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A Vodafone kisméretű SIM kártyái tavaly több mint másfél tonna 

műanyagtól óvták meg a bolygót 

A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM 

kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. A bolygónk védelmét szolgáló intézkedés 

április óta 1,6 tonna műanyag megtakarítását eredményezte. A kezdeményezés a 

Vodafone már meglévő fenntarthatósági programjának része. A régi SIM kártya-tartók 

kivezetését 2020 végéig vállalta a szolgáltató. 

A Vodafone 2019 decemberében tűzte ki célul, hogy 2020. áprilisig felére csökkenti a nem 

alapvető műanyagok felhasználását kiskereskedelmi hálózatában valamint irodai telephelyein. 

Ezen fenntarthatósági stratégia részeként a szolgáltató vállalta, hogy a SIM kártyákhoz szükséges 

kártya-tartók méretét felére csökkenti, hozzájárulva ezzel a bolygó megóvásához. Az intézkedés 

elképesztő eredményt hozott: 2020 decemberéig 1,6 tonna műanyagot spórolt meg a vállalat 

a felezett SIM kártya-tartók bevezetésével.  

A Vodafone a legtöbb európai országban 2020 tavaszán, hazánkban áprilisban kezdte meg az új, 

kisméretű SIM kártyák be- és a régi, nagyméretű kártyák kivezetését. Ez a kezdeményezés már 

önmagában is évente több mint 340 tonnával csökkenti a Vodafone Csoport műanyaghulladékát 

globális szinten. A műanyaghulladék mellett ez a lépés a vállalatcsoport széndioxid-kibocsátását 

is jelentősen csökkenti, hiszen a kisebb méretű SIM kártyatartók szállítása és előállítása is 

kevesebb széndioxid-kibocsátással jár. Egy tonna műanyag esetében 15 tonna széndioxid-

megtakarítást eredményez, így összességében több mint 5000 tonnával csökkenti a szén-dioxid 

kibocsátás mennyiségét évente. 

A SIM kártya-tartók méretének csökkentése mellett a Vodafone több intézkedést is bevezetett, 

melyek a nem alapvető műanyagok minimalizálását szolgálják. Így többek között 2020 március 

végéig 24 országban kivezették a felesleges műanyagokat és egyszerhasználatos cikkeket olyan 

esetekben, amelyekben más, környezetkímélőbb alternatívák álltak rendelkezésre. További újítás 

volt 2020-ban, hogy a szolgáltató világszerte működő 7700 kiskereskedelmi üzletében kivezette 

az eldobható műanyag zacskókat, és kerüli vagy korlátozza a műanyag alapú marketing vagy 

promóciós anyagok használatát, azokat környezetkímélő megoldásokkal helyettesítve.  
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Mindezen kezdeményezések összhangban állnak a Vodafone céljával, amely szerint 2025-ig 1 

milliárd ember életét szeretné jobbá tenni környezeti hatásának felére csökkentésével. A 

Vodafone ezen kötelezettségvállalása magában foglalja a vállalat szén-dioxid-lábnyomának felére 

csökkentését, valamint a villamos energia teljesen egészében megújuló forrásokból történő 

vásárlását 2025-ig.  Mindemellett a szolgáltató azt is vállalja, hogy hálózati hulladékának 100%-át 

újrafelhasználja, újraértékesíti vagy újrahasznosítja, és segíti meghosszabbítani ügyfeleinek a már 

meglévő eszközeik élettartamát. 

 

 

 

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 M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 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 112 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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