Budapest, 2020. november 16.

Újabb fontos weboldalakat tesz elérhetővé adatforgalom használata nélkül a
Vodafone
Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal összefogva a Vodafone Magyarország adathasználat
nélkül teszi elérhetővé ügyfelei számára a legfontosabb központi információs oldalakat a koronavírusjárványra tekintettel, melyek hozzájárulnak a lakosság és a vállalkozások tájékozódásához, ezáltal az
egészségügyi védekezéshez és a gazdaság működésben tartásához. A kezdeményezés keretében
számos oktatási és álláskereső portál, illetve a helyi iparkamarák honlapjai is adatforgalom nélkül
látogathatóak.
Újabb, a gazdaság működésben tartását támogató intézkedést jelentett be a Vodafone Magyarország: 2020.
november 16-tól a Vodafone Magyarország ügyfelei adatforgalom generálása nélkül látogathatják a
legfontosabb központi (kormányzati, önkormányzati, állami és európai uniós) programokat, intézkedéseket és
információkat tartalmazó honlapokat, melyek segíthetik a lakosságot és a vállalkozásokat a következő
hónapokban az egészségügyi óvintézkedések betartásában és a munkahelyek megóvásában. Így többek között
a VALI – Vállalkozói Információs Portált, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Virtuális Munkaerőpiac
Portál, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapját is adatkeret használata nélkül kereshetik
fel a szolgáltató ügyfelei.

„A honlapok díjmentesen történő elérésének biztosítása hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez, a
vállalkozások és az állampolgárok költségeinek csökkenéséhez a legnehezebb időkben. Az ingyenes elérés
költségcsökkenést jelent a kis- és középvállalkozások számára, és biztosítottá válik számukra az információhoz
jutás, így a felmerült kérdésekre gyorsan választ kaphatnak. Javaslom, hogy böngésszék az oldalakat, például a
VALI-t, a Vállalkozói Információs Portált, amelyen igényeikre szabott, ingyenesen elérhető képzéseket és
államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hiteleket találnak” – mondta Dr. György László,
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.
A Vodafone Magyarország emellett azt is bejelentette, hogy számos oktatási és álláskereső portált, illetve a
különféle iparkamarák honlapjait is adatforgalom használat nélkül böngészhetik az ügyfelek, ezzel is
hozzájárulva, hogy a lakosság és a vállalkozások minél gyorsabban túlléphessenek a világjárvány okozta
gazdasági nehézségeken.

„Most, amikor a világjárvány második szakaszában az egészségügyi védekezés és a gazdaság működésben
tartása egyaránt cél, a telekommunikációs szektornak ismét fontos szerepe van. Azon dolgozunk, hogy a járvány
második hullámában is kapcsolatban tartsuk az országot. Figyelmünk fókuszában a digitális esélyegyenlőség
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támogatása, a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – digitalizálása, a kritikus állami
funkciók digitalizációjának felgyorsítása, valamint a kormányzati döntéshozatalt támogató rendszerek
fejlesztése áll. Bízunk benne, hogy azáltal, hogy a központi információs oldalakat adatforgalom nélkül tesszük
elérhetővé ügyfeleink számára, hozzájárulhatunk a sikeres védekezéshez és a gazdaság életben tartásához,
újraindításához.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának Alelnöke.
A Vodafone Magyarország a világjárvány kirobbanása óta folyamatosan vezette be azokat a szolgáltatásokat és
kedvezményeket, amelyekkel a lakosságot, a vállalkozásokat és a hatóságokat segítették, amikor arra a
legnagyobb szükség volt. A kritikus időszakban, a járvány tavaszi indulásakor többek között ingyenes adatkeretet
biztosítottak, elérhetővé tettek különböző oktatási tartalmakat, ingyen beszélgetéssel segítették a 65 év
felettieket és az egészségügyi dolgozókat. Emellett pedig több alkalommal digitális eszközökkel segítették a
leginkább rászorulókat.
Az adatforgalom nélkül elérhető oldalak folyamatosan bővülő listája az alábbi linken található.
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A Vodafone-ról
A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő érdekében. Vezető
telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk véghez társadalmunkban. Hálózataink
kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott
– létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú
szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy.
A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója, afrikai MPesa technológiai platformunk pedig több mint 42 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a pénzügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 22 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban
rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27
millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 100 millió IoT berendezéshez
biztosítunk kapcsolatot.
Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, valamint a nők és
lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész társadalom számára lehetővé tegyük az
oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra,
fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül.
Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati
berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk.
További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn oldalunkat itt.
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