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Budapest, 2022. február 18.  

A hibrid után agilis munkavégzést vezet be a Vodafone 

Gyorsabb piacra lépést, ügyfél- és emberközpontúbb megoldásokat és 

munkahelyet várnak az új munkarendtől 

A Vodafone Magyarország az úttörők egyikeként, közel egy éves előkészület után, több 

hullámban, a karanténidőszakban bevezetett hibrid munkavégzést megtartva vezeti be az 

agilis munkavégzést. A méretgazdaságosság helyett ma már inkább a kreativitás, 

ügyfélközpontúság és gyorsaság jelent valódi piaci előnyt, az új megközelítésmód pedig 

ezeket a tulajdonságokat ötvözi. 

Mit jelent az agilis működés? 

Agilisnak lenni annyit jelent, hogy valaki tettre kész, proaktív és gyorsan reagál. A 20. század vége 

felé több informatikai szakember is kifejlesztette a saját agilis módszereit, amelyet aztán rengeteg 

vállalat követett. A Vodafone Magyarország eleinte egyik legnépszerűbb agilis módszertan, a 

scrum elveit követi. A scrum egy jól strukturált keretrendszer, amelyet többnyire új termékek 

fejlesztésére vagy a változások megszilárdítására használnak, tehát általában kreatív vagy 

változékony munkakörökben alkalmazzák. A scrumon belül az egyik legfontosabb egység a squad, 

ami egy keresztfunkcionális csapat teljeskörű felelősséggel. A squad egy megadott célkitűzés 

alapján határozza meg az elvégzendő feladatokat, hozza meg az üzleti döntéseket és hajtja is 

végre őket. Az agilis munkavégzés egyik kulcsa a rövid távú, belátható célok kitűzése. Ehhez a 

csapat kijelöl egy előre meghatározott időtartamot, úgynevezett sprintet (általában 2 hét), 

amelyben a csapat létrehozza a teljes értékű, potenciálisan működőképes termékelemet. Ez a 

strukturált megközelítés általában megfelelő az agilis munkavégzéssel most ismerkedő csapatok 

számára, azonban a vállalat lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes csapatok idővel saját, egyéni 

működésükhöz igazítsák az agilis keretrendszert. A munkavégzésükhöz legjobban igazodó agilitás 

megtalálásában és kialakításában a csapattagokat kijelölt Scrum Masterek segítik majd.  A 

módszernek köszönhetően a szervezet tagjai számára átláthatóbbá válik a feladatok leosztása és 

a folyamatok is tervezhetőbbé válnak. Ez mind hozzájárul a hatékonyabb, eredményközpontú 

működéshez.  
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Az agilitás ezen tulajdonságai teljes mértékben összhangban vannak a Vodafone vállalati és 

szervezeti értékeivel, hiszen az agilitás nemcsak módszer, hanem sokkal inkább gondolkodásmód 

és magatartásformák összessége: hozzátartozik, hogy őszintén reagáljunk és kifejtsük a 

véleményünket, valamint az is, hogy bízzunk egymásban és beismerjük, ha hibáztunk, és ez 

esetben ne féljünk újra próbálkozni, akár más módszerekkel. A vállalat támogatja munkavállalóit 

abban, hogy merjenek kísérletezni, új dolgokat kipróbálni és ezek mentén leszűrni a tanulságokat 

a gyors fejlődés érdekében.  

Miért és hogyan történik az agilis átalakulás? 

A Vodafone Magyarország az agilis átalakulástól termékei és szolgáltatásai gyorsabb piacra jutását 

és az ügyfélközpontú gondolkodás és cselekvés további javulását   várja.  

„Mint a legtöbb nagyvállalati transzformáció, a Vodafone Magyarország agilis átalakulása is 

hullámokban történik. Miután egy-egy csapat alulról szerveződően elkezdett az agilis 

módszerekkel működni, a digitális csapatok, majd a teljes lakossági üzletág is agilissá formálódik, 

míg végül hosszútávon a Vodafone minden egysége megtalálja a saját maga számára hasznos és 

működő agilitást” – mondta el Révész Balázs, a Vodafone Magyarország Lakossági Szolgáltatások 

Üzletág vezérigazgató-helyettese, aki a keresztfunkcionális csapatok szervezése során a házon 

belüli leadeket fogja össze. Ő koordinálja, értékeli a munkát, illetve vonja le menet közben a 

tanulságokat. A teljes agilitásra való átállásba pedig együtt, fokozatosan fog a Vodafone 

Magyarország teljes csapata betanulni. Ezt támogatja az agilis átalakulás szervezésére és 

támogatására létrehozott, közel 1 éve működőműködő Agile Transformation Office is.  

Agilis munkavégzés a hibrid rendszerben 

Az agilis munkavégzést több hazai és nemzetközi nagyvállalat bevezette már, a Vodafone azonban 

a hibrid rendszer sajátos adottságait is integrálta, agilis előnyöket kovácsolva azokból. A Vodafone 

Magyarország a járványidőszak közepén 2021 nyarán jelentette be, hogy hibrid munkarendben 

folytatja tovább a működését, rugalmasan személyre szabható keretrendszert biztosítva a 

dolgozói számára. A munkáltató célja, hogy a nem 100%-ban helyszínhez kötött munkakörök 

esetében átlagosan heti 3 napot töltsenek a munkavállalók home office-ban és 2 napot az 

irodában. Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettese szerint az, hogy 

mely napok azok, amelyeket otthoni, és melyek azok, amelyek irodai munkával érdemes tölteni, 

az agilis rendszerben a csapat és az egyén igényeitől függ, tükrözve a munkaterhelés, az aktuális 

projektek és a hatékonyság szempontjait is. „A sprintek intenzívebb időszakait, például azok 

indulását és lezárását a csapatoknak az irodában érdemes végezniük, míg az elmélyült, önálló 

munkavégzést igénylő feladatokat home office-ból tudják jobban teljesíteni. A megfelelő 

szoftveres támogatásnak köszönhetően az otthonról való munkavégzés során is nyomon 

követhetők a user story-k és a feladatok, valamint naprakészen tartható a scrum tábla, így a 

munkavégzés a csapaton belül átlátható marad” – tette hozzá. 

 

 

További információk:  

 

 

sajto@vodafone.com   
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A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 52 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 142 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel. A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést. A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  
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