
 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. április 29. 

 

Állásfoglalás: A Vodafone Magyarország felfüggeszti a TV2-n tervezett hirdetéseit 

A Vodafone Magyarország, amely a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesülettel karöltve, a 

„Vodafone a nők biztonságáért” program keretén belül tevékenyen is részt vesz a női jogok 

védelmezésében, nyilvánosan tiltakozik a TV2 valóságshow-ja, az Éden Hotel április 24-i adásában látható 

jelenetek, illetve a csatorna történtekhez való hozzáállása ellen. A vállalat elfogadhatatlannak tartja, hogy 

a műsor készítői nem nyújtottak azonnal segítséget a bántalmazott nőnek.  

A Vodafone, mint a TV2 több százmilliós nagyságrendű hirdetője és a magyar társadalom felelős vállalati 

szereplője kötelességének érzi, hogy megszólaljon ebben az ügyben. A Vodafone állást foglal az erőszak 

minden formája ellen, és az emberi jogok védelme, valamint az ezekkel kapcsolatos európai normák 

betartása érdekében.  

A Vodafone Magyarország vállalati etikai kódexe nem engedi meg, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn 

olyan cégekkel, akik ezen normákat nem tartják be. Ezért, mint az egyik legnagyobb magyarországi 

hirdető kijelenti, hogy a TV2-n új kampányt nem indít, a jelenleg tervezett kampányai előkészítését pedig 

felfüggeszti mindaddig, amíg a csatorna által ígért, az üggyel kapcsolatos belső vizsgálatának eredményét 

transzparens módon nyilvánosságra nem hozza, és világos állásfoglalásban nem garantálja, hogy a 

jövőben műsoraiban a női jogokat maximális tiszteletben tartja és tartatja, valamint mindent megtesz az 

ezzel kapcsolatos  törvények és etikai normák betartása és betartatása érdekében. 
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A Vodafone-ról 
 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és 

további 54 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.  

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. 
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