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A Vodafone Magyarország elindította a Vodafone a Nők 

Biztonságáért Programot 

A Vodafone Magyarország nemzetközi konferencia keretében mutatta be a Vodafone a 

Nők Biztonságáért Programját, mely egy új mobiltechnológiai fejlesztés segítségével 

kívánja elősegíteni a nők elleni erőszak visszaszorítását. A program hazai és nemzetközi 

szakemberek bevonásával, civil és rendőrhatósági szervezetek együttműködésével jött 

létre.   

Élete során minden ötödik magyar nő lesz legalább egyszer módszeres és rendszeres 

erőszak áldozata párkapcsolatában. Ezek negatívan befolyásolják testi-lelki egészségét, 

gazdasági körülményeit, munkaerőpiaci helyzetét, esélyeit. A párkapcsolati erőszak ebből 

kifolyólag minden esetben veszélyezteti a családban élő gyermekek jólétét is. A 

magyarországi kutatási adatok rámutattak, hogy legalább tízszer annyi, a kriminális 

erőszak mértékét elérő párkapcsolati erőszakos esemény történik, mint amennyinek a 

rendőrségi feljegyzésekben nyomát lelhetjük. 

 

A Vodafone Magyarország volt a házigazdája a nagy érdeklődés mellett június 9-én 

lezajlott konferenciának, amely betekintést nyújtott a párkapcsolati erőszak elleni 

hatékony fellépés tendenciáiba, a megelőzés lehetőségeibe, a közösségek, szomszédsági 

kapcsolatok szerepére hazai és nemzetközi gyakorlatok és stratégiák bemutatásán 

keresztül. A téma hazai specialistái mellett John Liversidge, Thames Valley régió 

(Nagy-Britannia) korábbi rendőrfőkapitánya, és Julián Andújar Pérez, a Spanyol 

Vöröskereszt képviselője bemutatták a hasonló, működő rendszerekkel kapcsolatos eddig 

összegyűlt tapasztalataikat.  

2011 júniusától a program első szakaszában a Vodafone a NANE (Nők a Nőkért az 

Erőszak Ellen) Egyesület segítségével és szakmai útmutatása alapján, a XI. kerületi 

rendőrkapitányság közreműködésével egy kísérleti program keretében 30 mobil, a 

riasztást és a tartózkodási helyet egy gombnyomásra a Vodafone hálózatán elküldő 

vészjelző készüléket oszt ki veszélyeztetett nők részére, akik a készülék segítségével az 

eddiginél gyorsabb beavatkozást remélhetnek a rendőrségtől. A technikai és diszpécseri 

rendszerek fejlesztésére a Vodafone Magyarország hazai vállalkozásokat, a Top Cop 

Security Zrt.-t és az iData Műszaki Informatikai Mérnöki Iroda Kft.-t kérte fel. 

Katona Erika, a BRFK bűnmegelőzési osztály rendőr hadnagya elmondta: „A 

riasztást követően a rendőrség előzetes mérlegelés nélkül  megy ki a helyszínre, hogy a 

párkapcsolati erőszaknak kitett nők minél előbb segítséget kapjanak. A riasztás során a 

műveleti központban megjelennek a készülék használójának adatai, valamint a 

tartózkodási helye, így megindítható a rendkívül gyors hatósági beavatkozás. Amellett, 

hogy a vészjelző eszköz hatékonyan segíti a külső segítségnyújtást, már a rendszer 

puszta léte is visszatartó erőt jelent.” 



A „Vodafone a nők biztonságáért” program a Vodafone kezdeményezésével, technikai 

és anyagi támogatásával indul. A NANE Egyesület, mint a projekt szakmai felelőse, június 

folyamán egyenként kétnapos, gyakorlat-orientált továbbképzés keretében készíti fel a 

XI. kerületi kapitányság érintett munkatársait, valamint a Top Cop Security Zrt. 

diszpécsereit a nemzetközi jó gyakorlat és a hazai sajátosságok figyelembe vételével.   

Intődy Gábor, a Vodafone Magyarország társadalmi programok igazgatója elmondta: „A 

projekt előkészítése során kiemelt célunk volt, hogy egy hosszútávon is működőképes, 

hatékony, a veszélynek kitett nők biztonságát növelő program épüljön fel, ahol találkozik 

a civil szakértelem, a technológiai innováció és cégünk, munkatársaink speciális, a 

program érdekében alkalmazott tudása.  

Tóth Györgyi, a NANE Egyesület elnöke hangsúlyozta: „A program bevezetése lehetővé 

teszi, hogy az eddigieknél szorosabb együttműködés jöjjön létre a bántalmazott nők és 

gyerekek jogait védő szervezetek és a rendőrség között. Mindezeken túl a program 

fontos üzenetet küld a társadalom és a döntéshozók felé: a családon belüli nők és 

gyerekek elleni erőszak napi szinten veszélyezteti a bántalmazott nők és gyermekeik 

testi és lelki épségét, sokszor az életét. Az élethez, testi épséghez és egészséghez való 

emberi jogok folyamatos sérelme ellen a társadalom minden szereplőjének felelőssége 

fellépni, az államnak pedig kötelessége."  

 

További információ: 

Kovács Katalin    Kádár Andrea 

Vodafone Magyarország   Eurolex Consulting 

+36 70 639 3040    +36 70 938 6890 

sajto@vodafone.hu      andrea.kadar@eurolex.hu 

 

 

 
  
 

mailto:sajto@vodafone.hu
mailto:andrea.kadar@eurolex.hu

