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb céljuk, 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! 

 

További információk: 

 

Jeschek Hajnalka   

 

 

Kékvölgyi Anita 

Vodafone Magyarország HPS Communication 

+36 70 946 4484 +36 70 931 3685 

sajto@vodafone.com   kekvolgyi.anita@hps.hu  

http://www.vodafone.com/
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas
mailto:kekvolgyi.anita@hps.hu

