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Főbb eredményeink 
számokban
Zéró toleranciát tanúsítunk a diszkriminációval szemben 

70 kollégánk több mint 10 éve dolgozik velünk

Az elmúlt 4 évben 80%-kal csökkentettük fajlagos kibocsátásunkat (adatforgalom arányában) 

Munkatársaink 86%-a érzi úgy, hogy vezetője támogatja személyes jóllétét

Közel 100% Budapest 4G lefedettsége (beleértve a metróvonalakat is) 

Már 600 főnek biztosítunk munkahelyet miskolci regionális ügyfélszolgálati központunkban

6 424 diák vesz részt a Vodafone Digitális Iskola Programban

740 000 oldallal kevesebb papírt használunk évente az elektronikus szerződéskötésnek köszönhetően
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Vezérigazgatói  
köszöntő

Köszönöm, hogy figyelmét és idejét arra szánja, hogy közelebbről is megismerkedjen a Vodafone 
Magyarország tevékenységével, különös tekintettel vállalati felelősségvállalásunkra. 2008 óta minden 
évben kiadjuk Vállalati Felelősségvállalási (Corporate Responsibility, CR) jelentésünket, mert úgy gon-
doljuk, hogy az információk megosztása és az átláthatóság a felelős működés és a társadalmi értékte-
remtés fontos eleme. Idei jelentésünkkel inspirálni szeretnénk minden érintetti csoportunkat, megmu-
tatni, milyen hatalmas erő rejlik az együttműködésben. 2015/2016. évi vállalati felelősségvállalási 
jelentésünk központi témája tehát az összefogás jelentősége. 

A Vodafone eddig is számos partnerrel – munkatársakkal, beszállítókkal, szabályozó szervekkel,  
versenytárakkal és ügyfelekkel – dolgozott együtt, szoros együttműködésben. A mobilkommunikációs 
infrastruktúra további fejlődése azonban az együttműködések intenzitásának és gyakoriságának jelen-
tős növekedését vetíti előre. IoT megoldásaink, együttműködő partnereinken keresztül már nagyvál-
lalatokhoz (okos mérőórák), kis- és középvállalkozásokhoz (ReadyPay), és a fogyasztókhoz (Vodafone 
Wallet) is eljutnak. Legbüszkébbek mégis legnagyobb szabású társadalmi programunkra vagyunk,  
a Vodafone Digitális Iskola Programra, amely 2016 első negyedévében 25 iskolába, több mint 6 400 
gyermekhez és 700 pedagógushoz jutott el. Bízunk abban, hogy a program segítségével mi is hozzá-
járulhatunk Magyarország versenyképességének növeléséhez és az oktatás színvonalának emeléséhez 
– ezáltal pedig egy szebb jövő alapjainak megteremtéséhez. Az együttműködés kiemelt jelentőséggel 
bír a jó ügyeket szolgáló projektjeinkben. A Cserhát Mentőkutyás Egyesület támogatásunkkal nem 
csupán hatékonyságát tudta növelni, de az általa lefedett területet is növelni tudta; technológiai megol-
dásaink ugyanakkor nagymértékben hozzájárultak a Lapról Hangra Program sikeréhez is. 

Mindezen eredmények nem jöhettek volna létre munkatársaink és partnereink lelkes és fáradhatatlan 
munkája nélkül. Kreativitásuk, tettvágyuk és küldetéstudatuk mindannyiunk számára energizáló és  
inspiráló. Bízunk abban, hogy idei jelentésünk képes átadni ezt a lendületet és arra ösztönzi partnerein-
ket, munkatársainkat és ügyfeleinket, hogy hozzánk hasonlóan a jövőben továbbra is elsősorban  
a lehetőségeket lássák.

Üdvözlettel:
Diego Massidda

Vezérigazgató

Kedves Olvasó,
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Jelentésünkről
A Vodafone elkötelezett a fenntartható és felelős működés iránt, ezért komoly erőfeszítéseket teszünk 
annak érdekében, hogy folyamatosan fejlődjünk minden téren. A 2015/2016-os üzleti évről szóló jelen-
tés az elmúlt üzleti év eseményeit és eredményeit mutatja be.

A felelős működés egyik fontos része az átláthatóság. A Vodafone számára fontos, hogy ne csak ügyfe-
lei, hanem a működése által érintett csoportok felé is nyíltan és egyértelműen kommunikáljon.  
A Vodafone 2008 óta minden évben összeállítja vállalati felelősségvállalási (Corporate Responsibility, 
CR) jelentését, amelyben beszámol gazdasági, társadalmi és környezeti eredményeiről, valamint üzleti 
tevékenysége hatásairól. A 2014/2015-ös évről szóló CR-jelentés 2016 májusában jelent meg.

A jelentés elsődleges célja, hogy a tulajdonos, az állami, a vállalati, és a jelentősebb non-profit véle-
ményformálók, döntéshozók számára hiteles és részletes információt nyújtson a vállalat működéséről 
és annak hatásairól. Az elmúlt évek tapasztalatai bizonyították, hogy a vállalati felelősségvállalásról 
szóló jelentés a kommunikáció egyik kimagaslóan fontos eleme, és mindemellett olyan eszközt ad  
a menedzsment kezébe, amely elősegíti, hogy a vállalat képessé váljon a folyamatos fejlődésre.

Az aktuális jelentés a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(továbbiakban Vodafone Magyarország Zrt. vagy Vodafone) 2015. április 1. és 2016. március 31. közöt-
ti pénzügyi évének1 vállalati felelősségvállalási eredményeit mutatja be a Nemzetközi Jelentéstételi 
Kezdeményezés (Global Reporting Initiative, GRI) negyedik generációs (G4) iránymutatásai alapján, 
alapszintű („Core”) alkalmazási szinten.2

A világ vezető vállalatai körében a GRI a legelterjed-
tebb és legszélesebb körben alkalmazott vállalati 
felelősségvállalási jelentéskészítési sztenderd.3  
A jelentésben bemutatott tartalmak és mutatók 
meghatározásakor mérlegeltük azok működési, 
pénzügyi és egyéb kockázatát, fontosságát, lehetsé-
ges hatását a Vodafone jövőbeli sikeres működésére, 
a jelenlegi vagy jövőbeli, kötelező vagy önkéntesen 
vállalt kötelezettségek jelentőségét, továbbá a tele-
kommunikációs iparág hazai és nemzetközi szerep-
lőinek jelentéskészítési gyakorlatát.

GRI G4 – Lényegesség

A GRI G4 célja, hogy jóval fókuszáltabb, és a kiemelt 
témákat az eddigi gyakorlatnál részletesebben 
bemutató jelentések készüljenek, ily módon a 
vállalatok hatékonyabban tudnak gazdálkodni 
erőforrásaikkal, az érintettek pedig olyan jelentést 
olvashatnak, amely releváns információkat nyújt 
számukra. 
A GRI G4 sztenderd elvárásai alapján a CR jelentések 
tartalmának meghatározására szükséges egy 
lényegességi felmérés elkészítése, amely azonosítja 
a vállalat érintettjei számára legfontosabb 
területeket, témákat.

1  A jelentés nem terjed ki a VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, amelynek 100%-os tulajdonosa a Vodafone International 
Holdings B. V.; felette a Vodafone Magyarország Zrt. nem rendelkezik irányítási jogkörrel. A 2015. április 16-án megszűnt Tesco MBL Zrt. a Vodafone Magyarország Zrt  
és a TESCO Globál Áruházak Zrt. 50-50%-os tulajdonában áll, gazdasági társadalmi és környezeti hatásai nem jelentősek, ezért a jelentés nem terjed ki rá.

2 Bővebb információk a Global Reporting Initiative honlapján olvashatók: www.globalreporting.org
3  A www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-exec-summary.pdf 

nemzetközi felmérés alapján.
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A jelentésben szereplő információk és adatok megbízhatóságát informatikai 
rendszerekkel támogatott adatbázisok, nyilvántartások, valamint több szintű 
vezetői ellenőrzés biztosítja. Az előző évi jelentésekben közölt adatok helyen-
ként korrigálásra, és *-gal jelölve újraközlésre kerültek. 

A Vodafone köszönettel fogadja a visszajelzéseket, és a vállalati felelősségvál-
lalási programok, valamint a jelentéskészítési gyakorlat továbbfejlesztése során 
mindenkor figyelembe veszi azokat. Az észrevételeket, kérdéseket és javasla-
tokat a felelosseg.hu@vodafone.com címen fogadja és dolgozza fel a Vállalati 
Felelősségvállalási csapat.

A jelentésben megjelenő rövidítések magyarázatát a Rövidítések jegyzéke tartalmazza.
A jelentést környezetvédelmi okokból kizárólag elektronikus formában teszi közzé a Vodafone honlap-
ján: http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas.

A Vodafone 2015-ben a KPMG segítségével készítette el lényegességi felmérését,  
amelynek eredményét az alábbi hőtérkép tartalmazza.

A Vodafone online kutatás formájában határozta meg a társadalmi felelősségvállalás szempontjából legjelentősebb 
területeket és témákat. A felmérésben az érintetti csoportok (a vállalat vezetése, munkatársak, ügyfelek, szállítók, civil 
szervezetek, hatóságok, a média és a működés által érintett közösségek) vettek részt, és az értékelés során a GRI G4 
által felvázolt témák közül választhatták ki a Vodafone szempontjából lényegeseket.
A „Core” alkalmazási szint alapján minden azonosított témának megfelelően kiválasztásra került egy GRI-indikátor.  
Az idei jelentés összesen 17 indikátort tartalmaz. Az egyes területek bemutatását olyan információk egészítik ki,  
amelyek segítenek megérteni, hogyan kezeli a Vodafone az adott témát, legyen az adatbiztonság, energiahatékonyság, 
vagy ügyfél elégedettség.
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Működési  
környezetünk

Minden generáció jobb jövőt szeretne építeni az utána következőnek. A tudomány előrehaladtával 
egyre pontosabb képet kapunk arról, hogy melyek azok a globális technológiai, társadalmi és környezeti 
folyamatok, amelyek a jövőnket meghatározzák. A globális folyamatok helyi hatásait, vagy adott eset-
ben okait is egyre jobban megismerjük, valamint a globális és a helyi folyamatok közötti kapcsolatokat 
is egyre inkább megértjük. Ez segíthet minket abban, hogy a kihívásokra felkészüljünk, a lehetőségeket 
pedig kiaknázzuk. 

Ezeknek a kihívásoknak csak akkor lehet megfelelni, ha a társadalom egyes tagjai, csoportjai szorosan 
együttműködnek egymással. A globális közösség ebben két jelentős lépést tett 2015 folyamán: szep-
temberben a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDG) váltották fel a Millen-
niumi Fejlesztési Célokat, decemberben pedig 193 ország képviselője fogadta el az első, globális, jogilag 
kötelező érvényű klímaváltozással kapcsolatos szabályozást.

Fenntartható fejlődési célok: SDG4 

2015 szeptemberében az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 193 
tagállama egyhangúan fogadta el az 
új globális fejlődési programot, amely 
2030-ig a szegénység felszámolását és a 
fenntartható jövő fejlődését tűzte ki célul.

Az új Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDG) a 2015-ben lejáró Millenniumi 
Fejlődési Célokat (Millennium Development Goals, MDG) váltják fel. Az egyetemes érvényű fenntartható 
fejlődési célok meghatározásában mindhárom hagyományos (gazdasági, szociális és környezetvédelmi) 
fenntarthatósági pillér helyet kapott. Összesen 17 cél és 169 alcél került meghatározásra.

Globális kihívások

Kép forrása: http://nefe.kormany.hu/download/b/b5/31000/SDG_HU.jpg

4 Külgazdasági és Külügyminisztérium: Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály (http://nefe.kormany.hu/post-2015)
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Mit teszünk a Fenntartható Fejlődési Célok érdekében? 

A Vodafone Csoport működését tekintve szinte minden cél eléréséhez képes hozzájárulni. Már meglévő 
projektjeinkkel is sokat teszünk a számunkra leginkább releváns célok megvalósításáért, ezekből 
szemeztünk az alábbi felsorolásra:

SDG Vodafone program Bővebb információ

1. A szegénység felszámolása Pénzügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kiterjesztése (pl. mPesa)

A Vodafone forradalmi megoldásai (28. old)

2. Az éhezés megszüntetése Vodafone Farmers’ Club A Vodafone forradalmi megoldásai (28. old)

3. Egészség és jóllét mHealth megoldások A Vodafone forradalmi megoldásai (28. old)

Munkahelyi egészség és biztonság Munkatársaink iránti felelősségünk (42. old)

Szállítóinkkal való együttműködés,  
az egészséges munkakörnyezetért

Értékláncunk (20. old)

4. Oktatás minősége Vodafone Digitális Iskola Program Vodafone Digitális Iskola Program (61. old)

5. Nemek közötti egyenlőség 100% bér kismamáknak Munkatársaink iránti felelősségünk (42. old)

Vodafone a nők biztonságáért program Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában 
(30. old)

6. Ipari innováció és infrastruktúra Gépek közötti kommunikációra (IoT) épülő 
megoldásaink

Termékeink, szolgáltatásaink (24. old)

Hálózatunk fejlesztése Infrastrukturális beruházásaink hatása  
(39. old)

7. Egyenlőtlenségek csökkentése 100% bér kismamáknak Munkatársaink iránti felelősségünk (42. old)

Vodafone Farmers’ Club A Vodafone forradalmi megoldásai (28. old)

Vodafone Digitális Iskola Program Vodafone Digitális Iskola Program (61. old)

Hálózatunk fejlesztése Infrastrukturális beruházásaink hatása  
(39. old)

Pénzügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés kiterjesztése (pl. mPesa)

A Vodafone forradalmi megoldásai (28. old)

8. Fenntartható városok és közösségek Gépek közötti kommunikációra (IoT) épülő 
megoldásaink, pl. Velotrack

A Velotrackról bővebb információ  
online érhető el

9. Felelős fogyasztás és termelés Gépek közötti kommunikációra (IoT) épülő 
megoldásaink

Termékeink, szolgáltatásaink (24. old)

Szállítóinkkal való együttműködés,  
a felelős és fenntartható működésért

Értékláncunk (20. old)

10. Fellépés az éghajlat-változás ellen Gépek közötti kommunikációra (IoT) épülő 
megoldásaink

Alacsony karbon-intenzitású gazdaságért 
megtett erőfeszítéseinkről bővebb informá-
ció angolul érhető el online 

Fenntartható lehetőségekről bővebb infor-
máció angolul érhető el online

Szénlábnyomunk csökkentéséről bővebb 
információ angolul érhető el online

11. Partnerség a célok eléréséért Magyarországon és globális szinten is 
együttműködünk üzleti partnereinkkel, 
civil szervezetekkel, állami 
intézményekkel, stb.

Magyarországi együttműködéseinkről: 
Szervezeti tagságaink (20. old)
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A mobilkommunikáció jövője 

A mobilkommunikáció kínálta termékek és szolgáltatások szerepe a jövőben várhatóan két  
okból is növekedni fog: a népességnövekedés és az üzleti folyamatok digitalizációja tovább növeli 
a keresletet; másrészt a fenntartható jövő megteremtésében kulcsszerepet kapnak majd azok 
a mobilkommunikációs megoldások, amelyek környezetkímélő és szén-lábnyomot csökkentő 
alternatívákat kínálnak a meglévő rendszerek, folyamatok helyettesítésére.

Az IDC és az amerikai felhőszolgáltató (EMC) 2014-es kutatásai szerint 2020-ra közel 180-szorosára 
növekszik a felhőben tárolt adatok mennyisége. Ez a tendencia számos új lehetőséget kínál, hisz az 
Európai Bizottság becslései szerint csupán a felhőszolgáltatásoknak köszönhetően 2020-ra 2,5 millió  
új állás jön majd létre Európában.6 Az adatok biztonságos továbbításának, tárolásának kérdése –  
különös tekintettel a személyes és érzékeny adatokra – ugyanakkor minden eddiginél kritikusabbá 
válik. Az európai adatbiztonsági szabályozás ugyan már készülőben van, ám a harmonizáció várhatóan 
hosszú éveket vesz még igénybe.

Fontos az ügyfelek iránti felelősségvállalás, de hasonlóképen fontos a szállítói lánc során a Vodafone-
nal kapcsolatban álló, egyéb érintetti csoportok iránti felelősségvállalás is. Ahogy a mobilkommunikáció 
egyre inkább meghatározó szerepet tölt be a lakosság és a vállalatok mindennapjaiban, úgy a 
működésében érintett csoportok részéről is növekedni fog az iparág felelősségvállalása iránti 
elvárás. Így várhatóan nagyobb figyelem fogja övezni a mobilkommunikáció nyújtotta termékek és 
szolgáltatások alapanyagainak forrását, azok etikus és fenntartható beszerzését. E témában is növekvő 
együttműködésre számítunk a mobilkommunikációs vállalatok, és az érintett közösségek és civil 
szervezetek között.

A mobilkommunikáció hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, átalakítva 
világunkat és gondolkodásmódunkat. A mobil-előfizetések száma 25 év alatt 7,1 milliárdra nőtt,  
az utóbbi 5 év során pedig 2,9 milliárdra emelkedett a szélessávú mobilinternet-előfizetések száma.  
Az Ericsson becslései szerint 2019-re 9 milliárd mobiltelefon-előfizető lesz a Földön, közülük  
7,5 milliárdnyian használnak majd szélessávú mobilinternet szolgáltatást.7

2010-ben a mobilforgalom egyik felét a hang (azaz a beszéd alapú kommunikáció), másik felét pedig 
az adatforgalom tette ki. Ez az arány folyamatosan eltolódik az adatforgalom (internetes böngészés, 
különféle alkalmazások használata, videózás, zenehallgatás stb.) irányába, amely ily módon 2014-ben 
már mintegy tízszerese volt a hangforgalomnak. Ez a tendencia a gépek közötti kommunikáció  
(Internet of Things, IoT) rohamos fejlődésének köszönhetően folytatódik a jövőben is, 2020-ra 
várhatóan még tovább, a jelenlegi tízszeresére nő majd az adatforgalom mértéke.8 

A legjobbak között a Vodafone - a Transparency International szerint5

A Transparency International (TI) 2015-ben készített kutatást a 35 legnagyobb globálisan működő 
telekommunikációs társaság (29 szolgáltató és 6 gyártó cég) közzétételi gyakorlatáról. A felmérés 
megvizsgálta, hogy a globális távközlési cégek milyen mértékben hoznak nyilvánosságra informá-
ciókat a korrupcióellenes programokról, a szervezeti átláthatóságról és az országonkénti jelentés-
készítésről.
Az összesített rangsorban a Vodafone Csoport harmadik helyezést ért el. Ehhez nagyban hozzá-
járulhatott, hogy a Vodafone globális, Csoport-szintű jelentéseinek publikálásán túl helyi szintű 
jelentéseket is összeállít.

5  Transparency International: Transparency in corporate reporting – Assessing the world’s largest telecommunications companies  
(https://transparency.hu/hirek/a-latszatra-egyre-jobban-ugyelnek-a-lenyeg-azonban-sokszor-rejtve-marad/) 

6  The European Commission: The European Cloud Strategy (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-cloud-strategy-0) 
7 http://www.haon.hu/ericsson-hat-ev-mulva-a-vilag-90-szazalekat-lefedi-a-szelessavu-mobilnet/2693585 
8 Portfolio.hu: Hat év múlva szinte az egész világ mobilnetezhet (http://m.portfolio.hu/vallalatok/telekom/hat_ev_mulva_szinte_az_egesz_vilag_mobilnetezhet.206181.html) 
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9  M2M Zóna: Pörögnek a fejlesztések – az IoT és a M2M az élvonalban  
(http://www.m2mzona.hu/gyartas/porognek-a-fejlesztesek-az-iot-es-a-m2m-az-elvonalban?utm_campaign=heti_hirlevel&utm_medium=email&utm_source=hirlevel) 

10  M2M Zóna: Aranybánya lehet a Dolgok Internete  
(http://www.m2mzona.hu/gyartas/aranybanya-lehet-a-dolgok-internete?utm_campaign=heti_hirlevel&utm_medium=email&utm_source=hirlevel) 

11 HVG.hu: Már tesztelik az 5G-t (http://hvg.hu/tudomany/20140515_mar_tesztelik_az_5gt )
12 http://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/vodafone-group-partners-technology-companies.html# 
13  NMHH: Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015  

(http://nmhh.hu/dokumentum/169926/lakossagi_tavkozles_2015_piackutatasi_jelentes.pdf) 
14 Coffein: Így neteznek a 30 alattaik (http://coffein.cafecommunications.hu/2016/03/igynetezneka30alattiak/) 

A Dolgok Internete – a mindennapok hálója

A Dolgok Internete (Internet of Things, IoT), ahol a hétköznapi használati eszközök is képesek 
lesznek egymással kommunikálni, a jelenlegi fejlesztéseket tekintve már kevésbé tűnik tudomá-
nyos-fantasztikus elképzelésnek, sokkal inkább a közép- és hosszútávon megvalósuló jövő jellem-
zője lesz. Az okos kerékpároktól az okos mérőórákon és okos háztartásokon keresztül, az okosru-
hákig minden használati tárgy adatokat fog gyűjteni és továbbítani. 

A 451 Mobility Research előrejelzése alapján 2019-re akár 908 millióra is emelkedhet a csatlakoz-
tatott eszközök száma, amelyet 2014-ben 252 millióra becsültek. A növekedés forrásait a felhőala-
pú hálózatok és megoldások, a viselhető technológia; és az interneten keresztül automatizált, 
okostechnológiára épülő vállalati folyamatok adják.9

A McKinsey & Company jelentése 2025-re 11 trillió dollár értékűre becsülte az IoT gazdasági hatá-
sát. A tanulmány szerint jelenleg az egymással versengő szabványok hátráltatják az IoT fejlődését, 
mert így a különböző eszközök nem kommunikálnak egymással. A megoldást a fejlesztők közötti 
együttműködés, a rendszerek közötti interoperabilitás jelentheti.10

A mobilkommunikációs iparág folyamatosan igyekszik alkalmazkodni, és felkészülni az exponenciálisan 
növekvő igények kiszolgálására. Számos vállalat teszteli már a mobilkommunikációs hálózatok legújabb 
generációját, az 5G-t, amely több mint 10 Gb/s adatátviteli sebességet ér majd el, több mint ezersze-
resére növelve a rádióhálózat kapacitását a jelenlegi 4G hálózatokhoz képest.11 A Vodafone Csoport a 
Huawei, Nokia, Ericsson, Intel és a Qualcomm Technologies-zal együttműködve folytatja felkészülését 
az új sztenderd bevezetésére, amely 2020-ra kerül hivatalosan meghatározásra, a Nemzetközi Távközlé-
si Unió (International Telecoms Union) szerint.12

Mobilkommunikáció Magyarországon 

A távközlési iparág fejlődése Magyarországon is kihívást jelent a piaci szereplők számára, elsősorban 
az okostelefonok és az ezekhez csatlakozó megnövekedett adatszolgáltatási igények miatt. A magyar 
háztartások 92%-ában van mobiltelefon, amely egyre nagyobb arányban okostelefon. 2011-ben még 
csak minden ötödik háztartásban volt okostelefon, ez az arány 2015-re már 50%-ra nőtt. Közel 2 millió 
havidíjas SIM kártyához tartozik korlátlan vagy a hálózaton belüli korlátlan mobil-előfizetés; csaknem 
3 millió előfizetéshez tartozik mobilinternet.13 Ez a tendencia csak erősödik a fiatalok mobilhasználati 
szokásai miatt: a 30 alattiak 87%-a netezik telefonról vagy tabletről. 2015-ben jelentősen bővült az 
okoskészülékek piaca Magyarországon. Az okostelefonok száma 400 ezerrel nőtt, így összesen 3,15 
millió készüléket használtak az országban.14
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15 Hvg.hu: A 4G is fontos, de az odafigyelés még inkább (http://hvg.hu/brandchannel/bchvodafone_20150706_4G_is_fontos) 
16  NMHH: Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015  

(http://nmhh.hu/dokumentum/169926/lakossagi_tavkozles_2015_piackutatasi_jelentes.pdf)
17 Sg.hu: Másfél milliárdért fejlesztenek optikai hálózatot több kistérségben (https://sg.hu/cikkek/117231/masfel-milliardert-fejlesztenek-optikai-halozatot-tobb-kistersegben) 
18 OpenSignal: The State of LTE (February 2016) (http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/) 

A lakossági és az üzleti felhasználók között is egyre több a digitális bennszülött, akik számára az offline 
élet már nem is létezik, munkájukat, életüket online szervezik. A mobilszolgáltatók legnagyobb felada-
ta az, hogyan tudják mindazokat a szolgáltatásokat egy helyen és zökkenőmentesen nyújtani, amiért 
korábban több helyen kellett előfizetni. A magyar fogyasztók számára a mobilszolgáltató épp annyira 
fontos, mint a közműszolgáltatók, hiszen a mobil mindennapi életük elválaszthatatlan részévé vált.15 
Megerősíti ezt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) számára készített kutatás eredménye is, 
amely szerint a válaszadók 71%-a mobiltelefonját nélkülözhetetlennek tartja, 16% pedig csak nehezen 
lenne meg nélküle.16

Magyarországon a távközlési infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az elma-
radott régiók bekapcsolódhassanak a gazdasági körforgásba. A távközlési szolgáltatások elérhetőségé-
nek megteremtésébe az állami és a gazdasági szereplők egyaránt befektetnek. Példaként említhetjük, 
hogy 2016 elején a marcali, lengyeltóti, fonyódi, kecskeméti és kunszentmártoni kistérségekben optikai 
hálózat fejlesztése valósult meg vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A több mint 220 km 
optikai hálózat 33 településen teszi lehetővé az internet, televízió és telefon szolgáltatások elérését.17 

A magyarországi beruházások eredménye kézzel fogható: az OpenSignal 2016 elején készült jelentése 
szerint a magyar mobilszolgáltatók 4G szolgáltatásai átlagosan másodpercenként 28 megabit letöltési 
sebességet biztosítanak a felhasználóknak, ezzel Magyarország a világ harmadik legjobb eredményét 
érte el. A felmérés szerint a magyarországi eszközök átlagosan idejük 79%-ában használnak 4G szol-
gáltatásokat. A vizsgálat idején Magyarországon minden nagy mobilszolgáltató vállalat 4G hálózatának 
területi lefedettsége 90%-on felül volt.18
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Felelős működésünk
A Vodafone világszerte  
és Magyarországon

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként Európában, a Közel-Keleten, 
Amerikában, Afrikában és Ázsiában is jelen van, világszerte több mint 461 millió ügyfelet kiszolgálva. 
2015-ben 20 országban építettük ki 4G hálózatunkat, amelyhez 2016 elején már több mint 35 millió 
ügyfelünk csatlakozott. 2016 februárjában európai kültéri 4G szolgáltatásunk a lakosság 84%-át fedte le, 
Voice over LTE (azaz a VoLTE) szolgáltatásunk pedig már négy piacon volt elérhető.

Akvizícióinknak köszönhetően egyre szélesebb palettáról tudunk szolgáltatásokat kínálni ügyfeleink 
részére. 2015-ben Európában már a harmadik legnagyobb vezetékes távközlési szolgáltatónak 
számítottunk, optikai kábeleken keresztül több mint 50 millió háztartást értünk el, ebből 28 millió 
háztartást már saját, újgenerációs kábel- és optikai szálas hálózatunkon. Televíziós szolgáltatásainkat  
6 országban több mint 9 millió ügyfelünk vette igénybe.

Az M-Pesa segítségével (lásd keretes írásunkat a Termékeink, szolgáltatásaink című fejezetben)  
a mobilfizetési szolgáltatások terén egyre nagyobb piaci részesedést érünk el. Csoportszinten  
2015-ben közel 12 millió M-Pesa ügyfelünk volt, s számuk azóta is tovább növekszik, mivel 
szolgáltatásunk a feltörekvő piacokon a magánszemélyek és kisvállalkozások számára  
egyaránt támogatást biztosít.
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A Vodafone szolgáltatásainak elérhetősége a világon19

Nemzetközi vállalatként igyekszünk ügyfeleinknek a helyi adottságokhoz és igényekhez alkalmazkodó, 
személyre szabott megoldásokat kínálni. A Vodafone leányvállalatai 26 országban vannak jelen, további 
57 országban pedig partneri megállapodások révén nyújtunk szolgáltatásokat. Partner piacokon 
helyi szolgáltatókkal kötünk együttműködési megállapodást globális termékeink, és szolgáltatásaink 
forgalmazására. Ez a stratégia lehetőséget ad a Vodafone Csoport számára, hogy új piacokra juttasson el 
új szolgáltatásokat, amelyek hozzáadott értéket nyújtanak mind a partner vállalatok, mind a Vodafone 
ügyfelei számára. A Vodafone csoport székhelye az Egyesült Királyságban található.20

Az Analysis Mason piackutató vállalat 2015 júliusában közzétett M2M Scorecard felmérése szerint 
a Vodafone a világ vezető IoT szolgáltatója a technológiai fejlettség, a piaci nagyságrend és az 
ügyfélszolgálat minősége alapján egyaránt. A Vodafone az általa üzemeltetett 26 hálózaton kívül 
világszerte 205 partnerrel, ezen belül 55 hálózatüzemeltető partnerrel dolgozik együtt az IoT 
szolgáltatások biztosításán. A jelentés szerint az IoT üzletágban a siker egyik záloga a megfelelő 
technológiai háttér biztosítása az együttműködő partnerek számára.21

A Vodafone Magyarország a Vodafone Csoport tagjaként 16 éve biztosít Magyarországon 
mobilkommunikációs szolgáltatásokat lakossági ügyfelek, kisvállalkozások, valamint közép-  
és nagyvállalatok számára. Székhelyünk címe: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Fő tevékenységünk a közcélú rádiótelefon szolgáltatás, és az ahhoz kapcsolódó hálózat tervezése, 
fejlesztése, építése és működtetése; híradás- és számítástechnikai termékek nagy- és kiskereskedelme, 
karbantartása és javítása; távközlési és műszaki kutatás, valamint kísérleti fejlesztés.

Kiskereskedelmi tevékenységünk 25 márkaüzleten, 152 viszonteladói partneren, webáruházon, 
valamint ügynöki készlettel ellátott hálózaton keresztül történik. Nagykereskedelmi tevékenységünket 
bevásárlóközpontokban és üzemanyagtöltő állomásokon valósítjuk meg.

19 http://www.vodafone.com/content/index/about/where.html 
20 Nemzetközi jelenlétünkről bővebb információ: http://www.vodafone.com/content/index/about/where.html 
21 http://www.vodafone.com/business/m2m/vodafone-tops-analysys-masons-independent-m2m-annual-scorecard-for-record-fourth-time 
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Stratégiánk és értékeink
Folyamatosan törekszünk arra, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal olyan előnyöket biztosítsunk 
ügyfeleink számára, amelyek hatékonyabbá és biztonságosabbá tehetik életüket, mindennapjaikat. 
A globális változások, társadalmi és technológiai újítások egyre több eszközt adnak az egyén kezébe, 
amelyek segítségével szűk környezete mellett a társadalom aktív és proaktív szereplőjévé is válhat.  
Mobilkommunikációs megoldásainkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ügyfeleink ne csupán 
alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz, de azok alkotóivá, irányítóivá is válhassanak. Fentiek  
szellemében határoztuk meg márkapozíciónkat, és alakítottuk ki stratégiánkat.

Stratégiánk

Ahogy szlogenünk – Power to You – is hangsúlyozza, működésünk fókuszában ügyfeleink állnak. 
Hosszú távon kizárólag akkor lehetünk sikeresek, ha olyan értékeket – minőségi termékeket, 
szolgáltatásokat – hozunk létre, amelyek biztosítják ügyfeleink elégedettségét.

Stratégiai prioritásunk elérésének érdekében három pillért jelöltünk meg:

Megbízható Hálózat: Célunk, hogy az országos lefedettség mellett kimagasló ügyfélélményt 
nyújtsunk mobilinternet szolgáltatásunk segítségével, amely megbízható, gyors és mindenhol 
elérést biztosít ügyfeleink számára.
Páratlan Ügyfélélmény: Ügyfeleink elégedettségét minden Vodafone munkatárs kiemelt célként 
kezeli, és munkáját nap mint nap ennek szellemében végzi. 
Mindig Versenyképes Ajánlatok: Alapvető célunk, hogy mi legyünk az a szolgáltató a piacon, aki 
a kategóriákon belül a legtöbbet kínálja Ügyfeleinek.

Magatartási Kódex22

Magatartási Kódexünk elsődleges célja, hogy irányt mutasson dolgozóink számára, hogyan járjanak el 
felelősen és etikusan mindennapi munkájuk során. Meghatározza a jogszabályokban és irányelvekben 
előírt kötelezettségek betartásához szükséges kereteket, és segít abban, hogy munkatársaink a vállalat 
működésének valamennyi területén és szintjén megfelelően járjanak el. Rendelkezéseinek betartása 
biztosítja az adott munkakörben elvárt követelményeknek, és a jogszabályi környezetnek  
való megfelelést.

22 Bővebb információ a Magatartási Kódexünkkel kapcsolatban: http://www.vodafone.hu/letoltes/jelentesek/Code_of_Conduct_HU.pdf
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Annak érdekében, hogy a Magatartási Kódexben előírt elvárásokról és szabályokról minden munkatár-
sunk naprakész ismeretekkel rendelkezzen, munkatársaink kötelező e-learning képzésen vesznek részt. 
A képzések iránymutatást adnak arra vonatkozóan, hogyan viselkedjenek bizonyos kockázatos üzleti 
szituációkban, valamint felölelik a megvesztegetés elleni fellépés, előfizetőink személyes adatainak 
védelme, és a biztonságos munkavégzés témakörét is.

A Magatartási Kódex elfogadásáról minden újonnan belépő munkavállaló írásban nyilatkozik. A Magatar-
tási Kódex be nem tartása komoly következményekkel jár, fegyelmi eljárást, szükség esetén elbocsátást 
vonhat maga után.

Amit mindenkitől elvárunk Amit vezetőinktől várunk el

Magatartási Kódexünk kötelező érvénnyel vonatkozik a 
vállalat minden dolgozójára, igazgatóktól a pályakezdőkig. 
Amit minden munkatársunktól elvárunk:

1. Viselkedjen etikusan, legyen büszke tetteire  
és döntéseire;

2. Feleljen meg a Magatartási Kódexben előírt  
alapelveknek és szabályoknak;

3. Teljesítse a törvényi és jogszabályi kötelezettségeit;
4. Értse meg a Vodafone módra történő munkavégzést, 

és alkalmazza Üzleti alapelveinket munkájában;
5. Jelezze, ha úgy érzi, valamely tevékenység nem  

etikus vagy biztonságos, esetleg ellentétes  
Magatartási Kódexünkkel.

Minden egységvezetőnknek lényeges szerepe van abban, 
hogy biztosítsa a Magatartási Kódex megértését, valamint 
annak csoporton belüli alkalmazását. Amit minden vezető 
beosztású munkatársunktól elvárunk:

1. Mutasson példát a Vodafone módra  
történő munkavégzésben;

2. Biztosítsa, hogy a csoporttagok ismerjék  
a Kódexet, és azt meg is értsék;

3. A csoporttagoktól kérje számon  
a Kódexnek való megfelelést.
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Vállalatirányításunk
Vállalatunk vezetői

A nyitottság és rugalmasság alapvető fontosságú egy, a Vodafone-hoz hasonló nagyvállalat esetében 
annak érdekében, hogy képes legyen ügyfelei és a társadalom változó igényeihez folyamatosan alkal-
mazkodni. Ugyanakkor legalább ilyen fontos az is, hogy mind a vállalat, mind a dolgozók és a vezetőség 
egyaránt stabilitást és megbízhatóságot sugározzanak.

Megközelítésünk: Toborzás

A kiválasztás során a jelölteket egyenlő bánásmód alapján kezeljük, a kiválasztásnál elsősorban szak-
mai szempontok szerint döntünk. Az egyenlő bánásmód elvét Toborzási politikánk szabályozza.

Tilos bármilyen megkülönböztetés nem, vallás, faj, családi állapot, fogyatékosság, politikai szim-
pátia, szakszervezeti tagság, vagy bármely egyéb olyan aktivitás alapján, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül az adott munkakörhöz. Munkatársaink toborzását előítéletek nélkül, nyitott, átlátható 
és igazságos módon végezzük.

A Vodafone Magyarország vezetőségének 50%-a magyar nemzetiségű.

Tulajdonos 
A Vodafone Magyarország Zrt. egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. 100%-os 
tulajdonosa, a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlója a Vodafone Europe B. V., amelynek elsődleges 
feladata az alapvető, stratégiai ügyekben való döntéshozatal.

Vezérigazgató
A vezérigazgatót szintén a tulajdonos nevezi ki. A vezérigazgató fő feladata a vállalat operatív szintű 
irányítása, illetve ő viseli a teljeskörű felelősséget a vállalat eredményeiért. A pozíciót 2015/2016-os 
pénzügyi évben Diego Massidda töltötte be.

Elnök 
A vállalat elnökét a tulajdonos nevezi ki. Az elnök fő feladata az üzleti stratégia kialakítása, illetve a 
vállalat stratégiai kapcsolatainak kiépítése és fejlesztése. A feladatkört 2011 októberében alakítottuk ki, 
elválasztva a stratégiai és az operatív szintű irányítási funkciót. A pozíciót dr. Beck György tölti be. 

Igazgatóság
A vállalat ügyvezető szerve, a vezető tisztségviselőkből álló testület, amely a társaság vezetésével 
kapcsolatos döntéseket hozza meg. Tagjai 2016. március 31-én:

1. Dr. Beck György (Elnök)
2. Diego Massidda (Vezérigazgató)
3. David Garcia (Pénzügyi Vezérigazgató-helyettes)
4. Alexandre Froment-Curtil (Lakossági Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettes)
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Menedzsment (GMT: General Management Team)

A vállalat operatív vezetése, melynek feladata a vállalat stratégiájának kialakítása és végrehajtása. 
2015/2016-ban két vezetőváltás történt: Amrita Gangotra Döbrőssy Gábort váltotta a Műszaki 
Vezérigazgató-helyettesi székben, Tóth Zsuzsanna pedig Gothárdi Ibolyát váltotta fel HR Vezérigazgató-
helyettesként. Döbrőssy Gábor a Vodafone nemzetközi csapatában folytatja pályafutását, ahol az 
Európai Hálózat Üzemeltetés, Performance and Partner Management területét vezeti. Gothárdi Ibolya a 
Vodafone-on kívül folytatja munkáját.

A menedzsment 2016. március 31-i összetétele:

Diego Massidda Amrita Gangotra David Garcia Alexandre Froment-Curtil

Vezérigazgató Műszaki Vezérigazgató-
helyettes

Pénzügyi Vezérigazgató-
helyettes

Lakossági Szolgáltatások 
Üzletág Vezérigazgató-

helyettes

Marchhart Pál Király István Tóth Zsuzsanna Schay Dániel

Vállalati Kapcsolatok 
Vezérigazgató-helyettes

Vállalati Szolgáltatások 
Üzletág Vezérigazgató-

helyettes

HR Vezérigazgató-helyettes Lakossági Értékesítés és 
Operációs Vezérigazgató-

helyettes 

Könyvvizsgáló

A Tulajdonos által választott külső ellenőrző szerv, amelynek feladata a társaság működésének, 
gazdálkodásának ellenőrzése, illetve annak megállapítása, hogy a társaság számviteli törvény 
szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, megbízható, valós képet ad-e a társaság 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgálói tevékenységet a 
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
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Szervezetünk

Értékláncunk

Szervezetünk struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy a leghatékonyabban szolgálja üzleti céljaink megva-
lósítását. Kiemelt értékeink a gyorsaság, az egyszerűség és a bizalom.
Az alábbi ábra foglalja össze a Vodafone fő működési területeit, amelyek 2015/2016-ban nem változtak:

A Vodafone Magyarország 3 305 üzleti partnerrel, ezen belül 10 országból 479 beszállítóval áll kapcso-
latban. Beszállítóink legnagyobb része (410 db) Magyarországon működő vállalat.

A Vodafone többszintű beszerzési lánc helyett széles és diverz beszállítói körrel dolgozik. Első szinten 
közvetlen beszállítóinkat, második szinten ezek alvállalkozóit (vendorok) tartjuk számon. Magyarorszá-
gon a legtöbb alvállalkozónk az értékesítés és marketing, az ingatlankezelés, a HR és a vállalati szolgál-
tatások területén dolgozik.

A Vodafone Csoport jelenlegi beszerzési politikája két szintre osztja a beszerzési folyamatokat, a  
Vodafone Beszerzési Vállalat (Vodafone Procurement Company, VPC) tevékenységeire, és a lokális  
piacokon működő vállalatok beszerzési tevékenységeire. Ennek megfelelően különböztetünk meg  
helyi és VPC beszerzéseket. A helyi beszerzések során a Vodafone Magyarország közvetlenül a beszállí-
tótól rendel termékeket vagy szolgáltatásokat helyi szerződések alapján. VPC beszerzés esetén  
a Vodafone Magyarország globális szerződés alapján rendel a VPC-től, mint beszállítótól.

A Vodafone beszerzésének legnagyobb részét a hálózati infrastruktúra és ahhoz köthető szolgáltatá-
sok teszik ki – ezeket soroljuk a „technológia” kategóriába. Az ügyfeleink számára értékesített, a há-
lózatunkra csatlakoztatott termékek (mobiltelefon készülékek, SIM kártyák, tabletek, stb.) beszerzése 
szintén jelentős tétel – ezeket soroljuk a „terminálok” kategóriába. Helyi működésünk támogatásához 
szükségünk van általános vállalati és üzleti támogatási funkciókra, szakmai tanácsadóktól kezdve a 
takarításig – ezeket soroljuk a „szolgáltatások és kereskedelem” csoportba.

A Vodafone Csoport nem gyárt termékeket és nem rendelkezik olyan gyárakkal vagy termelőüzemek-
kel, amelyek közvetlenül a tulajdonába tartoznának, vagy amelyeket közvetlenül üzemeltetne, kivéve  
a Vodafone Automotive ’Internet of Things’ vállalkozást. A Vodafone logójával ellátott eszközöket (okos-

Vezérigazgató

Műszaki 
vezérigazgató- 

helyettes

HR 
vezérigazgató- 

helyettes

Vállalati 
Szolgáltatások 

Üzletág 
vezérigazgató- 

helyettes

Vállalati 
Kapcsolatok 

vezérigazgató- 
helyettes

Pénzügyi 
vezérigazgató- 

helyettes

Lakossági 
Szolgáltatások 

Üzletág 
vezérigazgató- 

helyettes

Lakossági 
Értékesítés 

és operációs 
vezérigazgató- 

helyettes
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telefonok és tabletek) beszállítóink tervezik és gyártják az általunk megadott specifikációk alapján.  
Ezen gyárak nincsenek a tulajdonunkban, nem üzemeltetjük őket és egyéb irányítási joggal sem  
rendelkezünk felettük.

Ellátási lánc biztonság

Partnereinkkel együtt dolgozunk azon, hogy az iparág ellátási láncát a becsületesség, az átláthatóság  
és a magas sztenderdek jellemezzék. Minden lehetőt megteszünk annak érdekében, hogy mindenki,  
aki részt vesz működésünkben, biztonságban dolgozhasson. A Vodafone Csoport a világon 15 ezer  
közvetlen szállítóval dolgozik együtt, amelyeknek szintén több szintű szállítói hálózatuk van. Ennek  
az országokon átívelő és több tízezer szereplős rendszernek bármely pontján történhet a Vodafone 
alapelveivel és értékeivel ellentétes cselekedet, és akár egyetlen nem megfelelően működő szállító 
tevékenysége is járhat negatív következményekkel a hozzá kötődő számtalan vállalat számára. Ezért 
olyan fontos, hogy szállítói láncunk tagjaként működő vállalatok működése mindig felelősségteljes  
és etikus legyen. E lánc kialakítása komoly kihívást jelent számunkra, erőfeszítéseink átívelnek több 
kultúrán és hatáskörön, számtalan ember bevonásával.

Az ellátási láncban dolgozók biztonsága számos érintett – ügyfeleinktől és munkatársainktól kezdve 
részvényesekig és a döntéshozókig – számára kiemelten fontos. Közvetett és közvetlen formában is 
támogatjuk a fenntartható üzleti gyakorlatok kialakítását a velünk együttműködő vállalatoknál. Szállító-
ink teljesítményének javítása emeli a minőséget és a produktivitást, serkenti az innovativitást és elősegí-
ti a biztonságosabb munkakörülmények kialakítását a velünk együtt dolgozó emberek számára.

A Vodafone Magyarország 2015/2016-ban 4 alkalommal végzett a munkakörülményekre vonatkozó 
egészség- és biztonság auditot szállítói körében. Az audit a Huawei és alvállalkozói esetében például  
a munkavédelmi szabályok betartására fókuszált.

Beszállítói minőségbiztosítás

Ahhoz, hogy egy vállalat a Vodafone Csoport beszállítója lehessen, meg kell értenie és el kell fogadnia  
a Vodafone beszerzési etikai kódexében összefoglalt értékrendjét, valamint igazolnia kell, hogy mű-
ködése során megfelel az elvárásainknak. A Vodafone Csoport minden új beszállító esetében szállítói 
átvilágítást végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel a követelményeknek. Az ellenőrzése-
ket körültekintő kockázatelemzés előzi meg, így az ellenőrzés mélységét nem a szállító megbízhatósá-
ga határozza meg, hanem az azonosított kockázat súlya. Az átvilágításokat olyan munkatársaink végzik, 
akik nem vesznek részt a szállítóinkkal üzleti kapcsolatok ápolásában – így biztosítjuk az összeférhetet-
lenség elkerülését, illetve azt, hogy az ellenőrzések eredménye objektív legyen.
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Érintettjeink
A társadalom felelős tagjaként tisztában vagyunk azzal, hogy az érintettekkel kialakított kapcsolatok 
jelentősen befolyásolják vállalatunk sikerességét, ezért igyekszünk azokat tudatosan ápolni és fejlesz-
teni. Az alábbiakban a stratégiai szempontból kiemelkedően jelentős érintettek csoportjait, valamint a 
párbeszéd módjait és témáit mutatjuk be.

Ahhoz, hogy érintettjeink és a társadalom egésze számára értéket tudjunk teremteni, kiemelten fontos, 
hogy legfontosabb érintetti csoportjainkkal folyamatosan együttműködjünk. Igyekszünk megismerni,  
hogy mik a legfontosabb témák és problémák, hogy azokra közösen találhassunk megoldást. A hosszú  
távú tervezés és a fenntartható működés megkívánja, hogy érintett csoportjainkkal partneri, esetenként 
stratégiai partneri kapcsolatot alakítsunk ki.

• Elszámolás
• Tulajdonosi érték megőrzése és gyarapítása

• Egészséges, biztonságos, diszkriminációmentes  
és fejlődési lehetőségeket teremtő munkakörnyezet

• Egyenlő lehetőségek teremtése
• Munka és magánélet egyensúlya
• Emberi jogok tisztelete
• Tisztességes fizetés
• Érdekérvényesítő fórum

• Kiemelt üzleti tevékenységek és fejlesztések
• Szponzorációs tevékenységek
• Társadalmi befektetési programok

• Egészség és biztonság megőrzése
• Bázisállomások létesítése
• Elektromágneses terek

• Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tájékoztatás 
• Adatvédelem
• Visszajelzések és panaszok kezelése
• Környezetvédelem
• Egészség és biztonság

• Működés szabályozása
• Megfelelés ellenőrzése
• Mobiltechnológia társadalomra gyakorolt hatása

• Mobiltechnológiai megoldásokra épülő civil együttműködés
• Fogyatékossággal élők információhoz való hozzáférése
• Nők és gyermekek biztonsága
• Fiatalok oktatása (különös tekintettel a hátrányos helyzetű családokra)
• Adományozás
• Önkéntesség és közösségépítés

• Üzleti etika
• Munka- és környezetvédelem

TULAJDONOS

MUNKATÁRSAK

MÉDIA

INFRASTRUKTÚRA KÖZELÉBEN ÉLŐK

ÜGYFELEK

ÁLLAMI SZERVEZETEK 
(SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGOK, HELYI ÖNKORMÁNYZATOK)

CIVIL TÁRSADALOM

BESZÁLLÍTÓK
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Szervezeti tagságaink
A Vodafone több nemzetközi és hazai szervezet tagja, támogatója. E kapcsolatok lehetőséget biztosíta-
nak arra, hogy más szervezetekkel együttműködve tanulhassunk egymástól, illetve új kezdeményezé-
seket indíthassunk el Magyarországon.

GSM Association
(tagságunk kötelező)

Magyarországi  
Brit Kereskedelmi  

Kamara (BCCH)

Magyar  
Adományozói  
Fórum (MAF): 
 Zolnai Emese,  
projektekben  

vesz részt

Kínai-Magyar  
Üzleti Tanács:

Beck György,  
elnökségi tag

Magyarországi  
Üzleti Tanács a 
Fenntartható  
Fejlődésért:  

Zolnai Emese,  
projektekben  

vesz részt

Vállalkozók és 
Munkáltatók  

Országos  
Szövetsége:
Beck György,  

társelnök

Magyar  
Reklám-szövetség:

Baráth Péter, 
 elnökségi tag

Informatikai  
Vállalkozások  

Szövetsége

Hírközlési  
Érdekegyeztető Tanács 

(HÉT): Baboss Csaba,  
a vezetőség tagja

Amerikai  
Kereskedelmi  

Kamara (AmCham)

Magyar  
Mobiltárca Szövetség: 

Winkler Zsuzsanna 
vezetőségi tag,  
Fodor Balázs,  
projektekben  

vesz részt

Hungarian  
Business Leaders  

Forum (HBLF)

Magyar Vízilabda 
Szövetség:

Beck György,  
társelnök

Hírközlési és  
Informatikai  
Tudományos  

Egyesület (HTE)
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Termékeink, szolgáltatásaink
Ma már természetesnek tekintjük, hogy bárhol és bármikor elérhetőek vagyunk, telefonálhatunk,  
sms-t küldhetünk, e-mailt írhatunk, vagy épp térképet használhatunk.

Gyakran nem is tudatosodik bennünk, hogy mindez a mobiltechnológiának köszönhető. A telekommu-
nikációs termékek és szolgáltatások azonban nem csupán az emberek mindennapi életét képesek meg-
változtatni, de hozzájárulnak globális célok eléréséhez is. A Vodafone azon dolgozik, hogy megbízható, 
gyors és magas minőségű technológiával, szolgáltatásokkal és megoldásokkal segítse az embereket,  
és mindeközben hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez is.

Szolgáltatásaink a pénzügyi teljesítés esedékessége szempontjából két nagyobb – előfizetéses, vagy fel-
töltőkártyás – csoportba sorolhatóak. Ügyfeleink széles körű termék- és szolgáltatási portfolióból választ-
hatják ki a számukra legmegfelelőbbet. Termékeink és szolgáltatásaink részletes bemutatását, lakossági, 
valamint kisvállalkozási és közép- és nagyvállalati ügyfeleink számára külön-külön mutatjuk be.

Lakossági ügyfeleinknek szánt megoldások

A 2014/2015-ös év, számunkra, a felkészülésről és a korlátok lebontásáról szólt. Azt szeretnénk, ha a 
mobilkommunikáció a felhasználók és a társadalom számára nem a korlátokról, hanem a lehetőségek-
ről szólna. A 2015/2016-os pénzügyi év a korlátok lebontásával felszabaduló lehetőség kiaknázásáról 
szólt, ügyfeleinkkel, üzleti és civil partnereinkkel együttműködve. Az együttműködés ezen a területen 
is központi szerepet kapott, hisz a technológia adta lehetőségeket egymagunk nem tudjuk kihasználni, 
míg közösen, innovatív, kreatív, pragmatikus hozzáállással képessé válunk arra, hogy jövőt építsünk.

Viszlát Roaming díjak

2015. április 1-től pedig eltöröltük az EU roaming díjakat a lakossági és üzleti Red csomagjainkat válasz-
tó ügyfeleink részére. Red-es előfizetőink Európa-szerte ugyanúgy tudják használni új lakossági és üzleti 
Red EU csomagjaikat hívások kezdeményezéséhez és adatkeretük felhasználásához, mintha otthon 
lennének, minden plusz költség nélkül.

Nem Red-es ügyfeleink természetesen továbbra is használhatták Európai Napijegyünket, amellyel fix 
napidíj ellenében éppúgy hazai díjakon tudtak mobilkommunikációs szolgáltatásokat igénybe venni 
Európába, mint Red-es előfizetőink. Feltöltőkártyás ügyfeleinknek két opciót is kínáltunk hasonló felté-
telekkel, az „Európa hazai áron”, és az „Európai adat napijegy” szolgáltatásainkat.

Az Európai Napijegy mintájára a legnépszerűbb amerikai, afrikai és ázsiai országokban a korlátlan  
hazai hívás- és üzenetküldés, valamint adatkeret felhasználás lehetőségét kínáltuk az új Világjegy  
szolgáltatásunkkal.

A Világ Napijeggyel ügyfeleink az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, 
Svájc, Szerbia, Ukrajna, Oroszország és Törökország mellett számos amerikai, afrikai, ázsiai és kelet- 
európai országban is a hazai feltételekkel megegyezően használhatták a helyi mobilkommunikációs 
szolgáltatásokat. 2015 októberétől már 36 országban lehetett a Világ Napijegyet felhasználni.
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Fókuszban a családok

Lakossági szolgáltatásaink fejlesztésekor az egyének igényei mellett a családokra is kiemelten fóku-
szálunk. 2015-ben végzett felmérésünk szerint egyértelmű igény mutatkozik az egész család számára 
megfelelő szolgáltatásokra, mint a Vodafone Family. A dinamikus, rohanó világban kevés idő marad a 
családok együttlétre, a gyermekek folyamatos felügyeletére. A mobilkommunikáció összehozza az 
egymástól távol lévőket, és segít az élmények megosztásában.

A kutatás eredményei rávilágítottak arra, hogy a családok egyre nagyobb hányada használja a mobil-
kommunikációs eszközöket a mindennapos családon belüli kapcsolattartásra. Egyértelművé vált az is, 
hogy a családok mobil- és internethasználattal kapcsolatos szokásainak kialakítása során kulcsszerep 
hárul az édesanyákra. A felmérés szerint jellemzően az édesanyák látják át jobban a különféle veszély-
forrásokat, és az anyukák döntik el, hogy milyen mobileszközöket mikor adjanak a gyermekek kezébe.  
A kutatás megerősítette, hogy a családok számára kiemelten fontos szempont, hogy a szülők és a gyer-
mekek mindig elérjék egymást. A kimondottan kisebb gyermekeknek szánt feltöltő kártyás Kid csomag 
a családon belüli díjmentes beszélgetést akkor is lehetővé teszi, ha egyébként nem áll rendelkezésre 
lebeszélhető összeg a kártyán. A nagyobb gyerekeknek, akik már aktívan interneteznek, Young csoma-
gunkat ajánlottuk.

A Family csomagokat szabadon lehet kombinálni, de három sztenderd csomag (S, M és L) is elérhető.  
A Family csomag alapfeltétele két darab havi előfizetéses csomag – így egy négytagú család esetében 
az egymás közötti díjmentes beszélgetés két felnőtt előfizetéssel elérhető. Gondolva a nagyobb csalá-
dokra és a nagyszülőkre is, a családi csomag tovább bővíthető, mind felnőtteknek, mind pedig gyere-
keknek szánt kártyákkal. 

Call+

2015-ben a Vodafone Message+ mellett újabb Vodafone-os alkalmazást vezettünk be: a Call+-t. A Call+ 
alkalmazás a Vodafone Csoport saját fejlesztésű alkalmazása, amely GSM technológiára épül, így tökéle-
tes hangminőségével kiemelkedik a hasonló alkalmazások közül. A Vodafone volt az első olyan operá-
tor, amely a hanghívást különböző funkciókkal gazdagító alkalmazást vezetett be. A Call+ lehetővé teszi 
a hívások fontosságának és témájának előrejelzését, és ha a hívott fél éppen nem elérhető, könnyen 
lehet hang- vagy szöveges üzenetet hagyni. Az alkalmazáson belül lehet képet, tartózkodási helyet, 
vagy naptárbejegyzéseket küldeni, valamint videó hívást kezdeményezni. Az alkalmazás akkor is továb-
bítja az információt, ha a hívott fél azt nem töltötte le – ez esetben a hívás tárgya SMS-ben, a csatolt kép, 
vagy tartózkodási hely pedig MMS-ben érkezik meg. 

Vodafone Wallet

Az együttműködés kiemelkedő példája a gyors, kényelmes és biztonságos mobiltárca-alkalmazást 
kínáló Vodafone Wallet, amelyet partnereinkkel, az OTP Bankkal és a MasterCarddal közösen indítottunk 
el. A Vodafone Wallet olyan digitális pénztárca, amellyel – a megfelelő mobiltelefon és annak NFC-képes 
SIM kártyája birtokában – a kívánt fizetési tranzakciót a mobiltelefon NFC-s terminálhoz való érintésével 
lehet végrehajtani. A mobiltelefonos fizetéshez négy dologra van szükség: egy NFC/wallet képes mo-
biltelefonra és SIM kártyára, a telefonhoz tartozó előfizetésre, valamint az OTP Banktól igényelhető OTP 
MasterCard© Mobil PayPass™ kártyára. A technológiai feltételek országszerte adottak a mobilfizetés 
terjedésére, hiszen már a Vodafone Wallet indulásakor 45 ezer terminálnál lehetett használni.

A Vodafone Wallet több mint csupán egy mobilfizetési eszköz, hiszen a Hűségkártya bővítménnyel több 
mint 1 500 féle hűségkártyát lehet elmenteni az okostelefonokon. Az NFC képes okostelefon képernyő-
jéről a boltokban és üzletekben használt kártyaolvasók döntő többsége képes beolvasni a szükséges 
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adatokat. Az alkalmazásba magyarországi és külföldi kibocsátású kártyákat egyaránt el lehet menteni, 
de ha valamelyik kártya mégsem található az alkalmazásban, elég azt lefényképezni és a kártyán talál-
ható vonalkódot eltárolni.

Fogyatékkal élő ügyfeleinknek szánt megoldások

Kiemelten fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség megteremtését, és törekszünk arra, hogy terméke-
inkkel és szolgáltatásainkkal a fogyatékkal élők igényeihez is igazodjunk. Fogyatékkal élőket tömörítő 
szervezetek tagjai számára 2007 óta biztosítunk speciális tarifacsomagokat. 2015 szeptemberében 
meghosszabbítottuk flottaszerződésünket a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ), 
amely lehetővé tette hazánk harmadik legnagyobb nyelvi kisebbségének számító siketek és nagyothal-
lók számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben részesülhessenek a mobilkommunikáció előnyeiből. 
A csomagot már kevesebb, mint havi 3 000 forintért meghirdettük, amely a flotta tagjai közötti ingyenes 
hívást és üzenet-küldést, 2 GB adatot, és 100 egységet tartalmazott, amit kimenő hívásra, vagy SMS 
küldésére lehetett felhasználni. A SINOSZ tagjainak a szokásosnál kedvezőbb áron kínáltunk Vodafone 
kiegészítő adatopciókat. 

Figyelembe véve speciális ügyfeleink igényeit, igyekszünk biztosítani az akadálymentes kommunikációt 
a siket és nagyothalló emberek mellett más fogyatékkal élők számára is. Az ingyenes hívást és SMS kül-
dést lehetővé tevő Akadálymentes flottacsomagunk felhasználói kiválaszthatják a számukra leginkább 
megfelelő szolgáltatás kombinációt, függően attól, hogy a hang, szöveg, vagy adat alapú megoldásokat 
tudják a legjobban igénybe venni. A flottacsomag elérhető szervezeti tagság nélkül is, a Magyar Állam-
kincstár által kiállított Hatósági Igazolvánnyal, vagy a Mozgáskorlátozottak számára kiállított Parkolási 
Igazolvánnyal. A csomagban elérhetőek a Go, Go+ és Red EU csomagok flotta verziói is.

Megismerni és megérteni – Szájkóder kiállítás

2015 novemberében különleges kiállításra invitáltuk munkatársainkat az irodaházunkban, amelynek 
témája a hallássérültek érzékelése, különösen a szájról olvasás, mint „az egyetlen eszköz és csator-
na, ami összeköt a világgal”. A kiállítás során munkatársaink olyan élethelyzeteket próbálhattak ki, 
melyek számukra nem okoznak problémát a mindennapokban, de a hallássérülteknek igen. A kiállítás 
mellett bemutattuk azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel igyekszünk segíteni a rászorulókon, 
mint a videós jelnyelvi tolmácsszolgáltatásunk, a Jeles alkalmazás, a Hallatlan alkalmazás, vagy az 
Akadálymentes flottánk. 

A kiállítás remek alkalmat biztosított arra, hogy munkatársaink megtapasztalják, milyen a valóság 
egy fogyatékkal élő ember számára, hiszen így könnyebben megértik igényeiket, és képessé válnak 
hatékonyabb segítséget nyújtani számukra.

Vállalati ügyfeleinknek szánt megoldások

Vállalati ügyfeleink esetében kiemelten fontos az együttműködés szerepe. 2015/2016-ban azon 
dolgoztunk, hogy segítsünk üzleti partnereinknek a mobilkommunikáció adta lehetőségek hatékony 
kihasználásában, a meglévő megoldások továbbfejlesztésében, illetve új megoldások keresésében.
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ReadyPay – növeljük a mobilitást!

2016 februárjában vezettük be az új, a kis- és középvállalkozások (KKV) életét megkönnyítő, a  
készpénzkímélő elektronikus fizetésre való gyors átállást lehetővé tevő megoldásunkat: a ReadyPay-t.  
A ReadyPay mPOS mobil bankkártya-olvasó terminál, amely elfér akár egy zsebben is, ideális fizető-
eszköz mozgásban lévő kereskedők, szolgáltatók számára is. A terminál bármilyen típusú bankkártyás 
fizetés - mágnescsíkos, chipes, érintéses bankkártyák és mobiltelefonok - elfogadását is lehetővé teszi. 
Az eszköz hasznos segítség, többek közt az online megrendelt termékek és csomagok kiszállításakor 
megvalósuló utánvétes fizetés esetében, taxikban, vagy olyan vállalkozásoknál, amelyek eddig nem 
rendelkeztek hagyományos kártyaolvasó terminállal.

A terminál Bluetooth-on keresztül okostelefon vagy táblagép segítségével kapcsolódik az internetre. 
A fizetési tranzakció az okoseszközre telepített Vodafone ReadyPay alkalmazás segítségével kezdemé-
nyezhető a fizetendő összeg megadásával. Ezt követően a kártyabirtokos az mPOS terminál segítségé-
vel leolvashatja bankkártyáját vagy mobiltárcáját, illetve szükség esetén beütheti PIN kódját.  
A tranzakció ezután a hagyományos bankkártya leolvasóknál megszokott módon zajlik le az OTP banki 
rendszereiben, amelynek eredményéről az okoseszközre telepített alkalmazásra és e-mailben is értesí-
tés érkezik az elfogadóhoz. 

A szolgáltatás az OTP Bankkal, mint pénzügyi szolgáltatóval, valamint a kártyaolvasó terminálok és  
a biztonságos tranzakciók piacán világszerte vezető francia Ingenico Group magyar leányvállalatával 
közösen valósult meg. A megoldás kiépítésében a MasterCard is részt vett.

Robog tovább az IoT

A gépek közötti kommunikációt (machine to machine, M2M vagy Internet of Things, IoT) lehetővé tevő 
technológia bevezetésének legfontosabb eredménye a versenyképesség növekedése, a gyors megté-
rülés, a változó vállalati működés és az innováció. A Vodafone M2M Barométer 2015 felmérése23 szerint 
egy év alatt 23%-kal nőtt az IoT technológiát alkalmazó vállalatok száma, így világszerte a vállalatoknak 
már mintegy negyede alkalmazza termelékenysége javítására a technológiai lehetőséget. A felmérés-
ben megkérdezett cégek 83%-a számolt be versenyképessége javulásáról, 59%-uk pedig a beruházások 
gyors megtérüléséről az IoT fejlesztéseknek köszönhetően. 

23 A teljes jelentés eredeti nyelven elérhető: http://m2m-mktg.vodafone.com/barometer2015
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A leggyorsabb, 88%-os felhasználási növekedést a kiskereskedelmi szektorban mutatta ki a felmérés, 
amely az egyre népszerűbb digitális feliratok, az okos fizetési megoldások és az ellátási lánc optimali-
zálására használt rendszerek terjedésének köszönhető. Szintén figyelemreméltó, 47%-os növekedést 
mutatott a jelentés az egészségügyben, ahol az IoT megoldásokat többek közt betegek távfelügyeleté-
re vagy vizsgálati adatok gyűjtésére használhatjuk. A közműveknél 32%-os volt a növekedés elsősorban 
az energiahatékonyságot elősegíteni hivatott okos mérőeszközök térnyerésének köszönhetően.  
Az autógyártóknál is egyre inkább nő az igény arra, hogy az új járműveket IoT technológiával lássák el. 
Az úgynevezett „összekapcsolt járművek” terjedésének köszönhetően az ágazatban 14%-kal nőtt az 
 IoT technológiák alkalmazása.

A Vodafone M2M Barométer jelentése szerint egyre kifinomultabb megoldásokra használják a cégek az 
M2M technológiát, amelyek egyre inkább integrálódnak a különböző felhő alapú megoldásokkal, és napról 
napra nagyobb szerepük van a begyűjtött adathalmazok, az úgynevezett „big data” elemzésében is.

Az Analysis Mason piackutató vállalat 2015. július elején publikált M2M Scorecard felmérésében immár 
a negyedik egymást követő évben a Vodafone IoT kommunikációs szolgáltatása áll a világranglista élén.

Hálózatba kötött autók

Ma már számos operátor kínál különféle szolgáltatásokat autókba beágyazott SIM kártya segítségével. 
Az iparágban hatványozottan fontos az együttműködés, hiszen átfogó szabványosítás szükséges ahhoz, 
hogy gyorsuljon a hálózatba kötött autók piacának bővülése. A mobilipar szereplőit tömörítő GSMA, 
amelyhez már a General Motors, a Jaguar Land Rover, a Renault Nissan, a Scania és a Volvo Cars is  
csatlakozott, már kidolgozott egy meghatározott specifikációt a szabványosításra.

A specifikáció lehetővé teszi, hogy az autók kapcsolódhassanak a kiválasztott szolgáltató hálózatához, 
és egy sor olyan, a járműbe telepített szolgáltatás elérését is támogatja, mint a valós idejű navigáció,  
a káresemény-rendezés, a telematika vagy a távdiagnosztika. A GSMA kezdeményezéshez csatlakozó 
autógyártók elsősorban a gyártási költségek csökkentését, a járművek lokalizációjának egyszerűsödé-
sét, és az autókhoz köthető szolgáltatások olcsóbbá válását várják a specifikációhoz igazodástól.

A Vodafone forradalmi megoldásai

A társadalmat és a fenntarthatóságot szolgáló termékek és szolgáltatások fejlesztésével a Vodafone 
Csoport egyben új piaci lehetőségeket is kutat. Fejlesztéseinket ügyfeleinkkel és partnereinkkel szoro-
san együttműködve valósítjuk meg annak érdekében, hogy az új megoldásokat, illetve a meglévő tech-
nológiák innovatív felhasználási módjait széles körű tapasztalatokra alapozva, hatékonyabban ismer-
hessük fel. Fejlesztéseinket globálisan hat területre – mezőgazdaság, oktatás, pénzügyi szolgáltatások, 
egészség, alacsony környezetterhelésű megoldások és „okos” megoldások – összpontosítjuk.

A Vodafone Csoport által kifejlesztett és összegyűjtött technológiai megoldások inspiráló példát mutat-
nak arra, hogyan lehet a mobilkommunikációs technológiában rejlő lehetőségeket a helyi közösségek 
igényeinek megfelelően optimálisan kihasználni. Minden esetben mérlegeljük, mely megoldásokat 
érdemes Magyarországon bevezetni, esetleg továbbfejleszteni. Az alábbiakban néhány, a Vodafone  
Csoport által kifejlesztett globális programot sorolunk fel, köztük olyanokat is, amelyeket hazánkban  
is megvalósítottunk.

Pénzügyi szolgáltatások

Egyre több példát látunk arra, hogyan lehet a mobiltechnológia segítségével kreatív és innovatív meg-
oldásokat kínálni az élet különböző területein, így a pénzügyek világában is. A Vodafone MPesa szolgál-
tatása egyre több ember számára biztosít lehetőséget arra, hogy pénzügyeit aktívan intézhesse akkor 
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is, ha nincs lehetősége bankszámlát nyitni. 2007 óta az MPesa szolgáltatás már 10 fejlődő országban 
elérhető, 261 000 aktív ügynökön keresztül.

Az MPesa szolgáltatás roppant egyszerű: ügyfeleink egy a rendszerben részt vevő ügynöknél - legyen 
az mobiltelefon-üzlet vagy kiskereskedő - regisztrálnak, és készpénzért cserébe „elektronikus pénzt” 
vásárolnak, amelyet családtagjaiknak vagy barátaiknak el tudnak küldeni. A regisztrációt követően 
minden tranzakcióhoz egy PIN kódhoz van szükség, és az átutalás összegéről mindkét fél megerősítő 
SMS üzenetet kap, így a rendszer rendkívül biztonságos. A befogadó fél az elektronikus pénzt egy másik 
ügynöknél készpénzre tudja váltani.

A szolgáltatást világszerte 25,3 millió ember használja rendszeresen, és segítségével a 2015/2016-os 
pénzügyi évben összesen 4,5 milliárd tranzakciót bonyolítottak le világszerte. Ügyfeleink az MPesa  
szolgáltatást már nem csak átutalások indítására használhatják: lehetőségük nyílik hitelfelvételre,  
megtakarítások gyűjtésére, vásárlásra, állami támogatások, illetve munkabérük felvételére is.  
A pénzügyi szolgáltatások terén Magyarországon leginkább a mobil vásárlással kapcsolatos  
megoldások terjednek. Ügyfeleink készpénz nélkül indíthatnak mobilparkolást, vagy köthetnek  
assistance szolgáltatást.

Mezőgazdaság

A népesség növekedése, és a kimerülő erőforrások várhatóan egyre növekvő nyomást gyakorolnak 
majd a mezőgazdaságban dolgozókra. A legfőbb cél az, hogy minél több élelmiszert állítsanak elő minél 
kevesebb erőforrás felhasználásával. A mezőgazdaság ez irányú fejlődését támogató új megoldások és 
rendszerek kialakításában jelentős szerepet játszik a mobiltechnológia, amely képes jelentősen növelni 
a produktivitást. A mezőgazdaság fejlődését támogató globális megoldásainkat a Vodafone Csoport 
fenntarthatósági oldala mutatja be.

Vodafone Farmers’ Club

A világon már most több mint 7 milliárd ember él, és egyharmaduk élelmiszerellátása csupán  
500 millió kistermelő vállán nyugszik. A világ éhezőinek fele közülük kerül ki, hisz korlátozottan 
jutnak információhoz, pénzhez és piaci lehetőségekhez. A Vodafone Farmers’ Club egy olyan 
társadalmi üzleti modell bevezetésével kíván segítséget nyújtani, amely a mobilszolgáltatások  
széles választékának biztosításával támogatja a gazdák termelékenységének növekedését.

A Vodafone a speciális mezőgazdasági kistermelők igényeire szabott mobilszolgáltatások elérésével, 
például online számlázással, pénzforgalmi és hitelszolgáltatásokkal vagy termelésellenőrzéssel 
segíti, hogy a szegény piacok kistermelői hatékonyabbá válhassanak a termelésben, ezáltal növeljék 
bevételeiket és javuljon életminőségük.

A mobilszolgáltatások bevezetése 70 millió indiai kistermelő életére lehet hatással, a szolgáltatások 
használatával pedig az indiai termelők kétharmada esetében átlagosan 128 dolláros évi bevétel 
növekedés érhető el.

A Vodafone India mellett további három országra – Ghánára, Kenyára és Tanzániára – koncentrál. 
Ugyanakkor tervezi az új-zélandi Farmers’ Club elindítását is, amely speciális koncepciót igényel, 
mivel Új-Zéland mezőgazdasága fejlettebb a többi országénál. Új-Zéland esetében a kiterjedt vidéki 
hálózatok erejére építenek majd, amely összekapcsolja a farmokat, mezőgazdasági üzleteket és 
vidéki közösségeket, ezáltal növekedhet a termelékenység, a jövedelmezőség és az innováció.
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Oktatás

Legfőbb célunk, hogy az oktatás minél több ember számára váljon elérhetővé, valamint, hogy interaktív 
oktatási környezetet teremtsünk azon gyermekek és felnőttek számára, akik a hagyományos oktatási 
intézményektől távol élnek. Oktatással kapcsolatos megoldásainkat nem csupán nemzetközi projekt-
jeinkben, de Magyarországon is hasznosítjuk. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2010 óta támogatja 
a Komplex Instrukciós Programot (KIP), amelyről bővebben a Társadalmi teljesítményünk c. fejezetben 
számolunk be. A jelnyelv népszerűsítéséért indított oktatási kampányunkról részletesen beszámolunk a 
Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában c. fejezetben. 2015 decemberében indítottuk el a Vodafone 
Digitális Iskola Programot, amellyel több ezer hátrányos helyzetű diák digitális ismereteinek fejlesztésé-
hez, és a magyarországi oktatás digitális átalakításához kívánunk hozzájárulni.

Egészségügy

A fejlett világban az elöregedő társadalom, a fejlődő világban pedig a megnövekedett népesség miatt 
növekszik egyre inkább az egészségügyi ellátások iránti igény. Az egészségügyi szolgáltatások minősé-
gének javítása, szélesebb körben való kiterjesztése, a költségek csökkentése és a hatékonyság növe-
lése mind-mind olyan célok, amelyeket a mobiltechnológia képes hatékonyan támogatni. A Vodafone 
Csoport gyógyszergyártókkal, gyógyszerészeti eszközöket gyártó vállalatokkal, egészségbiztosítókkal, 
civil szervezetekkel és kormányzati hivatalokkal működik együtt a jövő egészségügyi megoldásainak 
kifejlesztése érdekében.

Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában

Kreativitásunkat, technológiánkat és innovatív szolgáltatásainkat természetesen a szélesebb társadalmi 
csoportok segítésére is felhasználjuk. Olyan testreszabott megoldásokkal támogatjuk stratégiai partne-
reinket, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyabban és eredményesebben végezhessék munkájukat.
Vodafone a nők biztonságáért program 

Vodafone a nők biztonságáért program24

A „Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában” 
program keretén belül a Vodafone Magyaror-
szág Alapítvány a NANE (Nők a Nőkért Együtt 
az Erőszak Ellen) Egyesülettel összefogva 
átfogó biztonsági programot működtet a pár-
kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására. 
A programban a rászorulók egy GSM hálózaton 
működő mobil, gyufásdoboz méretű vészjel-
ző készüléket kapnak, amely veszély esetén 
egy gombnyomásra elküldi a vészjelzést, és a 
készülék pontos földrajzi koordinátáit a rendőr-
ség diszpécserközpontjába, így megindítható 
a gyors hatósági beavatkozás. A résztvevők a 
visszajelzések   szerint jóval nagyobb biztonságban érzik magukat a készülék birtokában, többen mobil 
testőrhöz hasonlították a szerkezetet. 2014 óta öt budapesti rendőrkapitányság vesz részt a program-
ban, biztosítva a rendkívül gyors rendőri beavatkozást. A program kezdetétől évente 50-60 alkalommal 
adtak le vészjelzést a programban résztvevő nők, és minden esetben időben érkezett a segítség.

24 Bővebb információ: https://www.youtube.com/watch?v=F8wUzCaClw0 
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Vodafone az eltűnt személyek felkutatásáért

A Cserhát Mentőkutyás Egyesület25 2010-ben alakult meg azzal a céllal, hogy különleges körülmények 
között is szakszerű segítséget nyújtson a bajba jutottaknak. Az Egyesület a Rendőrséggel, a Katasztrófa-
védelemmel, a szlovák Központi Rendeltetésű Különleges Mentőszolgálattal, illetve más civil szerveze-
tekkel együttműködve vesz részt eltűnt személyek felkutatásában hazánkban, és a szlovák határ menti 
területeken egyaránt. A speciális mentőcsapat képes hatékony segítséget nyújtani hegyi mentések, 
nagyobb tüzek oltása, illetve árvízi védekezések során is. A Cserhát Mentőkutyás Egyesület és a Voda-
fone Magyarország Alapítvány együttműködése 2011-ben kezdődött. A program keretében a Vodafone 
anyagi támogatás mellett munkatársai szakértelmével, illetve korszerű mobiltechnológiai megoldások-
kal segíti az Egyesület tevékenységét.

A Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület több speciális  
szaktudás, valamint hosszú évek tapasztalatának birtokában, a Vodafone Magyarország Alapítvány  
támogatásának köszönhetően nem csupán mentőkutyákkal keresi az eltűnteket, hanem olyan  
egyedülálló, hazai fejlesztésű nyomkövető rendszert és technikai eszközöket (drónokat, hőkamerákat)  
is alkalmaz, amelyek jelentősen növelik a kutatás hatékonyságát.

Az Egyesületet, megalakulása óta, több mint 120 alkalommal hívták segítségül tűzesetekhez, műszaki, 
vagy egyéb mentésekhez. 49 esetben riasztották eltűnt személyek felkutatásához, és 44 esetben zárult 
eredményesen a mentés. Az esetek felében sikerült megmenteni az eltűnt személyt, 22 esetben pedig 
át tudták adni a holttestet a családtagoknak.

A Cserhát az első olyan civil szervezet Magyarországon, amely működésének 5 esztendeje alatt megte-
remtette annak feltételeit, hogy képes legyen az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos partnereként 
az ország egész területén segítséget nyújtani a bajbajutottaknak. A 2015 júniusában aláírt együttműkö-
dési megállapodással a három szervezet célja, hogy hatékonyabbá tegye az eltűnt személyek felkutatá-
sát, illetve kidolgozza a GPS és GSM alapú nyomkövető rendszerek alkalmazásának új módszereit.

2015 októberében a program elnyerte a Magyar Adományozói  
Fórum (MAF) Közös Értékteremtés Különdíját.

Hordozható Mobilhálózat 

A nemzetközi Vodafone Alapítvány a katasztrófák sújtotta területek megsegítésére fejlesztette ki  
2011-ben Hordozható Mobilhálózatát (Instant Network), amely összesen három bőröndnyi helyet 
foglal, súlya kevesebb, mint 100 kg, és 40 percen belül beüzemelhető. Az eszköz segítségével ingyenes 
kommunikációs hálózatot tudunk kiépíteni a katasztrófa sújtotta területeken dolgozó mentőalakulatok 
és segélyszervezetek munkájának támogatására. A Hordozható Mobilhálózat felállításában két magyar 
kollégánk, Pervai Csaba és Tóth Róbert is rendszeresen részt vesz.

A Hordozható Mobilhálózat egyik továbbfejlesztett változata az Instant Network Mini először a 2015-ös 
nepáli földrengést követően került bevetésre. A mini bázisállomás 100 méter átmérőjű területen belül 
5 párhuzamos hívás kezdeményezésére, valamint több ezer szöveges üzenet elküldésére alkalmas, és 
mindössze 11 kg tömegű, kézipoggyászként szállítható a kereskedelmi repülőgépeken és akár 10 perc 
alatt üzembe helyezhető.

25 Bővebb információ: http://www.csmke.hu/ 
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Tóth Róbert kollégánk 2015. november 11-22. között Lesvos szigetén a Vodafone Alapítvány égisze 
alatt vett részt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának (United Nations High Commisssioner for Refugees, 
UNHCR) és a Telekom Határok Nélkül (Télécoms Sans Frontiéres, TSF) közös bevetésén. Mobiltelefon 
töltő állomásokat és Wi-Fi hotspotokat telepítettek a partot érő menekültek számára, lehetőséget bizto-
sítva arra, hogy kapcsolatba léphessenek családtagjaikkal, barátaikkal. A bevetés során Róbert csoport-
vezetői feladatokat is ellátott annak a 2015 nyarán elvégzett tanfolyamnak köszönhetően,  
amelyen kollégájával, Pervai Csabával együtt kiváló minősítést szerzett.

Mobiltechnológia a fogyatékkal élők szolgálatában

A Vodafone Magyarország Alapítvány 10 éve működik együtt a Hallatlan Alapítvánnyal, támogatva a jel-
nyelv elterjedését. A közös munka eredménye az online elérhető, okostelefonra és táblagépre is letölt-
hető Hallatlan jelnyelvi szótár, amely a magyar jelnyelv hatékony oktatási formáját nyújtja. A jelnyelvi 
szótár gyermekek számára íródott változata, az iOS és Android eszközökre ingyenesen letölthető „Jeles” 
alkalmazás a 2014. évi Sziget Fesztiválon debütált. Szintén a siketek és hallók közti kommunikáció 
megkönnyítését célzó kezdeményezés a 2013-ban indult Hallatlan videós jelnyelvi tolmácsszolgálat, 
amelynek legfőbb előnye, hogy a mobiltechnológiának köszönhetően a jelnyelvi tolmácsnak már nem 
szükséges személyesen jelen lennie. A szolgáltatás siketek számára ingyenesen elérhető a nap 24 órájá-
ban egy okostelefon vagy táblagép, illetve egy ingyenesen letölthető videóchat-program segítségével. 
2015/2016-ban a tolmácsszolgálat 1 676 hívást fogadott. A tolmácsszolgálat elérhető a budapesti 
Vodafone Belváros üzletben. 

2015 áprilisában indult a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Informatika a Látássérültekért Alapít-
vány összefogásával megvalósult „Lapról Hangra Felolvasó Alkalmazás”, amelynek célja, hogy könnyeb-
bé tegye a látássérültek számára híreket, újságcikkeket felolvasó önkéntesek munkáját. A Vodafone 
Magyarország Alapítvány támogatásával és az Adatközpont Kft. közreműködésével készült, ingyenesen 
letölthető alkalmazás képes a hang MP3-ban való rögzítésére, majd a felolvasott szöveget egyetlen 
gombnyomással fel is tölti az internetre. A 2011-ben létrehozott, térítésmentes szolgáltatást nyújtó 
Lapról Hangra oldalra 2015-ig közel 1 000 önkéntes felolvasó mintegy 2 600 cikket töltött fel, azonban 
komoly kihívást jelentett az Alapítvány számára, hogy az elérhető tartalom folyamatosan frissüljön.  
Az Alapítvány egy éves együttműködési megállapodást írt alá három kiemelkedő és elismert hazai okta-
tási intézménnyel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a GNM Színitanodával és a Komlósi  
Oktatási Studióval, amelynek hallgatói és dolgozói egy év során önkéntes munkában,  
havonta több mint 300 újságcikket olvasnak és töltenek fel a Lapról hangra oldalra.

Vodafone Guardian alkalmazás

A Vodafone Guardian alkalmazás lehetővé teszi, hogy a gyermekek biztonságosan használják okostele-
fonjaikat, hisz megoldást nyújt a sok kéretlen tartalom, és az internetezés közben felbukkanó egyéb  
veszélyek kivédésére. A népszerű, ingyenes, és rendkívül egyszerűen használható fejlesztés segítségé-
vel kiválasztható, hogy kik és milyen időszakokban hívhatják, vagy küldhetnek SMS-t a gyermeknek,  
illetve, hogy ő milyen telefonszámra kezdeményezhet hívást, vagy küldhet szöveges üzenetet.  
Épp ilyen egyszerűen kontrollálható az internetkapcsolat, a bluetooth funkció, a kamera, videó vagy 
bármilyen más egyéb lehetőség is, így könnyedén megakadályozható, hogy a gyermekek a nyugalmuk 
megzavarására alkalmas fájlokat, alkalmazásokat töltsenek le okostelefonjukra.
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Etika és jogszabályi megfelelés 
(compliance)
Anti-korrupció

Megközelítésünk: Anti-korrupció

A Vodafone Magyarország Korrupció Elleni Szabályzata útmutatást ad munkatársaink és szerződéses 
partnereink számára az etikus működéssel kapcsolatban, meghatározza a Vodafone globális 
korrupció elleni programját, illetve megerősíti, hogy a Vodafone a korrupcióval kapcsolatban a 
zéró tolerancia híve. Mindennek értelmében munkatársainkkal szemben is a zéró tolerancia elvét 
alkalmazza a Vodafone vezérigazgatója és menedzsmentje egyaránt.

Jelen szabályzatunk alapjait a UK Bribery Act, a US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) és az OECD 
Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 
valamint a Magyar Büntető Törvénykönyv adják. Jelen szabályzat fókuszában elsősorban a UK Bribery 
Act áll, amely jelenleg a legszigorúbb korrupció elleni jogszabály a világon.

A szabályzatért, annak felülvizsgálatáért és megvalósításáért a Vodafone Magyarország mindenkori 
pénzügyi vezérigazgató-helyettese felel. A Vodafone Magyarország Korrupció Elleni Szabályzatával 
kapcsolatos teljesítménye részét képezi a mindenkori pénzügyi vezérigazgató-helyettes 
teljesítményértékelésének. A szabályzatot 2016 elején frissítettük.

A Vodafone Csoport negyedévekre és minden országra vonatkozóan határoz meg antikorrupcióval 
kapcsolatos célokat, és ezek teljesítéséért a leányvállalatok vezérigazgatói felelnek. Ezen feladatokat 
a Vodafone Csoport anti-korrupciós csoportja évente felülvizsgálja. Az antikorrupcióért felelős 
menedzser javaslatai, valamint a helyi belső ellenőrzések és kockázatértékelések tapasztalatai 
alapján a helyi Vodafone leányvállalatok saját célokat is kitűznek. Ezek teljesülését az adott országban 
felelős vezérigazgató-helyettes, Magyarországon a pénzügyi vezérigazgató-helyettes ellenőrzi.

A vesztegetés és a korrupció, valamint a helyi jogszabályoknak való meg nem felelés komoly kockáza-
tokat hordoz, amelyek jó megítélésünk csökkenéséhez, bírságokhoz, vagy akár börtönbüntetéshez is 
vezethetnek. Felismerve a veszélyt, évente kockázatértékelést tartunk a meglévő veszélyek azonosítá-
sa, és a meg nem felelések megelőzése érdekében.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk korrupcióellenes intézkedéseinkre, elsősorban megelőző és 
feltáró jellegű tevékenységeinkre. Mindez magában foglalja munkatársaink folyamatos képzését előa-
dásokon, hírleveleken és személyes beszélgetéseken keresztül, valamint beszállítóink és partnereink 
szerződés előtti alapos átvilágítását. 2015/2016-tól kezdve korrupció-megelőzési tevékenységünk 
kiegészült bizonyos, a munka természetéből adódóan magas kockázatú partnereinkre is, ahol velük 
együttműködve támogatjuk őket egy korrupció-megelőzési program kialakításában. Ezt a tevékenysé-
get további partnerekre is ki szeretnénk terjeszteni a jövőben.

Annak érdekében, hogy etikus vállalatként működhessünk, elengedhetetlen az előírások ismerete és 
betartása. A Vodafone Magyarország Korrupció Elleni Szabályzata a 2015/2016. év során kötelezően 
elvégzendő online képzések kiemelt részét képezte, és minden belépő munkatársunk számára előírás 
a korrupció elleni online tréning elvégzése. 2015/2016-ban még nagyobb figyelmet fordítottunk a 
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képzésekre, amelyen egyrészt vezető beosztású munkatársaink vettek részt, másrészt a kockázate-
lemzés során beazonosított magas-kockázatú területeken dolgozó kollégáknak testreszabott oktatást 
nyújtottunk. Időszakonként emlékeztető kommunikációt küldtünk munkatársaink számára, például a 
karácsonyi, ajándékozási időszakban, amelyben releváns szabályok részleteire hívtuk fel a figyelmüket.

A Vodafone Audit Bizottsága és pénzügyi vezérigazgató-helyettese részletes visszacsatolást kap az anti-
korrupciós programokkal kapcsolatban (pl.: a tréningeken való részvételi arány; az éves kockázatértéke-
lés eredményei; a kritikus, magas kockázatú területeken végzett speciális vizsgálatok eredményei; stb). 
Beépítve az eddigi visszacsatolásokat, 2015/2016-ban már kontrolljaink 100%-a megfelel a szigorú 
Vodafone Csoport-előírásoknak.

2015/2016-os jelentéstételi időszakunkban nem jutott tudomásunkra olyan korrupciógyanús incidens, 
amelyben vállalatunk, vagy munkatársaink érintettek lettek volna.

Mindig szem előtt

Kiemelten fontos, hogy Korrupció Elleni Szabályzatunk pontos iránymutatást adjon minden 
dolgozónk számára, ugyanakkor a korrupció elleni fellépés nem lehet elszigetelt, egyetlen szabályzat 
nem elegendő a korrupció hatékony megelőzésére és kivédésére. 2015-ben Csoport-szinten 
frissítésre került a Vállalati és Befektetői Kommunikációs Szabályzatunk, amelybe új, a médiával 
kapcsolatos anti-korrupciós iránymutatások kerültek. A bővítés biztosítja, hogy működésünk minden 
téren összhangban legyen legfontosabb értékeinkkel, valamint hogy az új kihívásokra egységes és 
konzisztens válaszokat tudjunk adni.

Versenyellenes magatartás

Megközelítésünk: Versenyellenes magatartás

A Vodafone Csoport nemzetközi és helyi szinten egyaránt végez compliance tevékenységeket, 
egyik legjelentősebb köztük a „Doing what’s right” (Azt tesszük, ami helyes) képzési programunk. 
Versenyjogi megfelelőséget biztosító irányelveink tartalmazzák a versenyellenes magatartásra 
vonatkozó előírásokat, valamint a megvalósításért felelős vezető (a Szabályozási és jogi terület 
vezetője) és a vállalat jogászainak elérhetőségeit. A szabályzat felelőse a Vodafone Magyarország 
mindenkori vezérigazgatója. A Vodafone igazgatósági tagjai és menedzsmentje rendszeresen 
részt vesznek versenyjogi megfelelési vizsgálaton, és vezérigazgatónk évente egyszer felhívja 
munkatársaink figyelmét a megfelelés jelentőségére.

A Vodafone Csoport-szinten határoz meg éves és kétéves célokat a megfelelést illetően, amelyek 
magukban foglalják többek közt a munkatársak felé történő kommunikációt, online képzéseket, 
rendszeres személyes megbeszéléseket, a képzések teljesítését, új szerződések ellenőrzését, 
valamint a kockázatok elemzését.

Az előírásoknak való megfelelést rendszeresen dokumentáljuk, és a Vodafone Csoport jogi osztálya 
évente tart ellenőrzést. Az ellenőrzések és visszacsatolások alapján levonjuk a tanulságokat és 
megtervezzük rendszereink továbbfejlesztését.

2015/2016-os jelentéstételi időszakunkban a Vodafone nem tanúsított versenyellenes magatartást, 
ezért nem folyik ellenünk jogi eljárás versenyellenes magatartással, trösztellenes, vagy monopóliumi 
jogszabályok megsértésével kapcsolatban.
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Társadalmi megfelelés

Megközelítésünk: társadalmi megfelelés

A társadalom írott és íratlan szabályainak megfelelő elvárt viselkedést Magatartási Kódexünk 
szabályozza, amelyért a Vodafone mindenkori Emberi Erőforrás (HR) vezérigazgató-helyettese  
felel. A kódexben történő változtatásokat a Vodafone Csoport HR-igazgatója hagyja jóvá, s a Kódexet 
háromévente frissítjük. A Magatartási Kódexben foglalt elvárásokkal kapcsolatos célokat a Vodafone 
csoportszinten határozza meg, ennek része a 2015-ben bevezetett „Doing What’s Right”  
(Azt tesszük, ami helyes) e-learning kampány, amelyik a leglényegesebb és legkockázatosabb 
területeket célozta. A kampány eredményességét folyamatosan mérjük, és vezetőink számára 
visszacsatoljuk. A megfelelésért felelős munkatársaink és vezetőink (belső kommunikációs, képzés 
és fejlesztési és jogi csapataink) teljesítményértékelésének részét képezi a megfeleléssel kapcsolatos 
programok eredményességének vizsgálata.

A Vodafone Csoport évente ellenőrzi a leányvállalatok megfelelését és a célok teljesítését, különös 
tekintettel a magas kockázatú területekhez tartozó szabályzatokra, a szabályzatokban foglalt 
előírások betartására, valamint a képzések teljesítésére. Az ellenőrzés eredményeit és a fejlesztési 
javaslatokat a leányvállalatok vezérigazgatói kapják meg, s a szükséges lépéseket rövid határidővel 
kötelesek megtenni. Eddigi tapasztalataink alapján elsősorban eredményeink dokumentálása terén 
volt érdemes továbbfejlődnünk. Miután a 2015/2016-os pénzügyi évben jelentős fejlődést értünk el 
ezen a téren is, az éves ellenőrzés során kiemelkedő helyezést értünk el a korábbi évekhez képest.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden, hatósághoz forduló ügyfelünkkel egyeztessünk, és megpró-
báljunk mindkét fél számára kedvező megoldást találni. Ennek köszönhetően a hatósághoz benyújtott 
panaszok több mint 80%-a egyezséggel zárul, így a hatóság az eljárást megszünteti.

2015/2016-ban nem kaptunk jelentős bírságot 
 (ide számolunk minden, 1 millió forintnál magasabb összegű bírságot). 

Nem-pénzbeli szankciót egy téves, telefonos tájékoztatás miatt kaptunk. Az eset után a szükséges vissza-
jelzéseket megtettük, a meglévő folyamatainkat megfelelőnek tartjuk, ezért azokon nem változtattunk.

Büntetések és nem-pénzügyi 
szankciók

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Jelentős bíróságok teljes pénzügyi érték 
(eFT)

100 050 76 725 235 000 -

Nem pénzbeli szankciók száma 1 6 - 1

Konfliktuskezelési eljárásokon keresztül 
megoldott esetek száma

97 - 128 92

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján
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Fenntarthatósági  
teljesítményünk
Gazdasági teljesítményünk



2015-ben Magyarország bruttó hazai terméke (Gross Domestic Product, GDP) közel 3%-ot növekedett, 
elsősorban az ipar, a kereskedelem, a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás növekvő teljesítményé-
nek köszönhetően. Mindeközben mérsékelődött az infláció és a munkanélküliség mértéke is.26 2016. 
első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a GDP 0,4%-kal növekedett, a háztartá-
sok fogyasztása pedig 4%-kal nőtt.27

A gazdasági trendek ütemében fejlődött a gazdasági teljesítményünk is. Működési költségeink 1%-kal, 
bevételeink 3%-kal növekedtek 2014/2015-höz képest. Az alkalmazottainknak fizetett bérek és jut-
tatások 10%-kal növekedtek; amely részben munkatárssaink számának közel 5%-os növekedésének, 
részben a munkabér kifizetésének köszönhető. 

IT fejlesztési csomagunk

2015/2016-ban olyan belső fejlesztéseket végeztünk, amelyek célja ügyfeleink még jobb kiszolgálása. 
2015 őszén bevezettük legújabb IT fejlesztési csomagunkat, amely működésünk széles skáláját – egy-
szerűbb ügyfél azonosítás; automatizáltabb vállalati ügyfélkezelés; pontosabb ügyfél szegmentáció; 
valamint az LTE elérhetősége prepaid ügyfeleink és roamingoló külföldi felhasználók számára - lefedte.
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26 Központi Statisztikai Hivatal: A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/12 (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21512.pdf) 
27 Központi Statisztikai Hivatal: A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2016/4 (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21604.pdf) 
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Befektetés a Vodafone hálózatába

28 “L’impact degli investimenti in NGN sullo sviluppo economico del Paese”, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2010); “Wireless Broadband infrastructure:  
a catalyst for GDP and job growth 2013-2017”, PCIA-The Wireless Broadband Infrastructure* (2013);”The impact of Broadband on Jobs and the German Economy”, Dr. Raul L. Katz 
– Adjunct Professor, Columbia Business School, Director of Business Strategy Research, Columbia Institute for Tele-Information (2010).

Megközelítésünk: Gazdasági teljesítmény

A bírságok, visszaélések és reputációs veszteségek elkerülése érdekében folyamatosan fejlesztjük 
belső pénzügyi folyamatainkat, ebben segítségünkre vannak pénzügyi, pénzmosási, utazási- és 
költség elszámolási, autó-, valamint biztosítási irányelveink.

Célunk, hogy pénzügyi folyamataink mentesek legyenek a lényeges hibáktól és visszaélésektől, 
valamint megfeleljenek minden hatályos adózási és könyvelési elvárásnak. Mindezek biztosítására 
belső ellenőrzéseket és külső audit folyamatokat végzünk.

Annak érdekében, hogy a változó előírásoknak naprakészen megfeleljünk, folyamatosan 
felülvizsgáljuk folyamatainkat és előírásainkat. A pénzügyi terület eredményeiért a Vodafone 
Magyarország mindenkori pénzügyi vezérigazgató-helyettese felel.

Közvetlen gazdasági hatásaink

Működésünk során jelentősen hozzájárulunk a 
helyi gazdaság fejlődéséhez munkahelyek terem-
tésével, termékek és szolgáltatások vásárlásával, 
adók befizetésével, valamint a helyi közösségekbe 
való befektetésekkel. Hálózataink és szolgáltatá-
saink elősegítik a vállalatok termelékenységét, 
versenyképességük javítását, valamint az állami 
szolgáltatások hatékonyságának növelését.

Budapest ad otthont a Vodafone egyik szolgál-
tató központjának, a Vodafone Shared Services 
Budapestnek (VSSB), amely a Vodafone globális 
működését támogatja pénzügyi, adminisztratív, 
IT, emberi erőforrás és beszállító menedzsment 
területeken.

Infrastrukturális beruházásaink hatásai

A szélessávú mobilinternetbe történő befekteté-
sek hatást gyakorolnak az adott országra.  
A digitális infrastruktúra, az ország növekedési 
rátája (bruttó nemzeti termék, GNP) és a munka-
helyek teremtése közötti korrelációt több nemzet-
közi kutatás is kimutatta. Az infrastruktúra elérhe-
tősége és széles körű használata lehetőséget kínál 
új szolgáltatások fejlesztésére, a produktivitás 
növekedésére, valamint hatékonyabb vállalatok 
kialakítására.28

A hálózat építésének közvetlen gazdaságépítő ere-
je is van, hiszen a beszállítókon és alvállalkozókon 
keresztül új munkahelyeket teremt a hálózathoz 
szükséges anyagok és eszközök beszerzése, illetve 
a fizikai kiépítés során egyaránt.
A technológia jobb elérése közvetetten is hoz-
zájárul a gazdaság fejlődéséhez, hiszen új üzleti 
lehetőségeket teremt, valamint elősegíti a folya-
matok hatékonyabbá válását és a produktivitás 
növekedését.

A hálózat építésének 
hatásai

+ GNP
+ Munkahelyek 
az értéklánc szintjén

+ GNP és munkahelyek 
a hálózat építésének 
finanszírozása által

+ GNP és munkahelyek 
a hálózathoz szükséges 
anyagok vásárlása által

A technológia jobb 
elérésének hatásai

+ GNP
+ Munkahelyek 

a helyi közösségek szintjén

+ Bruttó Nemzeti Termék (GNP)
+ Munkahelyek 

országos szinten

+ GNP és munkahelyek 
új munkalehetőségek által

+ GNP és munkahelyek 
új üzleti lehetőségek által

+ GNP hatékonyabb folyamatok 
és magassabb produktivitás által
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A szélessávú hálózatok az állami hivatalok számá-
ra is biztosítják annak lehetőségét, hogy online 
információt és szolgáltatásokat kínálhassanak a 
lakosság számára, illetve okos rendszerekkel sze-
reljék fel a városokat (smart city). Mindez további 
üzleti lehetőségeket, ezáltal gazdasági növeke-
dést és munkahelyteremtést jelenthet.

Hálózatunk fejlesztése

4G hálózatunkat 2014/2015-ben kezdtük el kiépí-
teni. 10 hónappal a szükséges frekvencia készlet 
használatbavételét követően egész Budapestet és 
az ország legnagyobb városait is lefedtük a leggyor-
sabb mobilinternetes szolgáltatással. 4G szolgálta-
tásunk 75 Mbps-re növeli az elérhető sávszélessé-
get, amely minden eddiginél stabilabb és gyorsabb 
online szolgáltatást kínál ügyfeleink részére.

2015-ben a nyári szezon kezdetére időzítettük 
a Balaton kültéri 4G lefedettségének kiépítését, 
hogy biztosítsuk nyaraló ügyfeleinknek a kiváló 
mobilinternet hozzáférést. A nyár végére külföl-
dön nyaraló ügyfeleink már 35 országban tudták 
használni a 4G roaming szolgáltatást. 2015 őszére 
a budapesti metróvonalak 4G lefedettsége elérte  
a 100%-ot. A metróvonalak mobilinternetes lefe-
dése világszerte összetett és bonyolult folyamat, 
részben a föld alatti építés, részben a különleges 
elvárások, és a korlátozott hozzáférés miatt, hiszen 
a hálózat kiépítésével nem lehetett megzavarni 
a metró forgalmát és az utasok millióinak közle-
kedését. Munkatársaink éjszakánként közel 50 
helyszínen dolgoztak a négy metróvonalon, így 
mindössze néhány nappal Budapest teljes 4G 
lefedettségének megteremtését követően  
megvalósulhatott a metróhálózat lefedése is. 

Hálózatunk látványos elemei a bázisállomások, 
amelyek behálózzák az országot. Kevésbé látvá-
nyosak, de legalább annyira fontosak az adattár-
házak, és a szerverek közötti hálózati kapcsolatot 
biztosító eszközök (Storage Area Network, SAN). 
2015/2016-ban a folyamatosan növekvő adat-
mennyiség tárolása, elemzése és feldolgozása mi-
att az adattárház alatti infrastruktúra cseréjére volt 
szükség. Adattárházunk 26 különböző informatikai 
és hálózati rendszerből gyűjtött információból 
táplálkozik, és ebből 850 riportot állít elő, teljes 
mérete pedig évente 40%-kal nő. Az alkalmazások 
által az adattárolókon kezelt adatmennyiség haté-
kony eléréséhez elengedhetetlen a SAN eszköz-
park jelenléte és hatékony működése. A növekvő 
adatmennyiség miatt szükségesség vált a SAN 
eszközök cseréje, hogy képesek legyünk a gyors 
adatkiszolgálásra.

Rugalmas kapacitásbővítés

Magyarországon egyre meghatározóbbak a tömegeket megmozgató egész napos vagy hetes 
programok, mint a zenei illetve gasztronómiai fesztiválok, vagy a Forma 1-es futamok. Ahhoz,  
hogy ügyfeleink akár több (tíz) ezres tömegben is felhőtlenül használhassák telefonjukat, 
 ideiglenes állomásokat telepítettünk a rendezvények környékére. 2015 nyarán öt kiemelt eseményre 
készültünk: a Volt Fesztiválra, a Balaton Soundra, a Sziget Fesztiválra, a Strand Fesztiválra és a Forma 
1-es futamra. Ezeken a helyszíneken átlagosan 6 állomást telepítettünk, 2G, 3G és 4G képességgel.

Az öt kiemelt esemény ideje alatt 3,3 millió perc beszélgetést folytattak ügyfeleink a kitelepített 
állomásokon, és összesen 8 500 GB adatforgalmat bonyolítottak a Vodafone-os és a nálunk 
roamingoló előfizetők. 
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Ügyfélszolgálatunk fejlesztésének hatásai

A Vodafone Magyarország 2009-ben döntött a 
jelenleg is igen sikeresen működő Miskolci Regi-
onális Ügyfélszolgálati Központ létrehozásáról, 
amelyet 2013-ban bővítettünk ki további 240 
munkavállaló felvételével. A növekedés azóta 
is töretlen, munkatársaink száma Miskolcon 
2015/2016-ban meghaladta a 600 főt.  
170 miskolci munkatársunk már több mint öt éve 
erősíti a Vodafone csapatát, őket az Ügyfélközpont 
6. születésnapján oklevéllel tüntettük ki.

Miskolci Ügyfélszolgálati Központunk kiváló pél-
dája a sikeres partneri együttműködésnek, amely 
mindenki számára előnyös helyzetet teremt. 
Befektetésünk jelentősen elősegíti a város további 
gazdasági fejlődését, újabb munkahelyeket hoz 
létre és értékes helyi lehetőséget kínál a fiatal 

munkavállalók számára, a Vodafone pedig elköte-
lezett, képzett és lelkes munkatársakkal gyarapo-
dik. A toborzási, kiválasztási és képzési folyamat-
ban együttműködtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 
Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központjával.

A miskolci ügyfélszolgálati központ megfelel a 
legmagasabb nemzetközi normáknak, és mind 
Miskolc, mind pedig a Vodafone számára referencia-
központnak számít. A miskolci Ügyfélszolgálati Köz-
pont munkatársai az elmúlt években éves szinten 
átlagosan több mint 1,6 millió hívást kezeltek, közel 
70 ezer e-mailt és levelet válaszoltak meg, mintegy 
400 ezer szolgáltatás aktiválásban, és 100 ezer 
számhordozási igény kezelésében vettek részt.

A beruházás összértéke az elmúlt 6 évben  
meghaladta az 1 milliárd forintot.
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Társadalmi teljesítményünk
Munkatársaink iránti felelősségünk

Szeretnénk továbbra is a legjobb munkahelyet biztosítani dolgozóinknak, így évente kikérjük vélemé-
nyüket vállalatunkkal kapcsolatban. A People Survey eredményeit feldolgozzuk és az összesített vissza-
csatolások alapján akciótervet alakítunk ki. Csoportvezetőink teljesítményértékelésének részét képezik 
a People Survey-ben foglalt teljesítménymutatók (Key Performance Indicator, KPI). Ezekben az inde-
xekben mérjük, hogy munkatársaink hogyan érzik magukat a vállalatnál, így többek között rákérdezünk 
arra, hogy mennyire büszkék, hogy a Vodafone-nál dolgoznak, hogy ajánlanák-e a Vodafone termékeit 
és szolgáltatásait barátaiknak, kollégáiknak, valamint, hogy miként értékelik menedzsereik teljesít-
ményét. Erőfeszítéseinknek köszönhetően mindhárom területen sikerült javulást elérnünk. A People 
Survey eredményeit minden csoportvezetőnk, menedzserünk és igazgatónk megkapja, így a fejlődésre 
vonatkozóan csapatukkal együtt tudnak akcióterveket kidolgozni. 

Megközelítésünk: Munkaügy

Sikereink elsősorban munkatársaink képességén, képzettségén, elköteleződésén és lelkesedésén 
múlnak. Nem csupán arra törekszünk, hogy a legjobbakat vonzzuk a vállalathoz, de folyamatosan 
képzésekkel, évről évre javuló munkakörülményekkel motiváljuk és igyekszünk megtartani 
dolgozóinkat. Biztonságos, sokszínű, izgalmas, befogadó munkakörnyezetet alakítunk ki 
munkatársaink számára, elismerjük tehetségüket, és biztosítjuk folyamatos fejlődésüket.

Az Emberi Erőforrás (HR) menedzsment munkáját globális és helyi irányelvek és folyamatok 
szabályozzák, amelyeket évente felülvizsgálunk, és hatályba lépés előtt kommunikálunk. Annak 
érdekében, hogy munkatársaink mindig naprakészek legyenek, akkor is tájékoztatjuk őket, ha a 
felülvizsgálat eredményeként változatlanok maradnak a szabályzat előírásai. Munkatársaink számára 
a legfőbb irányelveket a Magatartási Kódex tartalmazza, amelyről bővebb információt az Értékeink c. 
fejezet tartalmaz.

Minden aktív munkatársunk részt vett a teljesítményértékelési folyamatban, aminek alapja 
az önismeret, valamint az üzleti célokból levezethető éves egyéni célkitűzés. Munkatársaink 
teljesítményét egész éven át folyamatosan figyelemmel kísérjük és az egyéni célok eléréséhez 
támogatást nyújtunk.

A vállalatnál ugyan nincs sem kollektív szerződés, sem üzemi tanács, de egy hat főből álló 
munkavédelmi képviselet biztosítja a munkatársak érdekeinek, egészségének és biztonságának 
védelmét. A képviselet a mindenkori Munka Törvénykönyvének megfelelően működik. Ezen kívül 
munkatársaink érdekeit munkavállalói érdekképviselő védi, akivel rendszeresen egyeztet a Vodafone 
menedzsmentje helyi és Csoport-szinten is.

Az éves People Survey eredményei szerint 2015-ben nem csak az előző évekhez képest teljesítettünk 
jól, de Vodafone Csoport-szinten is kiemelkedő eredményeket értünk el. Engagement index (amely 
munkatársaink bevonását méri) tekintetében világszerte a harmadik legerősebb pontszámot értük el, 
employee net promoter score-unk (ENPS, amely azt méri, hogy munkatársaink mennyire ajánlanák a 
Vodafone-t, mint munkahelyet) 12 pontot erősödött, és rekord magas eredményt ért el. A tavalyi évhez 
képest kimagaslóan javult a pozitív válaszok aránya arra a kérdésre, hogy miként reagálunk az előző éves 
felmérésben felvetett problémákra. Büszkék vagyunk eredményeinkre, és a jövőben az együttműködés 
fejlesztésére, olajozottabbá tételére szeretnénk összpontosítani.
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10-15 éve a Vodafone-nál

A Vodafone-nál hagyománnyá vált, hogy 
igazgatóink ajándékokkal díjazzák a 10 és 15 
éves évfordulójukat ünneplő kollégáinkat. 2015 
végén több mint 70 olyan kolléga érdemelte ki 
a köszönetet, aki már több mint egy évtizede 
erősíti a csapatunkat. Ezúton is köszönjük a  
lelkiismeretes és kitartó munkát!

2015/2016. évi záró létszámunk 1 916 fő volt,  
ez a szám közel 5%-kal magasabb, mint az egy 
évvel korábbi. Férfi munkatársaink száma 8%-kal, 
női munkatársainké 2%-kal emelkedett.  
A női munkatársak aránya 2016. március 31-én 
továbbra is 54% volt, amely megfelel az elmúlt 
három év adatainak.

Munkatársaink 99%-a teljes munkaidőben dolgozik, 
csupán 13 dolgozónk részmunkaidős, utóbbiak 
többsége nő. Munkatársaink 98%-a határozatlan 
idejű szerződéssel rendelkezik, 44 munkatársunk, 
20 férfi és 24 nő dolgozik határozott szerződéssel.

Fiatalos, dinamikus vállalat vagyunk, hiszen mun-
katársaink 27%-a 30 évnél fiatalabb, kétharmada 
30 és 50 év közötti, 2%-a pedig 50 évnél idősebb.

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

1 037

801 875
1 013

698

2012/2013

729

2013/2014

812

2014/2015

879

2015/2016

Munkatársak száma nemek szerint

Férfi Nő

43



2015/2016-ban belépő kollégák száma 465 fő volt. Kilépő munkatársaink száma idén is meghaladta  
a 360 főt, fluktuációnk továbbra is közel 20%-os volt.

Legtöbb belépő munkatársunk (közel 50%-uk) 30 és 50 év közötti volt, összesen három 50 évnél idő-
sebb férfi csatlakozott csapatunkhoz. Kilépő munkatársaink kétharmada 30 és 50 év közötti volt,  
négyen pedig 50 évnél idősebbek voltak (két-két nő és férfi).

Munkatársi sokszínűség

Megközelítésünk: Sokszínűség

Célunk egy olyan befogadó, tiszteletteljes környezet kialakítása, ahol mindenki megbecsülve érzi 
magát. Munkatársainkkal, ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel kialakított kapcsolatunk alapja 
az egyének és az emberi jogok tisztelete. Nem toleráljuk a diszkrimináció és a megkülönböztetés 
semmilyen formáját, és mindannyiunk kötelessége fellépni ezek ellen.

Munkatársi sokszínűséggel a HR osztályunkon belül dedikált kolléga foglalkozik. Munkájának célja, 
hogy a Vodafone Csoport irányelvei, és a helyi kezdeményezések alapján elősegítse egy olyan 
befogadó vállalati kultúra kialakítását, amelyben minden egyes munkatárs jól érzi magát, illetve, hogy 
segítse a Vodafone azon törekvését, hogy elérje kitűzött céljait a vállalati sokszínűség terén.

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján
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Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

A vállalati sokszínűség igen fontos szerepet játszik vállalatunk sikeres működésében, ezért olyan mun-
kakörnyezetet szeretnénk létrehozni, amely tiszteli, értékeli és elismeri munkatársai egyediségét.  
Ha tényleg befogadóak vagyunk, akkor különbségeinkre (legyen az nem, kultúra, készségek, kor,  
szexuális identitás vagy fogyatékosság) erősségként tekintünk. Szeretnénk elérni, hogy munkatársaink 
önmagukat adhassák a munkahelyükön.

Úgy gondoljuk, a diverzitás elősegíti az innovációt és ügyfeleink jobb megértését. A sokszínűség fontos 
részét képezi az egyenlő bánásmód és a nemek közötti kiegyensúlyozottság, ezért folyamatosan vizs-
gáljuk a nők és férfiak arányát a különböző pozíciókra lebontva. Munkatársaink között a nők és férfiak 
aránya közel azonos.

Beosztás szerint ugyanakkor nagyobb eltérések mutatkoznak. 2015/2016-ban több mint kétszer annyi 
női munkatárs dolgozott nem vezető beosztásban, mint férfi. Specialistáink és menedzsereink között 
csak feleannyi női munkatársunk dolgozik, mint férfi. Jelenleg minden hetedik igazgatónk nő.  
2016. március 31-én két női felsővezető és hat férfi felsővezető irányította a vállalatot.  
Öt felsővezetőnk 30 és 50 év közötti, három felsővezetőnk 50 évnél idősebb.

Női munkatársaink aránya üzleti területenként változó. Legnagyobb arányban a Lakossági, Értékesíté-
si és Operációs Igazgatóságban, a HR csapatban és a Vállalati Kapcsolatok csapatban dolgoznak nők, 
számuk közel duplája a férfiakénak. Technológia csapatunkban munkatársaink 15%-a nő, ez az arány 
ugyanakkor 2011/2012-ben még csak 13% volt.

Női munkatársak aránya üzleti területek szerint 
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2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

1,9

0,5

1,8 1,9

0,9 0,91,0 0,9
1,3 1,5

1,1 0,9

7,5

2,6
2,3

1,7
1,2

1,5
1,8

1,3

13% 14% 15% 15%
0,7

Vezérigazgató közvetlen 
beosztottjai

Lakossági Értékesítési és 
Operációs Igazgatóság

Vállalati Szolgáltatások 
Üzletág

Pénzügy HR Vállalati Kapcsolatok Technológia

0,7 0,8 0,8

Női munkatársak aránya üzleti területek szerint 
(női munkatársak/férfi munkatársak)

Munkatársak Specialisták Menedzserek Igazgatók

2,42

0,66
0,47

0,14

2,35

0,66
0,44

0,29

2,16

0,70
0,40

0,23

2,23

0,64
0,42

0,18

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

45



LMBT

Ahhoz, hogy tolerancián és sokszínűségen alapuló 
vállalati környezetet tudjunk kialakítani, fontos a 
folyamatos párbeszéd a diverzitást érintő témák-
ban. Ilyen kezdeményezés volt a Vodafone Cso-
port globális videokonferenciája az LMBT (leszbi-
kus, meleg, biszexuális és transznemű) 

közösséggel kapcsolatban, amelyet 2015-ben már 
másodszorra rendezett meg a vállalat. A video-
konferencián többek között nyíltan meleg munka-
társak osztották meg tapasztalataikat arról, hogy 
milyen a Vodafone-nál dolgozni.

Kollégáink 2015/2016-ban összesen 8 649 órányi képzésben részesültek, amely magában foglalja  
a tantermi és online képzéseket egyaránt. A képzések hosszát a tananyaghoz és munkatársaink ráfor-
dítható idejéhez igazítottuk, és kínálatunkat rövidebb (1-2 órás) és hosszabb (1-2 napos) képzésekkel 
gazdagítottuk. Munkatársaink és specialistáink 2015/2016-ban átlagosan 3 órányi, menedzsereink át-
lagosan közel 36 órányi képzésben részesültek. Menedzsereink képzésének részét a vezetői készségek 
elsajátítása képezi, amely kiemelten fontos, hiszen a vezető nagy hatással van munkatársai motivációjá-
ra, lelkesedésére és elköteleződésére. A középvezetők szakmai és vezetői készségei biztosítják a mun-
katársak hatékony, testreszabott, on-the-job (munka során elsajátított készségek és tudás) fejlődését,  
és a Vodafone értékeinek közvetítését.

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

Képzés és fejlesztés

Megközelítésünk: Képzés és fejlesztés

Munkatársaink képzését igyekszünk üzleti stratégiánknak megfelelően alakítani. Képzési terveink 
elkészítésekor figyelembe vesszük, hogy olyan témákat kínáljunk munkatársaink számára, amelyek 
hozzájárulnak szakmai és egyéni fejlődésükhöz. Képzési rendszerünket minden évben megújítjuk, 
ehhez a Vodafone Csoport által összeállított sztenderdet vesszük alapul.

Munkatársaink képzésével kapcsolatban jelenleg a Vodafone globális politikája irányadó. Fejlesztési 
programjainkért a munkatársi bevonással foglalkozó kollégánk felel a HR csapat tagjaként. 

Átlagos képzési óra beosztás szerint
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Oktatási programunk fókuszában a közvetlen ügyfélkapcsolattal foglalkozó, az ügyfélszolgálaton, illet-
ve a kereskedelmi csapatokban dolgozó munkatársaink sikerességének növelése állt, ezért a Lakossági 
üzletágunknál dolgozó munkatársaink átlagosan 17 órányi képzésben vettek részt 2015/2016 során. 
A munkánkat támogató területek, mint a Pénzügy, HR és a műszaki terület szintén kiemelten magas 
óraszámú képzésben vett részt, átlagosan 11, 7 és 5 órában. Annak érdekében, hogy ügyfélszolgálatunk 
a lehető legeredményesebben működjön, a képzésekbe bevontuk a folyamatokat támogató munkatár-
sainkat is.

A következő években elsősorban a vezetői készségek fejlesztését szeretnénk előtérbe helyezni. Büsz-
kék vagyunk eddigi eredményeinkre, képzéseinken a részvételi arány 99%-os, az elégedettség pedig 
munkatársaink visszajelzései alapján 95%-os volt.

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján
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A személyes tréningek mellett elektronikus 
tananyagok segítségével segítjük munkatársaink 
szakmai képzését, amely a saját szakmai terüle-
tükön belüli elmélyedést, valamint más szakte-
rületek megismerését segítheti elő. A Vodafone 
Academies gyűjtőnév alatt található anyagok 
előnye, hogy könnyen hozzáférhetőek, ingyene-
sek, valamint lehetővé teszik az interaktív tanulást. 

A tananyagokat témák szerint csoportosítottuk, 
így külön-külön elérhetőek a HR, marketing, 
pénzügy, jogi tudományok, technológia vagy az 
értékesítéssel kapcsolatos e-learning anyagok. 
Az akadémiák változatos eszköztárat kínálnak 
munkatársainknak, téma specifikus e-learninget, 
élő webinárokat, offline videó anyagokat, valamint 
hasznos tippeket, blogokat.

Egészséges és biztonságos munkahely

Megközelítésünk: Egészség és biztonság

A Vodafone Magyarország Egészség-, munka- és tűzvédelmi szabályzata megfelel mind a magyar 
jogszabályoknak, mind pedig a Vodafone Csoport belső biztonsági sztenderdjeinek. Szabályzatunk 
rendszeresen megújul a magyar jogszabályi változások és a nemzetközi trendek maximális 
figyelembevételével. A kötelező tűz- és munkavédelmi oktatáson túlmenően kiterjedt tréning 
portfólióval rendelkezünk a területre vonatkozóan. A szabályzatunkban foglaltak és a Vodafone 
Munkavédelmi Alapszabályainak betartása kötelező érvényű mindenkire, aki a Vodafone-nak 
dolgozik.

Legfőbb célunk, hogy elkerüljük a munkabaleseteket. A piacon egyedülálló belső munkavédelmi 
menedzsment rendszerünk kiterjed az alvállalkozók biztonságára is. A munkavédelmi területet 
stratégiai szinten kezeljük. A stratégia mellett éves akcióterveink biztosítják a biztonságos 
és innovatív működést. Az akciótervekben konkrét, mérhető, realisztikus, időhöz kötött és 
egyetértésen alapuló (Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic and Time-based, SMART) célok 
és teljesítménymutatók kerültek meghatározásra, a státuszt negyedéves rendszerességgel jelentjük 
a menedzsment és a Vodafone Csoport részére. A magas kockázatú projekt tenderek során nem 
csak a szakmai és kereskedelmi szempontokat osztályozzuk, hanem a beszállítók munkavédelmi 
teljesítménye is nagy hangsúlyt kap.

A Vodafone menedzsmentje és meghatározott területek vezetői negyedévente (vagy ennél 
gyakrabban) részt vesznek olyan munkavédelmi bejárásokon, ahol lehetőségük nyílik a veszélyes 
tevékenységek jobb megismerésére. A bejárások helyszíne általában valamelyik bázisállomás, de a 
géptermek és raktárak is különösen kedveltnek számítanak. A munkabiztonságban érintett területek 
egyéni célkitűzésekkel rendelkeznek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
megteremtésére.
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Munkatársaink egészsége és biztonsága kiemelt fontosságú, így folyamatos képzéseket, egészségügyi 
szűréseket és konzultációkat biztosítunk számukra, valamint negyedéves és féléves rendszerességgel 
szűrővizsgálatokat, „wellbeing” programokat szervezünk. Kollégáink rendszeresen részt vehetnek irodai 
promgramokon, továbbá partnereink által kínált szolgáltatások igénybevétele esetén dolgozói kedvez-
ményekre is jogosultak.

A korábban bevezetésre került Health@Work program nagyban hozzájárul ahhoz, hogy növeljük mun-
kavállalóink egészségtudatosságát és csökkentsük a betegnapok számát. A program során elsősorban 
olyan, helyben is elérhető egészségügyi vizsgálatokat biztosítunk, amelyek figyelembe veszik a munka-
vállalókat érő kockázatokat. Például, tartós ülőmunkát végző munkatársaink három dimenziós gerinc-
vizsgálaton vehetnek részt, képernyő előtt dolgozó kollégáink szemészeti szakvizsgálatra mehetnek, és 
stresszes munkakörben dolgozó munkatársainknak laborvizsgálatokat biztosítunk. Az egyes rendezvé-
nyeken 120-150 kollégánk szokott részt venni.

Szem előtt tartjuk az esetleges kockázatokat, gondolva a szezonalitásra is. Ezért 2015 nyarán elsőse-
gélynyújtó képzéseket szerveztünk kijelölt elsősegélynyújtó kollégáink számára, valamint defibrilláto-
rokat helyeztünk el a budapesti és a miskolci irodáinkban, hogy vészhelyzet esetén kéznél legyenek. 
Mivel az irodai környezetben nem túl magas a külső sérülésekkel járó balesetek száma, ezért a képzések 
során nagyobb hangsúlyt fektettünk a nem külső sérülések kezelésére. 
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Annak érdekében, hogy munkatársaink el tudják 
kerülni az időszakos megbetegedéseket, munkavál-
lalóink számára rendszeresen biztosítunk influenza 
vagy éppen kullancs elleni védőoltást, és a preven-
ció jelentőségéről időszakos kampányokat indítunk. 
A betegségek megelőzésében fontos szerepet 
játszik, hogy vállalatunk saját üzemorvosi és szemé-
szeti szolgáltatást biztosít, továbbá a témával kap-
csolatos tudnivalókat rendszeresen kommunikálja. 

Közös erőfeszítéseink érdeme, hogy 2015/2016-
ban tizedére csökkent a betegségből származó 
kieső napok száma (13), míg a hiányzások és az 
összes sérülések száma gyakorlatilag stagnált.  
Foglalkozásból eredő betegség, illetve halálos  
baleset 2015/2016-ban sem történt.

A GRI előírásainak megfelelően arányszámokat is 
publikálunk annak érzékeltetésére, hogy a mun-
katársak létszámának növekedéséhez képest 
hogyan változnak az egészséggel és biztonsággal 
kapcsolatos adatok.29 Az üzemi balesetből szár-
mazó elvesztett napok száma egy munkatársra 
vetítve közel 1,5 napra nőtt az elmúlt években, 
míg a hiányzások aránya némileg csökkent,  
46,4 napról 44 napra. 

Legmagasabb kockázatú tevékenységeink közé 
tartozik a hálózatunk folyamatos fejlesztése és 
karbantartása során felmerülő, magasban történő 
munkavégzés, illetve az autóvezetés. Függetlenül 
attól, hogy ezeket munkatársaink vagy beszállítóink 
végzik, törekszünk arra, hogy megelőzzük az eset-
leges baleseteket, sérüléseket. A hálózatfejlesztési 
kivitelezések során folyamatos célellenőrzéseket 
végzünk, hogy biztosítsuk a Vodafone munkavédel-
mi előírásainak maximális betartását. Alvállalkozóin-
kat is bevonjuk az egészségi és biztonsági előírások-
nak való megfelelés ellenőrzésébe. A kivitelezések 
10%-át rendszeresen ellenőrizzük.

Munkaügyi egészség és biztonság 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Összes sérülések száma 18 5 3 4

Férfi 13 1 1 1

Nő 5 4 2 3

Foglalkozásból eredő betegségek - - - -

Férfi - - - -

Nő - - - -

Elvesztett napok száma 251 40 144 13

Férfi 216 6 58 2

Nő 35 34 86 11

Hiányzások száma 5 167 7 767 8 463 8459

Férfi 1 833 2 330 2 651 3 247

Nő  3334 5 437 5 812 5 212

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

29 Sérülések aránya (IR) a sérülések gyakoriságát mutatja az összes munkatárs által dolgozott összes munkaidő arányában. A betegségek aránya (ODR) a munkából eredő beteg-
ségek gyakoriságát mutatja az összes munkatárs által dolgozott összes munkaidő arányában. Az elvesztett napok aránya (LDR) az üzemi balesetekből származó elvesztett napok 
számát hasonlítja össze az összes munkatárs által dolgozott összes munkaidővel. A hiányzások aránya (AR) a munkatársak által le nem dolgozott napok számát mutatja az összes 
ledolgozott nap arányában.
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2015-ben megrendeztük első Közlekedésbizton-
sági Napunkat, amelynek célja az autóvezetéshez 
kapcsolódó biztonságtudatosság növelése volt. 
A nap folyamán kollégáink világszínvolanú szi-
mulátorokon próbálhatták ki, hogy milyen érzés 
veszélyes körülmények között vezetni, és érdekes 
előadásokat hallgathattak a közlekedésbiztonság 
témájában. 

2014-ben bevezettük az Elsősegély Forródrótot, 
egy telefonszám felhívásával kollégáink azonnali 
segítséget kérhetnek baleset vagy rosszullét ese-
tén. Megoldásunk hozzájárul a biztonságos mun-
kakörnyezet megteremtéséhez, valamint megfelel 
a mobiliroda koncepció elvárásainak is. 

A People Survey visszajelzések alapján munkatár-
saink 97%-a gondolja úgy, hogy komolyan vesszük 
a munkahelyi egészség- és biztonsági előírásokat. 
Kollégáinkat arról is rendszeresen megkérdezzük, 
hogy vezetőjük támogatja-e az ő személyes jóllé-
tüket, amelyre 2015-ben szintén magas, 86%-os 
értékelést adtak. Menedzsereink széles eszköz-
tárral rendelkeznek munkatársaink jóllétének 
támogatására, az erőforrások és feladatok eloszlá-
sának optimalizálásától, a flexibilis munkavégzési 
lehetőségeken keresztül, a munka és magánélet 
egyensúlyának támogatásáig számos módon 
támogatják munkatársainkat. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a dolgozói elégedettségi felmérésen a 
legjobb eredmények között szerepel a kollégák 
biztonságtudatossága.

GRI arányok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Sérülések aránya (IR) 0,19 0,05 0,03 0,04

Betegségek aránya (ODR) - - - -

Elveszett napok aránya (LDR) 2,40 0,38 1,38 0,12

Hiányzások aránya (AR) 34,47 48,42 46,37 44,15

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján
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Ügyfeleink iránti felelősségünk
A Vodafone Magyarországon több mint 2,7 millió felhasználó – lakossági ügyfelek, kisvállalatok, közép- és 
nagyvállalatok, közintézmények és egyéb szervezetek – számára nyújt mobilkommunikációs szolgáltatást.

Adatvédelem

Megközelítésünk: Adatvédelem

Ügyfeleink adatait úgy kezeljük, mintha azok sajátjaink lennének. Kockázataink értékelésére 
általános vállalati hatáselemzési mátrixot, csökkentésére pedig adatvédelmi kockázatmenedzsment 
módszertant alkalmazunk. Módszertanunk a Vodafone globális irányelveinek és a nemzetközi 
sztenderdeknek (mint az Internal Association of Privacy Professional, IAPP) egyaránt megfelel. 

Legfőbb célunk a kockázatok csökkentése és az adatbiztonságot, adatvédelmet érintő esetek 
megelőzése, mindezt strukturált folyamatok és eszközök létrehozásával és beágyazásával,  
valamint az adatbiztonsági, adatvédelmi kockázatkezelés egységes megközelítésével támogatjuk.

Személyes adatokhoz kizárólag azon dolgozóink számára biztosítunk szabad hozzáférést, akiknek 
munkakörük, illetve feladatuk ellátásához szükséges ezen adatok ismerete. Az adatok védelme 
érdekében biztosítjuk a védett adathoz hozzáfér(het)ő személyek azonosíthatóságát. Az előfizetői 
személyes adatok védelmi szabályzata alapján a Vodafone minden alkalmazottja köteles megismerni 
és tiszteletben tartani a távközlési szolgáltatásokat igénybe vevő előfizetők és felhasználók 
magánélete bizalmasságához, és személyes adatai védelméhez fűződő jogait, valamint betartani  
az e tárgyú rendelkezéseket tartalmazó hatályos jogszabályi és belső vállalati előírásokat, 
utasításokat. Az erre vonatkozó részletes leírást Információbiztonsági Szabályzatunk tartalmazza.

Elektronikus Állománytárolási Szabályzat alapján adatainkat elsődlegesen saját szervereinken 
tároljuk, amelyekről rendszeresen biztonsági mentéseket készítünk. Minősített adataink szigorú 
védelméről külön szabályzatban rendelkezünk.

A mobilkommunikációs technológiák használata 
során egyre inkább előtérbe kerül az adatvédelem 
és a biztonságos mobilozás jelentősége.  
A kockázatok egyrészt a technológia terjedésével, 
másrészt annak intenzívebb használatával párhu-
zamosan nőnek. Ügyfeleink iránti felelősségünk 
egyik kiemelten fontos területe a személyes jogok 
és adatok védelme. Mindazok, akik szolgáltatásain-
kat választják, tanúbizonyságot tesznek az irán-

tunk érzett bizalomról, így kötelességünk bizto-
sítani adataik megfelelő védelmét. Olyan vállalati 
kultúrát alakítunk ki, amelyben munkatársaink 
ösztönösen és tudatosan is felismerik a személyes 
és biztonsági kockázatokat, és képesek kezelni 
azokat. Adatvédelmi kötelezettségünket a Maga-
tartási Kódexben fogalmazzuk meg, amely minden 
munkatársunkra kötelezően érvényes.
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Ügyfélelégedettség

Megközelítésünk: ügyfélelégedettség

Egyik legfontosabb mutatónk az NPS (Net Promoter Score, azt méri, hogy ügyfeleink mennyire 
szívesen ajánlják a Vodafone termékeit és szolgáltatásait másoknak), amelyet munkatársi 
teljesítményértékelési rendszerünkhöz is hozzákapcsoltunk. Az eredmények alapján az ügyfélélmény 
javítása érdekében minden pénzügyi évben szegmens specifikus akcióterveket készítünk, amelyeket 
folyamatosan nyomon követünk.

Az NPS mutatót havonta mérjük, általános kérdésekben reprezentatív, specifikus esetekben pedig 
célcsoport minta alapján. Az eredményeket eljuttatjuk az érintett területek, illetve a felsővezetés 
számára. Ügyfeleink több módon is visszajelzést adhatnak, on-line kérdőíven, telefonos interjún, 
vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Részletes elemzések során azonosítjuk az NPS fő 
mozgatórugóit, és ezen prioritások mentén határozzuk meg a fejlesztendő területeket.

Ügyfélszolgálatunk munkájáról a személyes kapcsolatfelvételt követően SMS-ben kérünk 
visszajelzést ügyfeleinktől. Az ügyfél tranzakciókat a Vodafone Csoport sztenderdeknek  
megfelelően a Vodafone Heartbeat rendszeren keresztül mérjük és értékeljük.

40 felső- és középvezetőnk havonta, kötelező jelleggel ügyfélnapot tart, amelynek során operatív 
ügyfélmunkát végez, figyeli az ügyfélszolgálaton zajló munkát, ügyféltalálkozókon vesz részt, 
értékesítési pontokra, vagy ügyfelekhez látogat.
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A korábbi évekhez hasonlóan a közvetlen ügy-
félkapcsolatok kiemelt szerephez jutnak napi 
működésünk során. Üzleti ügyfeleink számára a 
központi  irodánkban kialakított Ready Business 
Zone lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjék a 
Vodafone innovatív termékportfólióját és visszajel-
zést adjanak fejlesztéseinkkel kapcsolatban. 
 A lakossági területen szegmens specifikus 
műhelymunkák és ügyféltalálkozók keretében 
teremtjük meg a közvetlen ügyfélkapcsolat és 
kommunikáció lehetőségét. 2016 februárjától  
műhelymunkákat szerveztünk a lakossági és 
vállalati marketinggel foglalkozó munkatársak 
számára. A foglalkozások célja, hogy a különböző 
szakmai háttérrel rendelkező munkatársak egysé-
ges szemlélet és módszertan alapján tekintsenek 
a termékfejlesztés és marketing folyamataira 
úgy, hogy eközben az ügyfélélmény mindvégig 
fókuszban áll. A műhelymunkák állandó eleme a 
személyes ügyféltalálkozó, ahol munkatársaink 
közvetlenül ügyfeleinkkel találkoznak és dolgoz-
nak együtt. A foglalkozásokkal és az ügyféltalálko-
zókkal kapcsolatban is számos pozitív visszajelzés 
érkezett a résztvevőktől.

Ügyfélszolgálati csapatunk 2015/2016-ban 
is kiemelt figyelmet fordított az ügyfélélmény 
növelésére. Ezen célkitűzésünk eredményeként 
büszkén elmondhatjuk, hogy ügyfeleink a feltett 
kérdésekre az esetek több mint 90%-ában azon-
nal, és számukra megfelelő választ kaptak, így az 
Ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatos, elégedettség-
re vonatkozó kérdésre ügyfeleink az esetek több 
mint 90%-ában kiváló értékelést adtak.

2015/2016-ban az NPS minden lakossági és vál-
lalati szegmensben javult az előző évhez képest, a 
Vodafone pedig megszilárdította vezető szerepét az 
ügyfélélmény területén.30 2015. április eleje és szep-
tember vége közötti kutatásunk eredménye szerint 
a Vodafone Red és egyéb előfizetéses csomagot 
használó ügyfelei a többi mobilszolgáltató ügyfele-
ihez képest nagyobb arányban ajánlják a Vodafone 
szolgáltatásait ismerőseiknek, barátaiknak.31

30 2015/2016-os CR jelentésünk nem tartalmaz szegmens- és termék-specifikus ügyfélelégedettségi adatokat, azok bizalmas jellege miatt.
31 Az NPS-kutatás során a megkérdezettek egyetlen kérdésre kell válaszolniuk. A kérdés úgy szól: „Ha barátai, ismerősei tanácsért fordulnának Öhöz, hogy melyik mobilszolgálta-
tót válasszák, ajánlaná-e saját mobilszolgáltatóját?”. A Vodafone és a versenytársak ügyfélbázisán zajló lakossági felmérés online módszerrel készül, havonta 2 400 fős mintával. 
Az NPS adatfelvételét egy független kutatócég, az NRC végzi, helyi koordinációs feladatokat pedig a TNS Hoffmann látha el.

A Redes ügyfelek ajánlanák a leginkább a szolgáltatójukat.

előfizetéses csomagok piaca

Vodafone Telekom Telenor

korlátlan csomagok piaca
34,3

54
Vodafone Red

17,4
Telekom Next

12,7
Telenor All-in

10

4,6
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Felelős marketing

Megközelítésünk: marketingkommunikáció

A Vodafone Márka Irányelvek és Politika, illetve a Vodafone Szponzorációs Politika határozzák meg 
marketingkommunikációs tevékenységünk kereteit. Annak érdekében, hogy belső szabályzataink 
mindig aktuálisak legyenek, ezeket évente felülvizsgáljuk.

Ügyfeleink iránt érzett felelősségünk egyik legfontosabb eleme, hogy marketingtevékenységünket a jog-
szabályoknak és etikai elveknek megfelelően végezzük. A felelős marketing elvének megfelelően igyek-
szünk nyílt és egyértelmű kommunikációt folytatni ügyfeleinkkel, illetve támogatjuk őket abban, hogy 
megalapozott döntéseket hozhassanak. A fogyasztók tisztességes tájékozódáshoz való jogát és személyes 
adatainak védelmét törvényi előírások is biztosítják, de a törvényi kötelezettségen túl is elősegítjük, hogy 
ügyfeleink kiigazodhassanak a szolgáltatások között, és biztonsággal használhassák azokat.

2015/2016-ban nem fordult elő marketingkommunikációval kapcsolatos nem-megfelelés.
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Közösségek támogatása
A Vodafone alapítványai szerte a világon azon dol-
goznak, hogy a Vodafone tevékenysége által érin-
tett közösségek életszínvonalát a közösség mobi-
lizálásával növelni tudják. A Vodafone Alapítvány 
adományozáson, v alamint a Vodafone hálózatán, 
technológiáján és munkatársain keresztül egya-
ránt igyekszik a változáshoz szükséges eszközöket 
az érintett közösségek számára elérhetővé tenni.  
A mobiltechnológia az adományozással együtt ily 
módon nem csak közösségeken segít, de társadal-
mi változásokat is elindít.

A Vodafone globális felelősségvállalási politiká-
jának részeként 27 országban hozta létre helyi 
alapítványát annak érdekében, hogy az adott 
társadalmak igényeinek megfelelő programokat 
tudjon működtetni. A Vodafone Magyarország Ala-
pítvány 2003-ban kezdte meg működését, azóta 
több mint 1,4 milliárd forint támogatást osztott ki 
civil partnerei között. Az adományozáson túl egyre 
fontosabb szerepet töltenek be a szakmai jellegű 
társadalmi befektetési programok, amelyeket a 
Vodafone Magyarország Zrt. és az Alapítvány a 
VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Budapest  
Zrt.-vel közösen szervez.

A Vodafone Magyarország Alapítvány elsősorban 
olyan programokat karol fel, amelyek a rászorulók 
aktív tenni akarására építve képessé teszik az em-
bereket arra, hogy életkörülményeiken maguk vál-
toztathassanak. Ez igen fontos szempont, hiszen 
a támogatás eredménye ily módon válik valóban 
fenntarthatóvá hosszú távon is. A komplex társa-
dalmi problémák megoldása széles körű összefo-
gást igényel, ezért a Vodafone nemzetközi „Mobile 
for Good” (Mobiltechnológia a jó ügyek szolgála-
tában) kezdeményezéséhez csatlakozva az anyagi 
támogatáson túl partnereinkkel és munkatársa-
inkkal együtt, eszközeinket és mobiltechnológiai 
képességeinket felhasználva nyújtunk segítséget. 
E programokról bővebb információ a Termékeink, 
szolgáltatásaink c. fejezetben található.

A társadalmi befektetési programjainkhoz rendel-
kezésre álló erőforrásokat igyekszünk hatékonyan 
felhasználni, így ezeket három fő területre ösz-
szpontosítjuk: Mobiltechnológia a jó ügyek szol-
gálatában, Közösségek támogatása, és Hátrányos 
helyzetűek digitális oktatása. A Vodafone Ma-
gyarország Alapítvány tevékenységét szeretnénk 
minél fókuszáltabban végezni, így 2015/2016-
ban elsősorban a Digitális Iskola Programra és a 
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Vodafone Önkéntes Közösség munkájára koncent-
ráltunk. Az erőforrások hatékony felhasználása 
érdekében egyes programjainkat átszerveztük, 
összevontuk vagy megszűntettük. 2016-ban nem 
hirdettünk meg a Főállású Angyal programunkat 
újra, ugyanis szeretnénk a Programot a 2015 de-
cemberében elindított Digitális Iskola Programhoz 
igazítani. Az Alapítvány által támogatott Komplex 
Instrukciós Programot (KIP) ugyanakkor összevon-
tuk a Vodafone Digitális Iskola Programmal.

Vodafone Humanitárius Alap

A Vodafone Magyarország Alapítvány a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével 
2011 januárjában hozta létre a Vodafone Humani-
tárius Alapot. Az együttműködés egyedülálló Ma-
gyarországon, hiszen katasztrófa esetén azonnal 
rendelkezésre áll a Vodafone támogatása. Mindez 
stabil hátteret nyújt az Ökumenikus Segélyszerve-
zet munkájához, amely így a lehető leghamarabb 
célba tudja juttatni a segélyszállítmányokat.
A hazánkban kialakult migrációs válságra reagál-
va az Ökumenikus Segélyszervezet 2015 nyarán 
rendkívüli segélyprogramot indított azzal a céllal, 
hogy a menedékkérőknek, különösen a nőknek és 
gyermekeknek támogatást nyújtson. A Vodafone 
Humanitárius Alapból lehívott 1 millió forintos 

pénzbeli támogatást a Segélyszervezet a gyermek-
foglalkozások megtartásához szükséges eszközök 
beszerzésére fordította. 135 különféle képesség-
fejlesztő játékot és eszközt, 57 társasjátékot és 101 
darab kis értékű sporteszközt, valamint kézműves 
foglalkozásokhoz szükséges fogyóeszközt, kelléket 
jutattak el a rászorulókhoz. A támogatás egy része 
ugyanakkor a helyszínekre utazáshoz szükséges 
útiköltség fedezetéül szolgált. 

2015 decemberében a budapesti Erzsébet téri 
monumentális adományfa felállításához a Voda-
fone Magyarország is hozzájárult. A vállalat online 
kampánnyal egészítette ki az akciót: minden 
„#mindigegyutt” a közösségi oldalakon két 
további fahasáb-adományt jelentett a rászorulók-
nak. Összesen közel 3 000-en osztották meg a 
felhívást vagy töltöttek fel képeket, vagyis 3 000 
ember adományozott fahasábot a rászorulóknak. 
A karácsonyfa a lebontás után az Ökumenikus 
Segélyszervezet közreműködésével 25 rászoruló 
budapesti, illetve környéki családhoz került fedez-
ve egész téli tüzelőszükségletüket.

2015 telén közel 10 önkéntesünk segített 1 000 
adag ételt osztani a rászorulóknak a „szeret.éhség” 
néven ismertté vált jótékonysági kampány kerete-
in belül.
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Önkéntesség

Belső Főállású Angyal

2015-ben negyedik alkalommal indult útnak két 
Vodafone-os kollégánk, hogy munkájukkal egy 
kenyai árvaházban segítsenek 1-1 hónapig. A Belső 
Főállású Angyalok különböző kertészeti és barkács-
feladatok mellett az árvaházban lakó gyerekeknek 
és nevelőiknek segítettek önkéntesként. 

A Vodafone Belső Főállású Angyal programja lehe-
tőséget nyújtott a Vodafone és a Vodafone Szol-
gáltató Központ Budapest Zrt. (VSSB) munkatársai 
számára, hogy négy héten keresztül, nemzetközi 
környezetben végezzenek önkéntes munkát. Mind-
ez elősegítette személyes fejlődésüket, tudásuk 
gyarapítását, kulturális érzékenységük és kapcsolat-
építési képességeik fejlődését. A Vodafone partnere 
a Taita Alapítvány volt, a kiválasztott Belső Főállású 
Angyalok önkéntes munkájukat Kenyában, a burai 
St. Joseph árvaházban végezték.

2014 őszén egy mezőgazdasági szakértő segít-
ségével kialakított kísérleti gazdaság bővítése és 
fejlesztése volt a feladat, annak érdekében, hogy 
a gyermekek egyhangú és tápanyagokban sze-
gény étkeztetését felválthassa egy egészséges és 
változatos étrend, amelynek friss alapanyagait a 
kialakított gazdaság biztosítja. 2015-ben az Angya-
lok feladata a kísérleti gazdaság továbbfejlesztése, 
felvirágoztatása volt. Ennek keretében folytatták az 
öntözőrendszer fejlesztését, kialakítottak egy 20 
négyzetméteres nyitható tetejű szárító egységet  
és felújították az évek során leamortizálódott eső-
vízgyűjtő ereszrendszert.

Vodafone Önkéntes Közösség32

A Vodafone Magyarország és a VSSB munkatársai 
számára adott a lehetőség, hogy negyedévenként 

egy munkanapot önkéntes munkavégzéssel tölt-
senek. Az önkéntes programok megvalósításához 
pénzbeli támogatás is igényelhető. A Vodafone 
Önkéntes Közösség fennállása óta (2010. ősz) 
192 önkéntes program valósult meg, amelyekben 
3 200 munkatársunk vett részt több mint 23 400 
órányi munkával. A programok megszervezéséhez 
az Önkéntes Központ Alapítvány nyújt szakmai 
segítséget.

A Vodafone Önkéntes Közösség munkájában 
budapesti és miskolci kollégáink egyaránt aktívan 
részt vesznek. 2015 nyarán miskolci kollégáink már 
másodjára segítettek az Éltes Mátyás miskolci tagin-
tézményének, a Gagarin utcai óvodájának.

2015 karácsonyát a Vodafone önkéntesei közel 300 
hátrányos helyzetű kisgyermekkel együtt ünnepel-
ték. Rendhagyó módon a gyermekek ezúttal nem 
csak kaptak, de maguk is adtak ajándékot. A kará-
csonyi meglepetés-csomagokért cserébe szebb-
nél-szebb rajzokat készítettek az önkénteseknek.

Az év önkéntese

Fontosnak tartjuk, hogy minél több munkatársunkhoz eljusson az önkéntesség lehetőségének 
üzenete, ezért 2015-ben meghirdettük az Év Önkéntese díjat, mellyel az önkéntesség terén 
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó munkatársunkat jutalmaztuk.  
Az első díjat Erős Zoltán, quality expert kollégánk nyerte.

32 Bővebb információk: http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert/dolgozoi-onkentesseg
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Vodafone Big Bike Challenge

A Vodafone 6 magyar munkatársa is részt vett a Nagy-Britanniát hosszában, Land’s End és John O’Groats 
között átszelő Deloitte Ride Across Britain jótékonysági kerékpártúrán. Az 5 ország munkatársaiból álló ösz-
szesen 115 tagot számláló nemzetközi Vodafone csapat 9 nap alatt több mint 1 500 kilométert tett meg. 
A 2015. szeptemberében zajló túra során gyűjtött adomány is hozzájárult a nagy cél, azaz 1 millió angol 
font összegyűjtéséhez. Az adomány célja, hogy a nemzetközi Vodafone Alapítvány „hordozható iskola”, 
azaz Instant Network Schools programjának segítségével a Kongói Demokratikus Köztársaság területén 
működő menekülttáborokban élő gyermekek és fiatalok számára is elérhetővé váljon a digitális oktatás 
lehetősége. A programot Magyarországon a 13670-es ingyenes szám hívásával, hívásonként 250 forinttal 
lehetett támogatni a túra teljes időtartama alatt.

Instant Tanterem

A Vodafone Csoport az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) 
együttműködve fejlesztette ki az Instant Tantermet (Instant Network Schools). A Vodafone Instant 
Tantermet kifejezetten olyan területekre tervezték, ahol nincs megbízhatóan működő áram és 
internetellátás. A tanterem egy mindössze 52 kilogramm súlyú ládában szállítható, és minden 
olyan eszközt tartalmaz, amelyre az oktatás során szükség lehet. Egy laptop és 25 előre telepített 
tananyaggal ellátott táblagép mellett projektort, hangfalat és modemet is találhatunk benne, utóbbi 
biztosítja a 3G csatlakozást. A táblagépek helyben kapcsolódnak a laptophoz, így a tanítás során nincs 
szükség internetkapcsolatra. 

2015-ben a Vodafone Csoport nemzetközi programjának keretén belül az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságával együttműködve 12 kenyai, tanzániai és kongó iskolába kerültek Instant Tanterem 
csomagok, így az Instant Tantermekkel akár 15 ezer gyermek és fiatal felnőtt számára biztosíthatnak 
olyan modern oktatási segédeszközöket, amelyeket jelenleg csak elvétve, jóval fejlettebb 
országokban használnak.
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Oktatás

Oktatási programjaink célja a társadalmi mobilizá-
ció és a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése,  
a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok felkaro-
lása és támogatása.

Vodafone Digitális Iskola Program

A Vodafone Magyarország és a Vodafone Magyar-
ország Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a 
szerepvállalást az ország versenyképességének 
növelése, a jövő generációinak képzése, illetve 
a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének 
érdekében. Ezért a Vodafone 2015 decemberében 
elindította a Digitális Iskola Programot, amelynek 
legfőbb célja a hátrányos helyzetű fiatalok digitális 
ismereteinek fejlesztése, és a magyarországi okta-
tás digitális átalakításának ösztönzése. A program 
25 iskolát, összesen 6 424 diákot és 690 pedagó-
gust érintett. A Vodafone a programban résztvevő 
iskolákban összesen 1 300 Vodafone Tab Speed 
LTE táblagépet osztott ki, díjmentesen biztosította 
az oktatási célú használathoz szükséges havi  
3 GB adatforgalmi keretet, valamint finanszírozta 
a gyermekek és az érintett pedagógusok internet-
biztonsági oktatását is.

A Programban résztvevő iskolák közös jellemzője 
a rendkívüli nyitottság és a befogadó szellem, így 
nem véletlen, hogy a tanulók között igen nagy 
arányban találhatunk hátrányos helyzetű, halmo-
zottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési 
igényű gyermekeket. A tanulók és a pedagógusok 

digitális kompetenciáinak fejlesztése mellett az 
eltérő igényű és eltérő szociális háttérrel rendelke-
ző gyerekek együttnevelése, illetve a tanulmányi 
eredmények javulása is fontos cél, ebben nyújt 
segítséget a Stanford Egyetem által kifejlesztett 
Komplex Instrukciós Program. Ezért a Vodafone Di-
gitális Iskola Program fontos alappillére a Komplex 
Instrukciós Program (KIP)33 oktatási módszertan 
is, amelyet a Vodafone Magyarország Alapítvány 
2010 óta támogat.

A csoportmunka-szervezésen alapuló tanítási 
módszert – amelynek célja, hogy a gyermekek 
tudásszintje emelkedjen, és folyamatos sikerél-
ményt biztosítson számukra – a Stanford Egyetem 
fejlesztette ki. A KIP módszert 2015 végén 

17 iskolában alkalmazták Magyarországon, és 
2016 során, a Vodafone Digitális Iskola Program 
keretében további nyolc iskolában vezették be. 
Ez utóbbi iskolákban a pedagógusok KIP képzé-
sét szintén a Vodafone Magyarország Alapítvány 
finanszírozta.

A Vodafone Digitális Iskola Program kiváló példája 
az együttműködésnek, hiszen megvalósításában 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI),  
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), 
a Komplex Instrukciós Programot (KIP) Magyar-
országon működtető Hejőkeresztúri Iskolásokért 
Alapítvány, illetve szakmai partnerként az Együtt-
ható Egyesület is szerepet vállalt.

33 Bővebb információk: http://www.vodafone.hu/docs/Komplex-Instrukcios-Program.pdf
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A globális átlaghőmérséklet emelkedését egyér-
telműen alátámasztják a rendelkezésre álló 
adatok. Széles körű tudományos és szakmai 
konszenzus alapján a jelenség elsőszámú okozója 
a fosszilis üzemanyagok (mint például a kőolaj, 
földgáz, szén) égetéséből származó üvegházhatá-
sú gázok légkörbe áramlása. A távközlési szolgál-
tatásokat biztosító infrastruktúra (bázisállomások, 
adatközpontok, kapcsolóközpontok) működésé-
hez szükség van energiára. Ezt az energiát jelenleg 
az országos energia-hálózatok és erőművek szol-
gáltatják világszerte, amelyek jellemzően fosszilis 
forrásokat használnak. Az országos hálózaton 
kívül elhelyezkedő infrastruktúrát jellemzően 
helyi energia-forrás támogatja, például dízelgene-
rátorok. A Vodafone Magyarországon is használ 
dízelgenerátorokat, amelyek áramkimaradás ese-
tén biztosítják a szükséges eszközök folyamatos 
működését.

Célunk, hogy a mobilkommunikáció által kínált 
előnyök és lehetőségek mind többek számára 
elérhetővé váljanak, illetve szolgáltatásaink igény-
bevételével ügyfeleink és érintettjeink ökológiai 
lábnyomát is csökkenteni tudjuk. Ezt két módon 
tudjuk megtenni: egyrészt saját környezeti hatása-
inkat igyekszünk csökkenteni, másrészt segítünk 
ügyfeleinknek közvetlen környezeti terhelésük 
csökkentésében.

Központi kihívásunk, hogy hogyan lehet szolgál-
tatásainkat még több ember számára elérhetővé 
tenni csökkenő környezeti hatás mellett.

Környezeti teljesítményünk
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Termékeink és szolgáltatásaink környezeti hatásának csökkentése

Fontos szempont számunkra, hogy minél több hulladékot újrahasználjunk vagy újrahasznosítsunk.  
Irodáink, ügyfélközpontunk és boltjaink által termelt hulladék legnagyobb része papír, tinta, csomagolá-
si hulladék és IT-eszköz. Irodáinkban újrahasznosítási pontokat alakítottunk ki, nyomtatóinkat pedig au-
tomatikusan kétoldalas nyomtatásra állítottuk be. Lecserélésre kerülő IT-eszközeinket jótékony célokra 
adományoztuk vagy visszaszolgáltattuk beszállítóinknak. Irodánkban keletkező, kommunális hulladé-
kot is szelektíven gyűjtjük. A gyűjtésben bizonytalan kollégáinknak rendszeres belső kommunikációval 
támogatjuk, hogy ők is be tudjanak csatlakozni.

Elektronikus szerződéskötés

A leghatékonyabb módja a hulladék csökkentésének az, ha nem is keletkezik. Az elektronikus 
szerződéskötés bevezetése így nem csak gyorsabb kiszolgálást, de környezetkímélőbb folyamatot 
is eredményezett, amely jelentősen hozzájárul a működésünk során keletkezett papírhulladék 
mennyiségének csökkentéséhez. Előzetes kalkulációink alapján évente 740 ezer oldal papírt 
mentünk meg.

Az elektronikus szerződéskötéssel az átlagos ügyintézés várható ideje egy harmadával csökkent, 
mivel már nincs szükség a papírok nyomtatására, másolására és szkennelésére. A gyorsabb 
és kényelmesebb szerződéskötés részeként ügyfeleink saját szerződésük példányát, valamint 
az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhetőségét tartalmazó linket is elektronikusan, 
e-mailben, kapják meg. Azoknak az ügyfeleinknek, akik nem rendelkeznek e-mail címmel, 
munkatársaink segítenek létrehozni egy ingyenes e-mail fiókot.

Hálózati eszközeinket folyamatosan cseréljük új, energia-hatékony technológiára. Keressük a hálózatból 
kikerülő eszközök mind magasabb arányú újrafelhasználásának lehetőségét akár saját hálózaton belül, 
akár partnereinknél, ezért a hálózatból leszerelt eszközöket lehetőség szerint visszaépítjük a hálózat-
ba. Amennyiben ez a megoldás technológiai, vagy energetikai szempontból nem optimális, a lecserélt 
eszközöket egy szakmai partnernek adjuk át, aki megvizsgálja, hogy hasznosítható-e a piacon. Ha az 
eszközöket nem tudjuk újrahasználni, úgy alkatrészként, végső esetben pedig nyersanyagként kerülnek 
újrahasznosításra.

2015/2016-ban, hálózatunk fejlesztése és az eszközök cseréjének eredményeként 25 tonna távközlési 
eszközt értékesítettünk tovább, 2,2 tonnát pedig újrahasznosítottunk. Az LTE-re való átállás során akku-
mulátorokat is cseréltünk hálózati eszközeinkben, amelyekből 366 tonna újrahasznosításra, 9,5 tonna 
pedig újrahasználásra került. Mindössze 179 kilogrammnyi veszélyes hulladék került ártalmatlanításra.

Öko-termékbesorolás

Az elmúlt években a Vodafone Csoport iparági szervezetekkel, versenytársakkal, szállítókkal és 
civil szervezetekkel együttműködve dolgozta ki a kínálatában található telefonkészülékek öko-
termékbesorolását. Az öko-termékbesorolás célja az volt, hogy segítse a vásárlókat, hogy készülékek 
vásárlásakor a termék környezetre gyakorolt hatását is figyelembe tudják venni. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján az öko-termékbesorolás nem képviselt jelentős súlyt a vásárlók értékelésében, 
ugyanakkor a besorolás a Vodafone számára erőforrás-igényes tevékenység, így 2015/2016-ban ezt 
a projektet megszűntettük.
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34 Global e-Sustainability Initiative (GeSI): SMARTer2030 (http://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report2.pdf)
35  A fűtéssel kapcsolatos értékeket jelenleg nem jelentjük, mivel a bérelt ingatlanok esetében nem minden esetben áll rendelkezésre pontos,  

igazolható mennyiségi adat, a fűtési díj gyakran beépül a bérleti díjba.

Energiafogyasztásunk

Az energiafogyasztás és az abból adódó környezeti terhelés kihívása a jövőben tovább fog nőni, hiszen 
egyre több ügyfélhez juttatunk el egyre több szolgáltatást. Ennek eredményeként 2030-ra várhatóan a 
világ globális szén-dioxid kibocsátásának közel 2%-át a távközlési iparág adja majd, amely megközelíti 
a repülésből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét.34 A Vodafone egyrészt saját 
energiafogyasztásának optimalizálásával, másrészt ügyfelei energiafogyasztásának csökkentésével tud 
hozzájárulni a környezeti terhelés, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

Energiafelhasználás optimalizálása a Vodafone segítségével

A 2015. évi LVII. Törvény felhívta a nagyvállalatok figyelmét az energiahatékonyság fontosságára. 
Tapasztalataink szerint átlagosan 10-30% közötti a cégek felesleges energiafelhasználása és költsége, 
holott a fogyasztói szokások és a releváns energiafogyasztó berendezések folyamatos mérésével és 
az adatok kiértékelésén alapuló beavatkozásokkal bármely vállalat javíthatna energiahatékonyságán. 
A mobilkommunikációs technológia – különös tekintettel az IoT-re - számos lehetőséget kínál 
ezen a téren, ezért 2015-ben elindítottuk Vodafone Energiamenedzsment szolgáltatásunkat. 
Szolgáltatásunk segítséget kínál az energiahatékonysági felmérésben, tervezés, mérés és elemzés 
során minősített energetikai partnereink bevonásával.

Energia monitoring megoldásunk lehetővé teszi, hogy a végfelhasználó vállalat folyamatosan 
nyomon követhesse energiafelhasználását (villamos energia, gáz, gőz, stb.), így megfelelő döntéseket 
hozzon arról, hogy milyen beruházást igénylő beavatkozással éljen az energiahatékonyságának 
növelése érdekében.

Működésünkhöz (bázisállomások és adatközpontok eszközeinek működtetése és hűtése, irodáink villa-
mos energiaszükséglete, fűtése stb.) szükséges energiát elsődlegesen közvetett forrásokból biztosítjuk, 
az energiához szolgáltatóktól, kereskedőktől vagy a bérelt ingatlanok esetében a bérbeadón keresztül 
jutunk hozzá.35
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Megközelítésünk: energiafogyasztás

Tevékenységeink fókuszában hálózatunk, adatközpontjaink és irodáink energiahatékonysága áll, 
hiszen működésünk környezeti terhelésének legnagyobb részéért ezen területek felelősek. Annak 
érdekében, hogy minél több ügyfelünk számára kínálhassunk alacsony környezeti terheléssel járó 
alternatív megoldásokat, kapacitásainkat is tovább kell bővítenünk. Hálózatunk kiépítését nemzetközi 
és magyarországi jogszabályok, valamint a Vodafone belső előírásai szabályozzák, amelyek számba 
veszik a környezeti hatásokat, valamint egészség- és biztonsági aspektusokat. 

A 2015. májusában megjelent 2015. évi LVII. Törvénynek megfelelően 2016-ban tervezzük a kötelező 
energiahatékonysági audit elvégzését. Az audit terveink szerint kiterjed a teljes rádiós hálózatra, a 
főközpontokra, az irodaházakra, a bolthálózatra és a vállalati autóflottára is.

Működésünk minden területét igyekszünk oly 
módon továbbfejleszteni, hogy energiafogyasztá-
sunkat tovább csökkentsük. Ennek érdekében olyan 
bázisállomásokat alakítunk ki, amelyek 2G, 3G és 
4G technológiával rendelkeznek, energiahatékony-
ságot elősegítő szoftvereket használunk, amelyek 
a valós adatforgalmi igényekhez optimalizálják a 
használatban lévő rádiócsatornákat; olyan akkumu-
látorokat használunk, amelyek ellenállnak a magas 
hőmérsékleteknek; hálózati eszközeinket légkon-
dicionáló helyett szabad levegőztetéssel hűtjük; 
valamint okos energiairányító rendszereket vezet-
tünk be, amelyekkel távolról tudjuk ellenőrizni és 
irányítani a rendszereket az optimális teljesítmény 
érdekében.

Hat saját tulajdonú szervertermünk közül három-
ban szabadhűtésű klimatizált rendszert építettünk 
ki. Ezáltal drasztikusan csökkenteni tudtuk a gépter-
mek hűtésére fordított energia mennyiségét, abban 
az időszakban, amikor a külső környezeti hőmérsék-
let ezt lehetővé teszi. A megtakarított szén-dioxid 
kibocsátás szervertermenként, éves szinten elérheti 
akár a 76 tonnát. Másik három szervertermünkben 
a meglévő, elavult géptermi hűtőgépek részletes 
cseréje, valamint a régi áramellátó rendszer korsze-
rűbbé cserélése támogatta az energiahatékonyság 
növelését.

A 2015/2016-os pénzügyi évben nagy előrelépést 
tettünk a rádiós hálózatban található infrastruktúra 
berendezések (Egyenirányító- és klímaberendezé-
sek) modernizálására. A befejezett RAN infrastruk-
túrális projektjeinkkel éves szinten körülbelül 2.6 
HWh villamos végenergia megtakarítást értünk el, 
ami közel 835 tonna szén-dioxid kibocsátás elkerü-
lését jelentette. 2016/2017 során folytattuk a RAN 

infrastruktúra modernizálását. Célunk a free-cooling 
technológia még szélesebb körű elterjesztése, 
klimatizált bázisállomások kiváltása, régi, elavult 
klímák cseréje. Ezenkívül folyamatosan vizsgáljuk 
a piacon megjelenő energiahatékony berendezé-
sek és megújuló energiaforrások alkalmazásának 
lehetőségeit is.

Működésünkkel kapcsolatos energiafogyasztásunk 
és szén-dioxid kibocsátásunk esetében egyszerre 
két feladatnak kell eleget tennünk. Egyrészt sze-
retnénk növelni az általunk kínált szolgáltatások és 
lehetőségek választékát és mennyiségét, hogy ügy-
feleink és a társadalom számára minél több hasznot 
kínáljunk. Másrészt tudatában vagyunk a környezeti 
kihívásoknak, amelyeket energiafogyasztásunk és 
kibocsátásunk elősegít. Annak érdekében, erőfeszí-
téseink eredményét követni tudjuk, szükségünk van 
arra, hogy az adatok összehasonlítása során mind-
két feladatot számba vegyük. Ez az oka annak, hogy 
fajlagos adatokat közlünk.
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Fajlagos adataink egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak az elmúlt években, bár 2015/2016-ra 
fajlagos energiafogyasztásunk bázisállomások és árbevétel arányában 1-2%-ot növekedett. Adatforga-
lom arányában közel 30%-ot csökkent energiafogyasztásunk, ami jól mutatja, hogy hálózatunk évről 
évre egyre hatékonyabban működik. Képesek vagyunk több ügyfelet és magasabb forgalmat kiszolgálni 
alacsonyabb környezetterhelés mellett.36

Napenergiából származó energiafogyasztásunk tavalyhoz képest 72%-kal, 8 GJ-ról 13,5 GJ-ra emelkedett.

36  * A fogyasztási adatok újraközlésre kerülnek az adatszolgáltatás megnövekedett pontossága miatt. Az érintett adatok köre: gázolaj fogyasztás és a repülővel megtett utazás.

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

Fajlagos energiafogyasztás bázisállomások 
arányában (GJ/bázisállomás)

Fajlagos energiafogyasztás árbevétel 
arányában (GJ/mrd Ft)

Fajlagos energiafogyasztás adatforgalom 
arányában (GJ/TB)

90

1 905

36

2012/2013

2012/2013

2012/2013

2013/2014*

2013/2014*

2013/2014*

2014/2015*

2014/2015*

2014/2015*

2015/2016

2015/2016

2015/2016

79

1 722

27

79

1 664

17

81

1 676

12
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Szénlábnyomunk

A Vodafone Csoport globális vállalása alapján 2020-ig 50%-kal csökkenti szénlábnyomát a 2006/2007-es 
értékhez (1,23 millió tonna széndioxid) képest. A Csoport tagjaként természetesen mi is folyamatosan 
tanulmányozzuk, milyen intézkedések és fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy működésünk hatékony-
ságát növeljük, szén-dioxid-kibocsátásunkat pedig csökkentsük. A Vodafone Csoport legfőbb célja, hogy 
2018 márciusáig ügyfelei szén-dioxid-kibocsátását kétszer annyival csökkentse, mint az általunk kibocsá-
tott széndioxid mennyisége.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy növekedésünkkel párhuzamosan szénlábnyomunkat tovább mini-
malizáljuk. Ügyfeleinkkel és szállítóinkkal együtt dolgozunk azon, hogy termékeink és szolgáltatásaink 
környezeti hatásait csökkentsük, az anyaghasználattól a felelős hulladékkezelésig.

Megközelítésünk: kibocsátásaink

Legjelentősebb környezeti hatásunk a hálózatunk energiafelhasználása és szén-dioxid-kibocsátása. 
Adatközpontjainkban napról napra több adatot kell feldolgoznunk, ahogy egyre nő ügyfeleink igénye 
hang- és adatszolgáltatásaink iránt. Hatékonyságunk növelése érdekében hatékonyabb eszközök 
beszerzésébe, és energiafelhasználást csökkentő technológiák alkalmazásába fektetünk be, valamint 
keressük a lehetőséget, hogy több bázisállomásunkat működtessük megújuló energiával.

Környezeti teljesítményünkért a Vodafone Magyarország mindenkori felsővezetése, valamint a 
Technológiai és Értéklánc csapatok felelnek. Okos Energia Irányító rendszerünkkel Győrben és 
Budapesten található boltjaink teljesítményét ellenőrizzük. Teljesítményünk folyamatos javítása és 
környezeti hatásaink csökkentése érdekében menedzsment rendszerrel rendelkezünk, amely segít 
a kockázatok értékelésében, a célok kitűzésében, haladásunk ellenőrzésében és teljesítményünk 
jelentésében. Teljesítményünket évente elemezzük és felülvizsgáljuk.
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Kibocsátásainkat rugalmas munkalehetőségekkel (például, a székházunkban bevezetett Flexi Office 
/ Mobile Office munkavégzéssel) próbáljuk tovább csökkenteni, amelyek az utazás által keletkezett 
környezeti hatásokat tudják mérsékelni. Irodáinkat olyan technológiával szereltük fel, amely lehetővé 
teszi, hogy munkatársaink a világ bármely pontján lévő kollégáikkal együtt tudjanak dolgozni, ezáltal 
jelentősen csökkentettük a repülővel megtett utazások számát. Egységes kommunikációs rendszerünk 
online felületbe foglalja belső hang-, adat- és video alkalmazásainkat.

Fajlagos energiafogyasztásunkkal arányosan fajlagos kibocsátásunkat is mérsékeltük.37 Ezt egyrészt 
munkatársaink utazásainak csökkentésével, másrészt közvetett energiafogyasztásunk optimalizálásával 
értük el, amelyhez nagyban hozzájárult hálózatunk hatékonyabb működése.

37  ** A kibocsátási adatok újraközlésre kerülnek az adatszolgáltatás megnövekedett pontossága miatt. Az érintett adatok köre: hűtőgázok során felszabaduló kibocsátás.

Forrás: Vodafone belső adatszolgáltatás alapján

Fajlagos kibocsátás bázisállomások arányában  
(t CO

2
/bázisállomás)

Fajlagos kibocsátás árbevétel arányában  
(t CO

2
/mrd Ft)

Fajlagos kibocsátás adatforgalom arányában  
(t CO

2
/TB)

12

250

5

2012/2013**

2012/2013**

2012/2013**

2013/2014**

2013/2014**

2013/2014**

2014/2015**

2014/2015**

2014/2015**

2015/2016

2015/2016

2015/2016

11

235

4

11

235

2

9

192

1
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Díjak, elismerések
Munkánk fókuszában ügyfeleink és a szélesebb társadalom állnak, azon dolgozunk mindennap, hogy új 
lehetőségeket tudjunk kínálni számukra, így munkánk jutalma elsősorban az ő elismerésük. Mindemellett 
természetesen komoly megtiszteltetést jelent számunkra, ha szakmai fórumok és más szervezetek is 
felfigyelnek munkánkra, elismerik, és díjjal jutalmazzák tevékenységünket. 2015/2016-ban ismét számos 
elismerést kaptunk, és ez a tény továbbra is megerősít bennünket abban a tudatban, hogy jó úton járunk.
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Társadalmi díjaink

Az Év Vállalati Önkéntes Programja Díj

2015 végén az Önkéntes Központ Alapítvány a 
Vodafone Önkéntes Közösséget választotta az Év 
Vállalati Önkéntes Programjának. 2011 óta a  
Vodafone Önkéntes Közösség 192 programot való-
sított meg több mint 3 200 résztvevővel, mintegy 
23 ezer munkaóra alatt. 8 stratégiai partnerünk 
segítségével a rászorulók kétharmadának életszín-
vonalán sikerült javítani.

CSR Hungary díj

Nemzetközi szinten egyedülálló Tudástár a be-
széd- és mozgásképtelen gyermekek és fiatalok 
rehabilitációjában című pályázatunk nyerte meg 
a Magyar Üzleti Felelősség Díjat a Közös ügyek – 
közös felelősség kategóriában. A program keretén 
belül 2015 szeptemberétől elérhetővé vált egy 
nemzetközi szinten is egyedülálló, több mint száz 
fejlesztőjátékot és oktatási segédanyagot tartal-
mazó weboldal, amelyet Miksztai-Réthey Brigitta, 
a Vodafone Főállású Angyala, az ELTE informatika 
karának tanársegédje hozott létre a Vodafone 
Magyarország Alapítvány, a Bliss Alapítvány és az 
ELTE Informatika Karának közreműködésével.  
A weboldal célja, hogy segítséget nyújtson a súlyo-
san, halmozottan sérült, mozgás- és beszédképte-
len gyermekek és fiatalok számára a kommunikáció 
képességének elsajátításához. 2015-ben már 
negyedik CSR Hungary Díjunkat vehettük át.

Közös Értékteremtés Díj (MAF)

A Magyar Adományozói Fórum (MAF) Közös Ér-
tékteremtés Díját nyerte meg 2015 októberében 
a Vodafone az eltűnt személyek felkutatásáért 
programunk.

Legmeghatóbb Jó Cselekedet Díj

A Vodafone Tudástár a beszéd- és mozgásképtelen 
gyermekek és fiatalok rehabilitációja programja 
nyerte el a Legmeghatóbb jó cselekedet kategóri-
ában a zsűri különdíját a 3 Jó Cselekedet pályázat 
2016-os díjátadóján. Társadalmi programjaink 
immár második éve nyertek Jó Cselekedet Díjat – 
2015-ben három programunk is a győztesek közt 
szerepelt.

Marketing díjaink

Az Év Ügyfele díj az Arany Pengén
A Vodafone összesen 13 díjat nyert ügynöksé-
geivel együttesen az Arany Penge díjátadón, így 
megnyertük az Év Ügyfele díjat is. A Magyarországi 
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége 2010 
óta rendezi meg a fesztivált, amelyen minden 
évben a legnagyobb márkák és ügynökségeik 
szállnak ringbe, hogy összemérjék kreativitásu-
kat. 2015-ben 2 Arany, 3 Ezüst és 8 Bronz Pengét 
nyertünk.

Content Marketing Award 2015

A 2015 júniusában megrendezett Content Marke-
ting Award 2015 díjátadón B2B kommunikációs 
megoldások kategóriában az M2M Zóna pro-
jektünk lett a legjobb, melyet a zsűri arany díjjal 
ismert el. Az M2M Zóna egy M2M-kommunikáció-
val kapcsolatos híreknek dedikált honlap. A honlap 
célja, hogy inspirálja és informálja a hazai vállala-
tokat, amelyek az M2M technológia bevezetésével 
versenyelőnyt vagy bevétel növekedést érhetnek 
el. Taktikai kampányok, PR cikkek helyett a Gaz-
dasági Rádióval együttműködve létrehoztunk egy 
hírportált és egy rádióműsort, amelyek hiteles és 
friss tartalmat közvetítenek.

LolliPOP díjas reklámok

Öt kategóriában is bronzérmesek lettek videó-
ink - a Red Születésnap kampányunkat bemutató 
Red Cukorka, a Max Mesekönyv, a Vodafone Red 
Roaming kampány, a Vodafone Red Születésnap, 
Való álom tárlat és a Birthday Karácsony - a 2015-
ös LolliPOP alkotása díjon. A BTL alapú integrált 
kampányok kategóriában a Max mesekönyv arany-
díjat nyert.

Legjobb Ügyfélélmény Projekt díj

Az ügyfélkiszolgálás és ügyfélélmény témában  
az egyik legrangosabb hazai üzleti elismerést,  
a Legjobb Ügyfélélmény Projekt díjat nyerte meg 
RED Születésnap projektünk 2016-ban. A hivatalos 
indoklás szerint a program a bemutatott megoldás 
egyedisége, innovativitása és az ügyfélélményre 
gyakorolt kiemelkedően pozitív hatása miatt érde-
melte ki az elismerést. 
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Vállalásaink



Felelősségvállalási tevékenységeink és programjaink úgy tudnak hatékonyan fejlődni és bővülni, ha az 
irányokat célok segítségével határozzuk meg, folyamatosan nyomon követjük e célok megvalósulását, 
valamint tudatosítjuk a jelentősebb kihívásokat.

Fenntarthatósági céljaink kiválasztásakor fontos szempont, hogy azok meghatározóak legyenek mű-
ködésünkre, üzletvitelünkre és érintetteinkre gyakorolt hatásunk szempontjából. Az elmúlt években 
tapasztalt technológiai és szervezeti fejlődés alapján úgy döntöttünk, hogy felsővezetőink bevonásával 
új vállalásokat fogalmazunk meg.

E vállalások iránymutatást nyújtanak mindennapi felelősségvállalási tevékenységeink tervezése, kivite-
lezése és értékelése során. Előző évi vállalásaink megvalósításának státuszát, valamint új vállalásainkat 
az alábbi táblázatok tartalmazzák.

2015/2016-os vállalásaink státusza

Téma Vállalás Cél Terület Felelős Eredmény

Anti-
korrupció

Antikorrpuciós kontrollok 
dokumentációjának 
továbbfejlesztése

Az antikorrupciós tudatosság  
fenntartása, incidensek száma: 0.

Compliance
Compliance 
manager

teljesült

Adatvédelem

Adatvédelemmel 
kapcsolatos képzések 
és kontrollok 
továbbfejlesztése

Adatvédelemmel kapcsolatos 
nem-megfelelési esetek száma: 0.

Vállalati 
kapcsolatok 
igazgatóság

Adatvédelmi 
manager

teljesült

Egészség-
megőrzés

Egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos  
programok indítása  
és továbbfejlesztése

Elvesztett napok és hiányzások  
számának csökkentése

HR
HR 
vezérigazgató 
helyettes

teljesült

CR stratégia
A Vodafone 2020-as CR 
stratégiájának elkészítése

Elkészült CR stratégia az érintettek be-
vonásával. A Vodafone társadalmi és 
környezeti potenciáljának maximalizá-
lása, az elérhető erőforrások optimális 
és hatékony felhasználása

Vállalati 
kapcsolatok 
igazgatóság

CR szakértő teljesült

Jelentéstétel

A Vodafone éves 
jelentésének elkészítése 
a Valós Érték Módszertan 
alapján

A Vodafone működésének gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatásainak 
kimutatása és hiteles számszerűsítése

Vállalati 
kapcsolatok 
igazgatóság

CR szakértő teljesült
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2015/2016-os vállalásaink

Téma Vállalás Cél Terület Felelős

Egészség-
megőrzés

Egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos  
programok indítása  
és továbbfejlesztése

Piacon egyedülálló wellbeing program kialakítása, 
elsősorban a táplálkozásra, mozgásra és mentálhigiénés 
tényezőkre terjed ki. A cél  az 50%-os munkavállalói rész-
vétel elérése a programban. (Bázis: 0 fő  |  Cél: 900 fő”)

HR
Health, Safety 
& Wellbeing 
Manager

Energia 
hatékonyság

Energia felhasználás 
csökkentése

A szervertermekben olyan szabadhűtésű klimatizálási 
rendszer kiépítése, amely drasztikusan csökkenti a 
felhasznált energia mennyiségét.

HR
Head of 
Property

CR stratégia
Pro bono önkéntesség 
bevezetése a vállalati 
önkéntes projektekbe

Vállalati önkéntes program átalakítása, melyben a 
fizikai önkéntesség mellett a vállalat dolgozóinak 
képességeit és kompetenciát egy jó ügy szolgálatába 
állított szakmai önkéntesség is helyet kap.

Vállalati 
kapcsolatok 
igazgatóság

CR szakértő
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Rövidítések 
jegyzéke



2G 2. generációs mobilkommunikációs rendszer átlagosan 20–40 Kbit/s letöltési sebesség.

3G

Átlagosan 2-3 Mbit/s letöltési sebesség.  
A 3G a gyors adatátvitel új generációja, amelyet 2005 végén indítottak el világszerte. Ez egy olyan technológia, 
amely amellett, hogy a jelenlegi GSM rendszerek már megszokott szolgáltatásait nyújtja, a jelentősen megnövelt 
adatátviteli sebességnek köszönhetően olyan mobil multimédiás szolgálta- tásokat is elérhetővé tesz, mint például 
teljes zeneszámok letöltése, a nagy sebességű internet, vagy a videohívás

B2B „Business to Business” rövidítése, amely a vállalati ügyfelek felé alkalmazott értékesítési csatornát írja le.

Big data
Azon adatbázisokra vonatkozik, amelyek olyan sok és komplex adatot tartalmaznak,  
hogy csak adatbányászattal lehet használható információt kinyerni belőlük.

EDGE-
technológia

Enhanced Data rates for GSM Evolution, a GPRS (General Packet Radio Service) - technológiát kiegészítő,  
annak átviteli képességeinél akár háromszor gyorsabb letöltési sebességet kínáló megoldás.

GRI Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org), a nemzetközi jelentéskészítési sztenderdet kidolgozó fórum.

GRI G4 A GRI 4. generációs verziója, ami a 2016-ban publikált jelentések esetében kötelező lesz.

HBLF Hungarian Business Leaders Forum

IoT
„Internet of Things”, a dolgok internetének rövidítése. Jellemzően az egymással kommunikációra,  
adattovábbításra képes eszközök hálózata.

LTE (4G)
Long Term Evolution kifejezésből származó mozaikszó, ennek a technológiának köszönhetően lehetővé válik  
a nagyfelbontású videótartalmak és egyéb, nagy sávszélességet igénylő szolgáltatások nyújtása.

M2M Machine to Machine technológia, ami lehetővé teszi a gépek közötti adatkommunikációt.

mPOS „Mobile Point of Sales” rövidítése, azaz mobil fizetési terminálok.

NFC Near Field Communication (NFC): kis távolságú rádiófrekvenciás kommunikáció

NMHH Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

SDG
Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals), amelyek az ENSZ csúcstalálkozóján kerültek 
elfogadásra és a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célokon alapulnak.

TI
Transparency International, egy nemzetközi, független szakmai szervezet,  
amely a korrupció megfékezését tűzte ki céljául.

VoIP
„Voice over IP”, az Internet Protokoll feletti hangátvitel, ahol a hang az interneten vagy más,  
szintén IP-alapú adathálózaton keresztül kerül továbbításra.
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GRI szekciók

Referencia Meghatározás Hivatkozás a jelentésben Oldalszám

Általános sztenderd adatközlés

Stratégia és analízis

G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata  
a fenntarthatóság fontosságáról 

Vezérigazgatói köszöntő 3

Szervezeti profil

G4-3 A szervezet neve Jelentésünkről 4

G4-4 Elsődleges márkák, termékek, és/vagy szolgáltatások A Vodafone világszerte és Magyarországon. 
Termékeink, szolgáltatásaink

12 
21

G4-5 A szervezet központjának helyszíne A Vodafone világszerte és Magyarországon 12

G4-6 Azok az országok, amelyekben a vállalat működik A Vodafone világszerte és Magyarországon 12

G4-7 A tulajdon természete és jogi formája Vállalatunk vezetői 18

G4-8 A kiszolgált piacok A Vodafone világszerte és Magyarországon 12

G4-9 A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma; 
nettó árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra és részese-
désekre lebontva; gyártott termékek mennyisége vagy 
szolgáltatások mértéke

A Vodafone világszerte és Magyarországon. 
Gazdasági telesítményünk 
Munkatársaink iránti felelősségünk

12 
38 
35

G4-10 A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa,  
a munkaszerződés, és régiók szerint

Munkatársaink iránti felelősségünk 35

G4-11 Kollektív szerződés hatálya alá tartozó  
alkalmazottak aránya

Munkatársaink iránti felelősségünk 35

G4-12 A szervezet ellátási lánca Értékláncunk 17

G4-13 A szervezet méretében, szerkezetében vagy  
tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi időszak  
alatt történt jelentős változások

Szervezetünk 17

G4-14 Az elővigyázatosság elve hogyan érvényesül  
a szervezet keretein belül

Vállalatirányításunk 14

G4-15 Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések,  
amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója

Szervezeti tagságaink 20

G4-16 Tagság egyesületekben (pl. szakmai/ágazati egyesületek) 
és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben

Szervezeti tagságaink 20

Azonosított lényeges szempontok és határok

G4-17 A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb  
részlegeket, működő cégeket, leányvállalatokat  
és vegyesvállalatokat

A Vodafone világszerte és Magyarországon 12

G4-18 Azon folyamat bemutatása, amely során  
a jelentés tartalmának meghatározása történt

Jelentésünkről 4

G4-19 A jelentés tartalmának összeállítása során  
azonosított lényeges szempontok listája.

Jelentésünkről 4

G4-20 A lényeges szempontok jelentésének határai  
a szervezeten belül.

Jelentésünkről 4

G4-21 A lényeges szempontok jelentésének határai  
a szervezeten kívül.

Jelentésünkről 4

G4-22 A korábbi jelentésekben már szerepelt információk  
újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata

Jelentésünkről 4

G4-23 Az előző jelentéstételi időszakokhoz képest a jelentés 
kiterjedési körében, határaiban, vagy mérési módszerekben 
bekövetkezett jelentős változások

Jelentésünkről 4
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GRI szekciók

Referencia Meghatározás Hivatkozás a jelentésben Oldalszám

Az érintettek bevonása

G4-24 Azon érintettek listája, amelyekkel  
a szervezet bármilyen formájú párbeszédet folytat

Érintettjeink 19

G4-25 Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei Érintettjeink 19

G4-26 Az érintettek bevonására alkalmazott  
módszerek bemutatása

Érintettjeink 19

G4-27 Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett 
felekkel folytatott párbeszéd során merültek fel

Érintettjeink 19

A jelentés profilja

G4-28 A jelentéstételi időszak meghatározása Jelentésünkről 4

G4-29 A legutóbbi jelentés dátuma Jelentésünkről 4

G4-30 A jelentéstételi ciklus meghatározása Jelentésünkről 4

G4-31 Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van  
a jelentéssel vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban

Jelentésünkről 4

G4-32 GRI tartalmi index GRI tartalmi index 57

G4-33 Tanúsítás Jelentésünkről 4

Irányítás

G4-34 A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása Vállalatirányításunk 4

Etika és feddhetetlenség

G4-56 Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről, 
viselkedési normáiról és egyéb alapelveiről

Stratégiánk és értékeink 13

Specifikus sztenderd adatközlés

Gazdasági indikátorok – Gazdasági teljesítmény

G4-EC1 A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, 
beleértve a bevételeket, működési költségeket, munka-
vállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi be-
fektetéseket, a visszatartott nyereséget, a befektetőknek 
és az államnak tett kifizetéseket

Gazdasági telesítményünk 32

Gazdasági indikátorok – Piaci jelenlét

G4-EC6 A helyiek alkalmazására vonatkozó eljárások  
és a helyiek aránya a felső vezetésben  
a szervezet jelentősebb telephelyein

Vállalatirányításunk 14

Gazdasági indikátorok – Közvetett gazdasági hatások

G4-EC7 Elsősorban közhasznú céllal megvalósított – kereskedel-
mi, természetbeni vagy közérdek kötelezettségvállalás 
útján végrehajtott - infrastrukturális befektetések és 
szolgáltatások fejlesztése és hatása.

Fogyatékkal élő ügyfeleinknek  
szánt megoldások
A Vodafone forradalmi megoldásai
Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában
Közvetlen gazdasági hatásaink
Közösségek támogatása

22

24
26
33
44

Környezeti indikátorok – Energia

G4-EN5 Energia intenzitás Energiafogyasztásunk 49

Környezeti indikátorok – Kibocsátások

G4-EN18 Fajlagos üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátás Szénlábnyomunk 51

Környezeti indikátorok – Termékek és szolgáltatások környezeti hatásai

G4-EN27 A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak  
mérséklését célzó kezdeményezések

Termékeink és szolgáltatásaink  
környezeti hatásának csökkentése

48
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GRI szekciók

Referencia Meghatározás Hivatkozás a jelentésben Oldalszám

Társadalmi indikátorok – Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munkakörülmények: Foglalkoztatás

G4-LA1 A teljes munkaerő fluktuációja Munkatársaink iránti felelősségünk 35

Társadalmi indikátorok – Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munkakörülmények: Munkahelyi egészség és biztonság

G4-LA6 Sérülések, foglalkozásból eredő betegségek, kiesett 
napok, és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő 
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