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Budapest, 2020. március 5. 

Az apa is hazamehet 16 hét szülési szabadságra - a 

Vodafone nőnapi bejelentése!  

A Vodafone a családdá válás kiemelten fontos időszakában 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a 

szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is. Ha az anya veszi igénybe a szülési 

szabadságot, akkor az apa részére, ha az apa veszi igénybe a szülési szabadságot, akkor az anya 

részére. A program célja, hogy mindketten otthon lehessenek életük egyik legfontosabb 

feladatánál. A Magyarországon idén nyáron induló program keretében a többlet kedvezményt akár 

örökbefogadó szülők is igénybe vehetik.  

  

2025-re a Vodafone szeretne lenni a világ legjobb munkahelye a nők és a férfiak számára egyaránt – így szól 

a vállalat ambiciózus, globális célkitűzése a következő öt évre. A Vodafone Magyarország március elején 

jelentette be legújabb esélyegyenlőségi kezdeményezése hazai elindítását, amelynek keretében az 

újdonsült családoknak nyújtanak nem mindennapi támogatást. 

A vállalat esélyegyenlőségi programjai során minden kollégának azonos lehetőségeket kínál a karrier és a 

családi élet terén egyaránt. A Vodafone ennek érdekében idén júliustól a szülői szabadságra távozó fél 

partnere számára is – amennyiben az anya veszi igénybe a szülési szabadságot akkor az apa részére, ha 

pedig az apa van otthon a babával, akkor az anya részére- 16 hét, 100 százalékos fizetett szabadságot 

biztosít gyermekük születését követően. A vállalat mindezeken felül a szülési szabadságon lévő kollégái 

juttatását kiegészíti a gyermekgondozási támogatás és a szülési szabadság előtti munkabér 

különbözetével. A program célja, hogy senkinek se kelljen lemondania az együtt töltött időről a gyermek 

születését követő érzékeny időszakban. A kezdeményezés feltételei vonatkoznak az örökbefogadó 

szülőkre is. 

Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója elmondta, a vállalat is felismerte azt a 

problémát, amelyre az elmúlt évek kutatásai1 felhívják a figyelmet: míg a nők a karrierjükben érezhetik úgy, 

hogy nem tudják igazán megmutatni, mire képesek, addig a férfiak ugyanezt élhetik át, amikor bővül a 

család. „4 gyermekes anyukaként és vállalatvezetőként pontosan tudom, milyen sok múlik azon, ha egy 

munkahely támogatóan áll a családalapításhoz, és nem várja el, hogy az ember kompromisszumot kössön 

a szakmai fejlődése és a magánélete között. Mi a Vodafone-nál hiszünk abban, hogy mindenkit azonos 

lehetőségek illetnek meg” – mondta a vállalatvezető. 

A Vodafone cégcsoport nem először áll ki a nők és férfiak közötti egyenlőségért, számos globális 

kezdeményezést vezettek már be a munka és a családi élet egyensúlyának fenntartása érdekében. Ezek 

egyike a 2017-ben ReConnect néven, Magyarországon is bevezetett nők munkaerőpiacra való visszatérését 

                                                           
1 Women in workplace, McKinsey, 2019.: https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-
equality/women-in-the-workplace-2019 
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segítő program, amelynek keretében már vezetői tapasztalattal rendelkező, többségében női 

munkavállalókat hívnak vissza a munka világába, akiknek gyermekvállalás vagy vállalkozói tevékenység 

miatt évekig szünetelt a karrierje. A visszailleszkedést képzésekkel és rugalmas munkaidős lehetőségekkel 

is támogatják.  

A Vodafone nőnapi kampányáról:  

Sok más nyelvvel ellentétben a magyar nem tesz különbséget a nemek között: „Ő” lehet nő és férfi is. A 

Vodafone is az egyenlőségben hisz. A vállalat vallja, hogy a lehetőségek mindenkit megilletnek, legyen szó 

munkáról vagy családi életről.  

A Nők Lapja nőnapi számát egy különleges megoldással „Ők Lapjává” varázsolta a Vodafone, hogy ezzel is 

felhívja a figyelmet a magyar nyelv különlegességére, valamint a vállalat esélyegyenlőségi törekvéseire. 

 

- vége-  

 

További információk: 

 

Jeschek Hajnalka      Kenyhercz Kinga 

Vodafone Magyarország       Acg Pro  

+36 70 946 4484      +36 70 946 7322 

sajto@vodafone.com          kenyhercz.kinga@acg.hu  

 

A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal 

rendelkezünk a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil 

pénzügyi szolgáltatások és a digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.  

A Vodafone Csoport 24 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, 

valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 625 

millió mobil-, illetve 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 22 millió TV 

ügyféllel rendelkezik, beleértve a Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További 

információk: www.vodafone.com.  

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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