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Budapest, 2021. március 8. 

 

A technológia területén dolgozó nők szervezetét alapítja meg a Vodafone 

A Women in Technology Hungary Egyesülethez társalapítóként csatlakozik a Lenovo Magyarország és a 

BOOKR Kids is 

A Vodafone Magyarország kezdeményezésére, a Lenovo Magyarország és a BOOKR Kids társalapításával 

elindul a Women in Technology Hungary Egyesület, amely a technológia területén tevékenykedő nőket 

kívánja összefogni. A szolgáltató az egyesület megalapításával egy olyan közös tudásmegosztó és 

kapcsolatépítő platformot kíván létrehozni, amely egyfelől párbeszédet generál a szervezet tagjai között, 

másfelől inspirációt, mentoringot és szakmai segítséget nyújt a jövő női generációja számára. Az időzítés 

sem véletlen: az akcióval a nemzetközi nőnapon a női esélyegyenlőség fontosságára szeretné felhívni a 

figyelmet a Vodafone. Az Egyesülethez társalapítóként csatlakozik Lukács Anita, a Lenovo Magyarország 

ügyvezető igazgatója, valamint Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapítója és ügyvezetője.  

A Women in Technology Hungary Egyesület összhangban van a Vodafone globális céljával, azaz, hogy 2025-re a 

legjobb munkahellyé váljon a nők számára. Ennek elérése érdekében a szolgáltató azon dolgozik, hogy 2030-ig a 

vezetői pozíciók legalább 40%-át nők töltsék be a vállalatnál. A 2025-re megfogalmazott célkitűzést szolgálja 

továbbá a számítástechnika iránt érdeklődő lányoknak szervezett #CodeLikeaGirl worshop, a vállalat szülési 

szabadságra vonatkozó globális irányelve, a hosszabb kihagyás után a munkaerő piacra visszatérő nők 

visszaintegrálását segítő ReConnect program, valamint a Vodafone családon belüli erőszakra vonatkozó irányelvei. 

A Vodafone intézkedéseinek, programjainak mindegyike a nők technológia területén betöltött szerepének 

növelését és a nemek közti egyenlőség megteremtését szolgálják – csak úgy, mint az újonnan megalakuló Women 

in Technology Hungary Egyesület. 

“Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen kezdeményezés élére állhatunk és megalapíthatjuk a Women in 

Technology Hungary Egyesületet. Hiszünk abban, hogy az üzleti sikerek egyik elengedhetetlen eleme a diverzitás, 

amely különösen fontos a technológia területén, ahol továbbra is nagyon kevés női szakértő van. A Women in 

Technology Hungary Egyesület megalapításával célunk, hogy összefogjuk az iparág különböző területein 

tevékenykedő nagyszerű nőket, párbeszédet indítsunk, példát mutassunk a jövő női generációjának.” – mondta el 

Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója. 

A technológiában tevékenykedő nők támogatására több nemzetközi példa létezik. Az egyik legismertebb és egyben 

Európa legnagyobb ilyen jellegű tech konferenciája, a European Women in Technology a világ minden tájáról 

érkező, a technológiai szektorban tevékenykedő befolyásos és inspiráló nőket fogja össze egy előadássorozat 

keretében. Ezen kívül számos, a világ különböző pontjain működő, a technológiában dolgozó nőket összefogó 
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szervezet létezik. Ugyanakkor Magyarországon jelenleg nem működik kifejezetten a nők technológiai szerepét 

erősítő program vagy szervezet – ezt az űrt kívánja betölteni a Vodafone Magyarország kezdeményezésére 

megalakuló Women in Technology Hungary Egyesület.  

„A Lenovo, mint az IT terület egyik vezető globális cége, évek óta különös figyelmet fordít a diverzitásra és a női 

esélyegyenlőségre.  Én magam is tagja vagyok a Women in Lenovo és a Women in Lenovo Leadership, azaz WILL 

programnak már több mint 5 éve. A WILL mozaikszó jelentése „AKARAT”. Ez jól írja le a program célját. Céges akarat 

arra, hogy a Lenovoban mindenki egyenlő esélyt kapjon megbecsült és sikeres tagjává válni a cégnek, illetve vezető 

pozíciót elérni helyi, regionális vagy globális szinten. Az IT iparágban még mindig 15% körül mozog a női vezetők 

aránya a világon. A Lenovoban jelenleg ez a szám 20% körül van és célkitűzésünk az elkövetkező 5 évben a 25%-os 

arányt elérni. A legnagyobb akadálya jelenleg a gyorsabb változásnak az, hogy a szakmát nagyon kevés nő választja. 

A Women in Technology Hungary Egyesület megalakulása pont ebben segíthet és ezért nagyon fontos számomra” 

– mondta el Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója. 

"A BCG egy friss felmérése1 szerint azoknál a cégeknél, ahol a management több mint húsz százaléka nő, tíz 

százalékkal magasabb az innovációból eredő bevétel. Szerintem még ennél is egyszerűbb a képlet: a digitális 

termékek felét nők vásárolják. Hogy érthetnének meg minket, ha nem kérdezik meg a véleményünket? Büszke 

vagyok rá, hogy női startup alapítóként már az induláskor csatlakozhattam a WiTH Egyesülethez, amelynek célja, 

hogy a technológia világát érthetőbbé és elérhetővé tegyük minden, a témára fogékony nő számára." – tette hozzá 

Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapítója és vezetője. 

A szervezet létjogusultságát mi sem mutatja jobban, mint a 2020-as DESI2 mutató, amely a digitális gazdaság és 

társadalom fejlettségét méri. Eszerint az IKT-szakemberek Magyarországon a munkaerő tekintetében az EU többi 

részéhez közel hasonló arányt képviselnek (3,7% Magyarországon, 3,9% az Unióban), ugyanakkor a női IKT-

szakemberek tekintetében ez az arány rendkívül alacsony, az összes hazai női munkavállaló csupán a 0,7%-át teszik 

ki (szemben az EU-ban jellemző 1,4%-os átlaggal).  

A nemek közötti egyenlőség fontosságára a Vodafone az elmúlt években látványos nőnapi kampányokkal hívta fel 

a figyelmet: két évvel ezelőtt női szimbólumra cserélték a Vodafone székházon található több mint 20 milliárd dollár 

márkaértékű vállalati logót, tavaly pedig az egyenjogúság jegyében a Nők Lapja nőnapi számát Ők lapjává 

varázsolták. Természetesen a Vodafone idei nőnapi kampánya is a nemek közötti egyenlőségre kívánja felhívni a 

figyelmet: a Vodafone Magyarország Instagram oldalán a mai napon egy digitális idővonalon mutatják be a női 

egyenjogúság legfontosabb állomásait.  

A Women in Technology Hungary Egyesület honlapja a www.womenintech.hu címen érhető el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Forrás: https://www.bcg.com/en-hu/publications/2020/boosting-women-in-southeast-asia-tech-sector  
2 Az Európai Bizottság 2014 óta a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatóról (DESI) szóló jelentésekkel követi nyomon 

a tagállamok digitális fejlődését. A DESI jelentések tartalmaznak mind országismertetőket, mind tematikus fejezeteket. Ezen felül az 

egyes tagállami jelentéseket részletes távközlési fejezet egészíti ki. További információ a DESI honlapján: https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/desi  
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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 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. december 31-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 118 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-re 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 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.  

 

 
A Lenovoról 

A Lenovo 50 milliárd dolláros árbevétellel rendelkező, a Fortune 500-as listáján szereplő vállalat, amely 63 ezer alkalmazottat 

foglalkoztat és világszerte 180 országban van jelen. Küldetése, hogy egyre intelligensebb megoldásokat szállítson mindenki 

számára, ennek fényében az egész világot megváltoztató technológiákat fejleszt, amelyek egy élhetőbb, megbízhatóbb és 

fenntarthatóbb digitális társadalom létrehozását segítik elő. A világ legteljesebb okoseszköz- és infrastruktúra-portfóliójának 

tervezésével, fejlesztésével és kiépítésével az Intelligens Átalakítás éllovasa – ez világszerte ügyfelek milliói számára teremt 

jobb lehetőségeket és élményeket. További információkat találhat a https://www.lenovo.com/hu oldalon, illetve követheti a 

LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram és Weibo oldalainkat, valamint böngészheti legfrissebb híreinket a StoryHub-

on. 

 

 

A BOOKR Kids-ről 

Az 5 éve alapított BOOKR Kids a régió legnagyobb gyermekkönyvkiadójává nőtte ki magát. A saját fejlesztésű interaktív könyv 

formátuma bizonyítottan fejleszti a gyermekek szövegértési és olvasási készséget. A cég már hét országba gyárt interaktív 

oktatási tartalmakat, a BOOKR Class nevű angol nyelvtanulást segítő programját Magyarországon tankönyvvé nyilvánították. A 

kockázati tőke alapok 2 millió euró tőkével es 2 millió euró hitellel segítik a nemzetközi piacokon való növekedésüket.   

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.steele%40vodafone.com%7C9068481ed3a34a7003a808d87400cb08%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637386894038777457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZJ0%2BNHQihXuzTVyDtXjB0%2B9TLITY8ySTAwOjbkSCbk%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
https://www.lenovo.com/hu/hu?Redirect=False
https://www.linkedin.com/company/lenovo/
https://www.facebook.com/lenovo
https://twitter.com/lenovo
https://www.youtube.com/user/LenovoVision
https://www.instagram.com/lenovo/
https://weibo.com/lenovo

