
a 2009/2010 

üzleti évrôl

V
ál

la
la

ti 
Fe

lelôsségvállalás Jelentés



Vezérigazgatói köszöntô

2009 után immár második ízben 
számolunk be a Tesco vállalati 
felelôsségvállalás jelentésében 
társadalmi és környezeti hatása-
inkról, az ezeket kezelô program-
jainkról, kezdeményezéseinkrôl. 
A hazai gazdasági élet megha-
tározó szereplôjeként fontosnak 
tartjuk, hogy mûködésünk ebben  
a tekintetben is átlátható és szá-
mon kérhetô legyen.
Az elmúlt év jelentôs részben  
a gazdasági válságról szólt itthon 
és világszerte. A válság hatásai 
a kiskereskedelemben is erôsen 
érzékelhetôek voltak: csökkenô 
vásárlóerô, az olcsóbb, illetve 
akciós termékek elôtérbe kerülése 
volt a jellemzô. Ugyanakkor még 
ilyen nehéz gazdasági helyzetben 
sem veszíthetjük szem elôl a hosszú 
távon is fenntartható mûködést 
biztosító céljainkat. Ennek szel-

lemében folytattuk a környezeti 
terhelésünk csökkentését célzó 
kezdeményezéseinket, és a koráb-
biaknál nagyobb gondot fordí-
tottunk arra, hogy megismerjük 
érintettjeink véleményét, igényeit, 
és érdekeiket figyelembe véve 
alakítsuk mûködésünket. Erônkhöz 
mérten bôvítettük társadalmi 
szerepvállalási tevékenységünket 
is, hozzájárulva fontos társadalmi 
célok megvalósításához.

A jelentés összeállításakor is 
igyekeztünk figyelembe venni  
vállalati felelôsségvállalás tevé-
kenységünk új hangsúlyait, ame-
lyeket az érintettektôl kapott 
visszajelzésekre, az általuk meg-
fogalmazott kritikákra is építve 
alakítottunk ki.  Idetartoznak a 
hazai beszállítókkal való kapcso-
lat javítását és a hazai termékek 

arányának növelését, valamint a 
Tesco helyi közösségekbe történô 
beágyazottságának erôsítését célzó 
kezdeményezéseink, amelyekrôl a 
korábbiaknál nagyobb terjedelem-
ben olvashatnak.
Bízom benne, hogy ez a kiadvány 
is hozzájárul ahhoz, hogy a Tes-
córól a korábbiaknál színesebb, 
összetettebb kép alakuljon ki a 
közvéleményben. Továbbra is vár-
juk az észrevételeiket, hozzászó-
lásaikat, hogy tevékenységünket 
még inkább az önök igényeihez 
tudjuk igazítani.

Kellemes olvasást kívánok!

Per Bank,
vezérigazgató

www.tesco.hu/vallalati-felelosseg
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A Tesco a hazai gazdaságban

2010 elején a Tesco 18,3 százalékos 
piaci részesedéssel Magyarország 
legnagyobb hipermarket kereske-
delmi lánca és egyben második 
legnagyobb brit befektetôje. 16 
éves magyarországi mûködésünk 
során eddig 102 hipermarketet 
nyitottunk, a teljes bolthálózatunk 
a kis alapterületû boltokkal együtt 
176 egységbôl áll.  
Fô tevékenységünk az élelmiszer-
kiskereskedelem, de ezenkívül is 
számos termékcsoportot forgalma-
zunk a háztartási elektronikától 
kezdve a ruházati termékeken 
keresztül a sporteszközökön át 
egészen a kozmetikumokig és a 
lakás-kiegészítôkig. A Tesco Pénzü-
gyi Partner szolgáltatáson keresztül 
többféle hitel- és biztosítási ter-
méket is kínálunk vásárlóinknak.

Az elmúlt üzleti évben összesen 
150 916 776 vásárlót szolgáltunk 
ki, ami heti közel 3 millió vásárló. 
Több mint 22 000 munkavállalóval 
az ország legnagyobb munkál-

tatója vagyunk a magánszférában. 
Minden új áruház nyitásával több 
tucat új munkahelyet hozunk létre, 
az elmúlt évben megnyitott 21 új 
egységünkben – melyek többsége 
kisebb alapterületû Tesco Expressz 
üzlet – összesen 1481 munkavál-
lalót alkalmazunk.

Az elmúlt 16 évben folyamatosan 
fejlesztettünk, a legtöbbször hazai 
vállalatokkal együttmûködve. 
Országszerte áruházakat, raktári 
központokat építettünk, amivel 
jelentôsen hozzájárultunk a hazai 
ingatlanfejlesztési szektor növeke-
déséhez. Megrendeléseinkkel külö-
nösen a gazdaságilag elmaradot-
tabb régiókban nyújtottunk fontos 
segítséget az építésben, kivitelezés-
ben érdekelt cégeknek.
Több mint 60 milliárd forintos 
adóbefizetésünk – amellyel  
a magyar költségvetés egyik 
legnagyobb befizetôje a Tesco 
– mintegy 20 000 közalkalmazott 
bérét fedezi. Más multinacionális 

vállalatokkal ellentétben soha nem 
részesültünk még adókedvezmény-
ben vagy állami támogatásban.  
A hazai beszállítók legnagyobb 
partnereként hozzájárulunk a 
magyar gazdaság kifehérítéséhez, 
alacsony szintû árainkkal pedig az 
infláció féken tartásához.
Üzleti mûködésünk során min- 
denkor a törvények és egyéb etikai 
normák betartását szem elôtt 
tartva járunk el: betartjuk adófize-
tési kötelezettségeinket, munkatár-
sainkat szabályszerûen foglalkoz-
tatjuk, beszállítóinkat kellô idôben 
kifizetjük, ezáltal is igyekszünk 
példát mutatni a magyar gazdaság 
szereplôinek.
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18,3%-os
piaci részesedés

16 év

60 
milliárd forint

adó

22 000
munkavállaló

3 millió
vásárló

A Tesco-Global Zrt. üzleti éve 2009. 
március 1-jétôl 2010. február 28-ig 
tart. Az alábbiakban ezt 2009-2010-
ként, illetve üzleti évként használjuk. 
Hasonlóképpen a 2007, 2008 évek is a 
márciustól februárig terjedô üzleti évet 
jelzik. Ahol mégis a naptári évre törté-
nik utalás, azt külön jelezzük.



Legfontosabb pénzügyi adataink: 
   

Adatok Ft-ban  2006/07  2007/08  2008/09 2009/10

Értékesítés bruttó 
árbevétele

565 703 292 522 632 124 398 075 681 358 664 366 689 368 749 983

Áfa 83 969 438 512 97 911 800 855 104 825 038 092 116 059 599 592

Értékesítés nettó 
árbevétele

481 733 854 010 534 212 597 220 576 533 626 274 573 309 150 391

Mûködési költségek 478 146 272 037 532 685 831 606 572 103 768 026 571 639 780 459

Adózás elôtti 
eredmény

12 296 528 264 10 278 169 070 13 501 631 934 9 901 587 185

Adózás utáni 
eredmény

12 084 940 264 9 885 366 519 13 320 775 519 9 739 863 244

 
   

Tesco kiskereskedelmi egységek száma és az eladótér felülete:   
 

2009.02.28. 2010.02.28.

Kereskedelmi egységek száma 
(db)

149 176

Eladótér felülete összesen 
(m2)

555 182 595 465
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Kiskereskedelem •         
beszállítóktól a vásárlókig

Piacvezetô kiskereskedelmi lánc-
ként számos hazai beszállítónk 
számára mi adjuk a legnagyobb 
felületet, hogy termékeiket eljut-
tassák a fogyasztóikhoz. Multina-
cionális vállalatként is tisztában 
vagyunk a gazdasági súlyunkból 
fakadó helyi felelôsséggel.  
Alapelvünk, hogy lehetôség szerint 
helyi beszállítókkal dolgozzunk 
együtt. Ez egyrészt csökkenti a 
termékek szállításának környezeti 
terhelését, másrészt támogatja az 
ország gazdaságát. Nem utolsó-
sorban egybeesik vásárlóink azon 
igényével, hogy jó minôségû, hazai 
termékeket találjanak polcainkon.

2.1  Kapcsolat 
 a hazai beszállítókkal
2.2  Helyi termékek 
 a helyi vásárlóknak
2.3  Figyelmünk középpontjában 
 a vásárlók 
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 Kapcsolat a hazai       
 beszállítókkal

A Tesco üzletpolitikájának el-
sôdleges célja, hogy a vásárlók 
számára megfelelô ár-érték  
arányban kínáljon jó minôségû  
termékeket, széles választékban,  
a legolcsóbb beszerzési forrásból. 
Ezt szolgálja a helyi, magyarorszá-
gi, regionális és nemzetközi rend-
szerre épülô beszerzési modell is, 
amit más, hazai és nemzetközi 
kiskereskedelmi lánchoz hasonlóan 
alkalmazunk, hogy árainkat  
alacsony szinten tarthassuk.

A globális beszerzés meghatá- 
rozóan nem élelmiszerekre,  
hanem fôleg a Távol-Keletrôl 
származó textíliákra, ruházati ter-
mékekre és elektronikai cikkekre 
vonatkozik, melyeket közvetlenül  
a gyártótól vásárol a cég;  
ez szintén az árak alacsony ha-
tárának fenntartását szolgálja. 
A regionális beszerzési modell 
keretében a teljes európai hálózat 
számára történik a beszerzés, 
ami nem csak a vásárlók számára 
garantálja a legkedvezôbb árakat, 
de segít a magyar beszállítóknak 
abban is, hogy könnyebben elérjék 
a nemzetközi piacokat. 

Jelenleg a magyar beszállítók közel 
100-féle magyar termékkel, köz-
tük édességekkel, szénsavmentes 
italokkal, fagyasztott zöldségekkel, 
konzervekkel, sós pereccel/pál-
cikával stb. látják el a környezô 
országok Tesco áruházait.  
A magyar vállalkozók 2009-ben 
összesen mintegy 21 milliárd forint 
értékben exportáltak termékeket  
a Tesco áruházakba világszerte.
Fontosnak tartjuk, hogy beszál-
lítóinkat mindig idôben, a 30 napos 
fizetési határidôn belül kifizessük.

 ✤  Hazai termelôk  
  helyzetbe hozása
 ✤  Beszállítói 
  kapcsolatok 
          fejlesztése

2.1 

Beszállítók megoszlása darabszám és forgalmi érték szerint:
 

darab darab 
megoszlás 

forgalom forgalom 
megoszlása

Külföldi 
cég

244 20% 69 689 788 411 14%

Magyar 
cég

964 80% 431 026 199 478 86%



✤  Hazai termelôk 
 helyzetbe hozása

A mezôgazdasági szektor termeli 
meg a hazai GDP 2,5 százalékát, 
társadalmi jelentôsége azonban 
meghaladja a gazdasági jelentôsé-
gét: számos elmaradottabb fejlett-
ségû térségben a mai napig ez adja 
az egyetlen lehetôséget a megél-
hetésre. Magyarország kedvezô 
földrajzi adottságai miatt tovább-
ra is jelentôs értékben exportál 
mezôgazdasági termékeket, 2009-
ben 83,1 milliárd forint értékben. 
A Tesco elkötelezett támogatója 
a hazai mezôgazdasági termékek 
piacra juttatásának. A tavaszi-nyári 
szezonban az értékesített zöldség 
és gyümölcs több mint 90 száza-
léka magyar termelôktôl származik 
(a kivétel a déligyümölcs), de az 
arányuk még a téli idôszakban is  
50 százalék felett van.
A magyar termékeket kis magyar 
zászlós matricával is megjelöljük, 
hogy a vásárlók könnyebben 
megtalálhassák ôket. Az ily módon 
megjelölt termékek között számos 
tradicionális magyar termék talál-
ható, pl. az alma, körte, káposz-
ta, saláta, hagyma, zöldpaprika, 
paradicsom, cékla, retek stb. 
2009-ben több száz kamionnyi 
magyar görögdinnyét exportált a 
Tesco Szlovákiába, Csehországba 
és Lengyelországba. A 2010-es 
zöldség- és gyümölcsexporttervben 
olyan termékek szerepelnek, mint 
a szilva, alma, zöldpaprika, paradi-
csom, burgonya és a görögdinnye. 
Az exportlehetôségek fenntartásán 
túl technológiai információkkal is 
segítjük a beszállítóinkat, szakértôi 

támogatást nyújtunk számukra az 
üzleti folyamataik fejlesztéséhez, 
hogy jobban megfeleljenek a Tesco 
által támasztott minôségre vonat-
kozó követelményeknek. Több 
beszállítónk, így például a Deb-
receni Húsipari Zrt. vagy a Kuntej 
is jelentôsen profitált a Tescóval 
fenntartott technológiai partneri 
kapcsolatból.

83,1 milliárd 
forint értékû 
mezôgazdasági 
termék exportja



✤  Beszállítói kapcsolatok   
 fejlesztése

Fontos számunkra, hogy a beszál-
lítóinkkal korrekt, mindkét fél 
érdekeit szem elôtt tartó kap- 
csolatot tudjunk kialakítani. En-
nek eléréséhez szükségünk van 
a beszállítóktól kapott visszajel-
zésekre, hogy tudjuk, milyen 
területeken kell fejlôdnünk, mi az, 
amivel elégedettek, és mi az, ami-
vel nem. A beszállítói vélemények 
megismeréséhez minden évben 
elvégezzük az ún. Beszállítói nézô-
pont nevû felmérésünket.
2009-ben a kérdôívet 96 beszál-
lítónk töltötte ki, 33-mal több 
mint 2008-ban, ami 61 százalékos 
válaszaránynak felel meg.  
A válaszolók 15 különféle termék-
kategóriát képviseltek. A hazai 
beszállítók 58 százaléka összes-
ségében pozitívan ítélte meg a 
Tescóval való kapcsolatot. A leg-
gyakrabban említett pozitívumok 
közé tartozik, hogy egyértelmû 
a beszerzôi csapat összetétele, 
betartjuk az ígéreteinket, pénzü-
gyileg stabil partnerek vagyunk, 

és élvezetes a velünk való együtt-
mûködés. A legtöbbször említett 
negatívum a beszerzôi csoport 
eljárási egységességének a hiánya, 
a túlzott bürokrácia, a beszállítói 
nehézségek, problémák megértésé-
nek hiánya és a sikerek elismerésé-
nek a hiánya volt.
Az említett problémák kiküszö-
bölése érdekében számos fejlesz-
tést valósítottunk meg. Nagyobb 
figyelmet fordítottunk a beszer-
zésben érdekelt funkciók közötti 
együttmûködés javítására, létre-
hoztunk egy karbantartott kon-
takt adatbázist a 100 legnagyobb 
beszállítónk részére nevekkel 
és telefonszámokkal, 6 havonta 
átnézzük a beszerzési folyamatain-
kat a legnagyobb 30 beszállítónk-
kal, valamint a májusi beszállítói 
konferencián bemutattuk azokat a 
terveinket, amelyek a beszállítóink 
bevonását célozzák a kis formá-
tumú boltjaink optimális kialakí-
tása érdekében.
A bürokrácia csökkentését cé-

lozza, hogy 2009-ben 40 százalék-
kal ritkábban vizsgáltuk felül a 
választékunkat és korlátoztuk az 
alapvetô termékválaszték felülvizs-
gálatát. Ezenkívül már júliusban 
kommunikáltuk a 2010-es be- 
szerzési terveinket, és újraszabtuk 
az alapvetô termékvonalak felül-
vizsgálati folyamatát termékka-
tegóriánkénti és beszállítónkénti 
limitek meghatározásával. További 
célkitûzésünk, hogy 2010 nyaráig 
40 beszállítóval térjünk át az elekt-
ronikus számlázásra.
A beszállítók helyzetének ponto-
sabb megértése érdekében elôír-
tuk, hogy a 100 legnagyobb beszál-
lítót minimum évente egyszer fel 
kell keresni a telephelyükön, ezzel 
együtt megnöveltük a beszerzôk 
által havonta teljesítendô beszál-
lítói látogatások számát. A sikerek 
elismerését célozza a Beszállítói 
Értékeink Díj létrehozása, a júniusi 
konferencián 5 díjat osztottunk ki 
a beszállítók között.

Beszállítói Értékeink 
Díj



 Helyi termékek 
 a helyi vásárlóknak

2.2 

Az elmúlt évben is nagy gondot 
fordítunk arra, hogy növeljük  
a hazai beszállítóink számát.  
Egyik ilyen kezdeményezésünk 
volt az elsô ízben Debrecenben 
megrendezett beszállítói fórum, 
amelynek a célja a regionális hazai 
kis- és középvállalati beszállítói  
kör szélesítése volt.

Debrecenben keresett új 
beszállítókat a Tesco
A Tesco elsô regionális beszállítói 
találkozója nagy lökést adhat  
a kisebb magyar termelôknek
Debrecen, 2009. november 20. 
– Elsô ízben tartott regionális 
beszállítói találkozót a Tesco.  
A Debrecenben megtartott  
esemény célja az volt, hogy 
megismerkedjék az áruház-
lánc kisebb regionális beszál-
lítókkal, közöttük helyi speci-
alitásnak számító termékeket 
elôállító gyártókkal, amelyek 
– akár regionális szinten – 
a cég beszállítóivá válhatnak.
November 19-én, csütörtökön 
Debrecenben rendezte meg elsô 
regionális beszállítói találkozóját  
a Tesco-Global Áruházak Zrt.  
Az áruházlánc annak érdekében 
indított párbeszédet a potenciális 
kis beszállítói partnerekkel, hogy 
segítsen azoknak a cégeknek, 
amelyek nagyságuknál fogva orszá-
gos szinten ugyan nem, de helyi 
viszonylatban, néhány áruházat 
illetôen beszállítóivá is válhatnak 
a Tescónak. Így a vásárlók azon 
igénye is kielégíthetô, hogy szeret-

nének minél nagyobb választékban 
jó minôségû hazai termékeket és 
helyi specialitásokat találni a Tesco 
áruházak polcain.
A debreceni Kölcsey Központban 
megtartott egész napos fórumra 
három megye (Hajdú-Bihar,  
Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-
Szatmár-Bereg) olyan élelmiszer-
ipari cégei kaptak meghívót, ame-
lyek kapacitásuknál fogva képesek 
lehetnek megfelelô mennyiségû és 
jó minôségû terméket elôállítani, 
valamint országos és/vagy  
regionális szinten beszállítani  
a Tesco számára.
A Tesco üzletfejlesztési törekvései 
közé tartozik, hogy a gyáli, vala-
mint herceghalmi központi raktár-
bázis mellett további, regionális 
depókat hoz létre országszerte.  
Az elsô új áruelosztó központok 
már el is készültek, így megnyílt  
a lehetôség, hogy az eddigi orszá-
gos beszállítók mellett már akár 
regionális szinten szerzôdjék új 
partnerekkel a Tesco.
A debreceni találkozón – amely 
úttörô jelentôségû a Tesco kis-
beszállítói kapcsolatrendszerének 
kialakításában – 22 cég képviselôi 
vettek részt, amelyek  üdvözölték 
a Tesco kezdeményezését. Többen 
kiemelték, hogy olyan lehetôség 
nyílt meg elôttük, amilyenben ed-
dig a nagyobb termelési kapacitás 
hiányában nem volt részük. Nagy 
jelentôséget látnak abban, hogy  
az élelmiszeripar szempontjából 
oly fontos területnek számító 
három megyében indította útjára 

kezdeményezését a Tesco.
„Tisztában vagyunk vele, hogy  
fogyasztóink szeretnének több he-
lyi terméket látni az áruházak pol-
cain. Tudjuk azt is, hogy a kisebb 
jelentôségû termelôk a múltban 
nehézségekbe ütköztek, amikor 
hipermarketeknek szerettek volna 
beszállítani. A mostani kezdemé-
nyezéssel szeretnénk ezt a két 
kérdést egyszerûbben kezelni és 
megoldani. Olyan lelkes embereket 
keresünk, akik ismerik és szeretik  
a saját régiójukat és annak speciali-
tásait” – mondta John Scouler,  
a Tesco beszerzési igazgatója.

A debreceni rendezvény rendkívül 
pozitív visszhangra talált. A 2009. 
november 19-én megtartott fóru-
mot követôen számos résztvevôvel 
kezdtünk tárgyalásokba, aminek 
eredményeként tizenöt vállalkozást 
kértünk fel arra, hogy legyenek  
a Tesco állandó beszállítói. A fórum 
sikerét látva úgy döntöttünk, hogy 
folytatjuk az egyeztetéseket a helyi 
kis- és középvállalkozásokkal, és 
a jövôben minden nagy régióban 
fogunk hasonló beszállítói fórumo-
kat szervezni.



Új magyar termékek a Tescóban 
A legnagyobb kiskereskedelmi 
lánc elkötelezett a hazai 
beszállítók iránt
Budaörs, 2010. április 1. 
– Újabb magyar specialitások-
kal bôvült a Tesco kínálata. 
A vállalat tavaly ôsszel elindí-
tott, regionális beszállítókat 
támogató kezdeményezésének 
köszönhetôen március közepé-
tôl 52 új hazai termék kapható 
Debrecen, Kazincbarcika,  
Mátészalka, Miskolc, Nyíregy-
háza, Ózd és Hajdúszoboszló 
Tesco áruházaiban. 
Az új termékek azért különlegesek, 
mert ezeket a régióban mûködô 
kis- és középvállalkozások állítják 
elô. Olyan specialitások is talál-
hatók közöttük, mint a biológiailag 
ellenôrzött tartásból származó 
tej, a lókolbász vagy a különbözô 
házi tésztafélék. Debrecenbôl 
kenyérfélék és egyéb pékáru széles 
választéka, Tokaj térségébôl pedig 
gazdag borkínálat érkezik immár 
az érintett áruházakba. Az együtt-
mûködés nem csak a kisebb, helyi 
beszállítók számára ad kiváló lehe-
tôséget, hanem azon vásárlóknak 
is elônyös, akik hazai termékekhez 
szeretnének alacsony szintû áron 
hozzájutni a Tesco áruházakban. 
Az új program lehetôvé teszi, hogy 
a fogyasztók kedvenc helyi speciali-
tásukat is megtalálják a hozzájuk 
legközelebb esô áruházban  
(pl. a helyi termelôtôl érkezô tej-
termékek ezentúl megjelennek  
a Tesco hipermarket polcain).

A Tesco tavaly novemberben 
indított párbeszédet hazai kis- és 
középvállalkozásokkal, ennek ered-
ményeként kerültek most a pol-
cokra az adott régióból származó, 
arra a területre jellemzô termékek. 
„Büszkék vagyunk arra, hogy 
hazánkban egyedülálló módon 
párbeszédet kezdeményeztünk az 
áruházaink környezetében mûködô 
magyar termelôkkel, gyártókkal. 
Célunk, hogy az ország minden 
szegletében támogassuk a kisebb 
beszállítókat, egyszerre két-három 
megyét bevonva az egyes tárgya-
lási körökbe. A Tesco elkötelezett 
a magyar áruk és magyar gazdaság 
mellett, ezért ezt a programot  
a jövôben is folytatni fogjuk, 
hogy országosan egyre több helyi, 
regionális termék legyen elérhetô 
a polcainkon” – mondta el Iglódi-
Csató Judit, a Tesco kommunikációs 
igazgatója.



 Figyelmünk középpontjában   
 a vásárlók

A Tesco áruházak országszerte 
mintegy 50 ezer termékbôl álló 
kínálattal várják a vásárlókat, 
megteremetve így a választás 
lehetôségét. Arra törekszünk, hogy 
a méretgazdaságosság elônyeinek 
kihasználása révén, felhasználva a 
Tesco globális és regionális beszer-
zési kapacitásait a kiváló minôségû 
termékeket is minél elônyösebb 
áron tehessük hozzáférhetôvé, 
például a ruházati termékek, a 
háztartási elektronika vagy a déli-
gyümölcsök tekintetében.
Szeretnénk kényelmesebbé tenni a 
vásárlást, ezért mind nyitva tartá-
sunkkal mind üzleteink elhelyez-
kedésével igyekszünk a lakosság 
igényeihez igazodni. Míg a na-
gyobb hipermarketjeink a nap 24 
órájában várják a vásárlókat, kis 
alapterületû, Tesco Express bolt-
jainkban a vásárlók már a belváro-
sokban is elérik a jó árú, széles 
termékválasztékot. Az egészsé-
ges életmód jegyében nemcsak a 
csökkentett kalóriatartalmú Light 
Choices termékcsaládot vezettük 
be, hanem az Irányadó Napi 
Beviteli Érték (INBÉ) jelölések al-
kalmazásával támogatjuk a tudatos 
vásárlást a termékek tápanyag- 
információinak pontos feltûnteté-
sével.

Célunk a folyamatos innováció, 
hogy mindig új termékeket tud-
junk kínálni a vásárlóknak. Saját 
márkás kínálatunk fejlesztésével 
és bôvítésével, új termékvonalak 
bevezetésével reagálunk a vál-
tozó vásárlói igényekre. Mindig 
együttmûködünk a hatóságok-
kal, megfelelünk a legszigorúbb 
európai uniós és magyar minô-
ség-ellenôrzési elôírásoknak. A 
hatóságokkal való együttmûkö-
désen kívül a legjobb minôség 
fenntartása érdekében saját ha-
táskörben is végeztetünk véletlen-
szerû és független termékvizsgála-
tokat. 

 A saját márkás termékek esetében 
nagy gondot fordítunk a világos, 
egyértelmû termékcímkézésre, és 
a törvényileg kötelezô adatokon 
túl feltüntetjük a termékek táp-
értékét, összetevôit és javasolt 
napi beviteli mennyiségét, ezzel 
is támogatva a tudatos vásárlói 
döntéseket. Kifejezetten az egész-
ségtudatos vásárlókat célozza az 
újonnan bevezetett Light Choices 
termékcsalád.

2.3 



A Tescóra kiszabott bírságok száma

Bírságok száma

Hatóság megnevezése 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság

259 212 126 143

Gazdasági Versenyhivatal 2 1 1 0

Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Fôfelügyelôség

9 8 7 2

Új termékcsalád a Tescóban: 
Light Choices, könnyû  
választások mindennap
A Light Choices termékcsalád  
minden tagja valóban könnyû 
választást garantál, hiszen ízben 
gazdag, ugyanakkor kisebb  
tápanyagtartalmú termékeket jelöl. 
Budapest, 2009. március 10. 
– A Tesco megkezdte az új, 
Light Choices néven forgal-
mazott termékcsalád beveze-
tését, amely az egészséges 
életmód híveinek kínál meg-
fizethetô árú élelmiszereket.
A Tesco folyamatosan bôvíti  
saját márkás kínálatát, ezen  
belül 2009 márciusában új színfolt-
ként jelenik meg a Light Choices 
termékcsalád. Az áruházlánc  
a vásárlói igényeknek megfelelôen 

alakítja termékpalettáját, ezért  
az új élelmiszerekkel az egészséges 
életmód elkötelezettjei számára,  
a kiegyensúlyozott táplálkozás 
megfizethetô alternatíváját kínálja.
A Light Choices termékcsalád 
tökéletes része a kiegyensúlyozott 
étrendnek. Valamennyi tagjánál 
alkalmazzuk a Tesco saját márkás 
termékeknél már megszokott 
INBÉ (Irányadó Napi Beviteli Érték) 
tápérték-jelölési rendszert, amely 
megmutatja a vásárlóknak, hogy 
egy felnôtt napi tápanyag- 
szükségletének hány százalékát 
fedezik a termékben található 
tápanyagok. A Light Choices 
élelmiszerek mind a frissáru, mind 
a szárazáru termékkategóriák-
ban megtalálhatók, folyamatosan 
bôvülô választékban.

Fontos célunk, hogy a vásárlóknak 
kifogástalan vásárlási élményt 
nyújtsunk. Ennek érdekében 
folyamatosan fejlesztjük mûkö-
désünket azokon a területeken, 
ahol a korábbi években a vásár-
lók problémákat érzékelhettek. 
Erôfeszítéseink eredményeit és az 
elôrehaladást mutatja a Tescóra 
kiszabott bírságok örvendetesen 
csökkenô tendenciája is.



3 Befogadó, 
sokszínû 
munkahely



Befogadó, sokszínû munkahely

A Tesco a magánszektor egyik  
legnagyobb munkáltatójaként  
a felelôs mûködés elveit szem elôtt 
tartva jár el: legális, bejelentett 
munkahelyeket teremtünk ország-
szerte, ezzel az elmaradottabb fej-
lettségû térségekben is hozzájárul-
va a gazdaság kifehérítéséhez. 
Több mint 22 000 alkalmazottat 
foglalkoztatunk, további 2500 
fôt kölcsönzött, illetve szezonális 
munkaerôként (fôleg a karácsony 
és húsvét elôtti idôszakban) al-
kalmazunk. Ezenfelül mintegy 8000 
fônek kínálunk megélhetést a helyi 
kiskereskedelemben és a szolgál-
tatószektorban az áruházainkban 
található üzletsorok területén  
(lásd melléklet).

Új áruházaink nyitásával évente 
hozzávetôlegesen 1500 új állást 
teremtünk. A 2009-10-es pénzügyi 
évben 29 új boltot nyitottunk,  
ezzel 1481 új munkahelyet  
teremtve. A legtöbb új áruházat 
Budapesten nyitottuk, amelyek kis 
alapterületû, Expressz boltok.  
Így a legtöbb új munkahely  
Budapesten és Pest megyében jött 
létre, de emellett jelentôs számú 
új munkahelyet teremtettünk 
Hajdú-Bihar, Somogy és Baranya 
megyében is (lásd melléklet).
Büszkék vagyunk a nálunk dol-
gozók sokszínûségére. Munka-
lehetôségeink rugalmasak, így 
állást kínálunk teljes vagy rész-
munkaidôben, diákoknak és 
nyugdíjasoknak, de a kisgyerme-
kes anyák számára is (lásd mel-
léklet). A kiemelt idôszakokban 
szezonális munkahelyeket terem-
tünk – mellyel akár hosszú távon 
is enyhítjük a munkanélküliség 
problémáját; sok munkatársunk 
ugyanis végleg a Tescónál marad. 
A középiskolásoknak szóló szak-
mai gyakorlati programban évente 
900 diák vesz részt, akik értékes 
tapasztalatokat szereznek nálunk, 
növelve a munkaerô-piaci ér-
téküket. Pályakezdô diplomások 
számára sikeres karrierprogramot 
mûködtetünk.

A Tesco összes munkavállalójának 
több mint kétharmada nô,  
ugyanakkor az áruház-igazgatók,  
a közép- és felsô vezetôk között  
az arányuk 40 százalék alatt marad. 
A nôk legnagyobb arányban a kis-
boltokban, legkisebb  
arányban a logisztikai központok-
ban képviseltetik magukat  
(lásd melléklet). Dolgozóink  
átlagéletkora 35 év.
Nagy figyelmet szentelünk  
a megváltozott munkaképessé-
gûek foglalkoztatására. Befogadó 
Közösség elnevezésû programunk 
keretében áruházanként 4-5 
megváltozott munkaképességû 
alkalmazottat foglalkoztatunk 
országszerte, s így több száz ember 
munkaerô-piaci reintegrációját 
segítjük elô. 2009-ben 169 megvál-
tozott munkaképességû személy 
dolgozott nálunk, 2010-ben  
a terveink szerint további 150 fôvel 
gyarapszik a létszámuk. 

3.1 Képzések 
3.2 Munkavállalói juttatások
3.3 Munkavállalói 
 elégedettség felmérés
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Végzettség szerinti megoszlás

Év végi létszám Fizikai Szellemi

2008.02.29 9 708 9272

2009.02.28 10 588 9654

2010.02.28 11 191 9392



 Képzések

Munkavállalóink számára válto-
zatos belsô képzési lehetôségeket 
nyújtunk, kinyitva ezzel az egyéni 
karrierutak minél nagyobb szabad-
ságát. 2009-ben 500 millió forintot 
fordítottunk munkatársaink szak-
mai és személyes készségfejlesztô 
képzésére, minden tízedik kol-
légánk részt vett valamilyen belsô 
karrierfejlesztési programunkban. 
Ezek sikerét igazolja, hogy jelenleg 
is több mint ezer olyan menedzser 
dolgozik a Tescónál, aki egyszerû 
kiszolgáló személyzetként kezdett 
nálunk.
Éves szinten közel 900 ezer órányi 
tréningen vesznek részt munka-
társaink, a képzések részvételi 
óraszáma 15%-kal növekedett az 
elôzô évihez képest. A kiskereske-
delemben megtartott szakmai 
képzések óraszáma közel kétszere-
sére emelkedett a 2008-09-es  
pénzügyi évihez mérten, ami 
egyfelôl a hipermarketek és a kis 
formátum expanziójának, más-
felôl a saját szakoktatói csapat 
által kialakított új belsô szakmai 
képzési rendszernek köszönhetô. 
Dolgozóink évente átlagosan 
több mint 1 hét idôbeli képzésen 
vesznek részt. Többféle gyakor-
noki programunk van, a szakmai, 
angol nyelvi és IT-képzéseken felül 
kiemelt figyelmet fordítunk  
a vezetôk készségeinek fejleszté-
sére is (lásd melléklet).

3.1 
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 Munkavállalói juttatások

A munkakörök összetettsége,  
a feladatkör és a felelôsség nagysá-
ga alapján világos és átlátható ja-
vadalmazási rendszert alakítottunk 
ki, így téve lehetôvé a munkakörök 
értékének és a piaci viszonyoknak 
megfelelô fizetési színvonalat és 
a belsô méltányosságot. Amellett, 
hogy az üzletág valamennyi terüle-
tén és minden szinten versenyképes 
fizetést kínálunk, törekszünk arra, 
hogy a lehetô legszélesebb körben 
alkalmazható juttatási elemeket is 
kínáljunk munkatársaink részére.

Ezek közé tartozik a vásárlási 
kedvezmény a Tesco áruházak-
ban vásárolható termékekre és a 
kedvezmény a Tesco biztosítási és 
utazási szolgáltatásaira, valamint 
az egészségpénztári juttatás és az 
étkezési hozzájárulás. Ezeken kívül 
olyan programokat is kialakítot-
tunk, amelyek keretében munka-
társaink jelentôs árkedvezmény-
nyel vásárolhatnak, vagy elônyös 
feltételekkel és kedvezményekkel 
vehetnek igénybe különbözô szol-
gáltatásokat partnereinknél. 

Lehetôség van családi csomagban 
kedvezményes mobiltelefon és mo-
bilinternet elôfizetésre, egyéni és 
családi baleset-, kórházi és egyéb 
biztosítások megkötésére, továbbá, 
kedvezményes bel- és külföldi 
üdülésre. Mindezeken felül vállala-
tunknál a hosszú távú elkötelezett-
ség elismerésére hûségjutalom- 
program is mûködik.

3.2 

Pályakezdôk átlagos fizetése a minimálbér százalékában

Átlagos kezdô fizetés 
(Ft)

Kezdô fizetés a minimál-
bér százalékában

Pályakezdôk 80 000 – 157 000 109% – 213%

Diplomás pályakezdôk 280 000 381%



 Munkavállalói elégedettség 
 felmérés

A Tesco HORIZONT néven saját 
Dolgozói elégedettségfelmérést 
készít, évente egyszer a teljes dol-
gozói állomány kérdôíves megkér-
dezésével, önkéntes kitöltési ala-
pon. A 2010. februári felmérésen  
a kitöltési arány kiemelkedôen 
nagy, 91 százalékos volt,  
a kérdôíves minta létszáma  
16 687 fô. A felmérés 7 kérdés-
csoportban (témában) 32 kérdés 
megválaszolásával ad képet a mun-
kavállalók elégedettségérôl.
Az országos eredmény 2010-ben 
minden kategóriában javulást 
mutatott a 2009-es eredményekhez 
képest (lásd melléklet). Az ered-
mény immár minden kategóriá-
ban meghaladja az 50 pontot, 
azaz a pozitív tartományban 
van. A válaszadók ezen belül is 
kiemelkedôen pozitívan értékelték 
a vezetôktôl kapott támogatást és 
a végzett munka érdekességét. Bár 
a felmérés szerint jelentôsen javult 
a munkatársak megelégedettsége, 
az összes vizsgált dimenzió közül 
továbbra is ez kapta a legkisebb 
értéket.

3.3 
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Tesco a természetért

4.1 Klímaváltozás 
 elleni küzdelem
4.2 Hulladékok 
 kezelése
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 Klímaváltozás elleni    
 küzdelem

A Tesco elkötelezett a környezet 
védelme és a klímaváltozásért 
leginkább felelôs szén-dioxid ki-
bocsátásának csökkentése mel-
lett. A kiskereskedelmi szektor 
mûködése – az áruk eljuttatása a 
termelôktôl a fogyasztókig: szál-
lítmányozás, raktározás, szükség 
esetén hûtés – jelentôs energiafel-
használással jár. A termékek közúti 
fuvarozása során felhasznált üzem-
anyag, illetve az áruházak fûtésére 
felhasznált földgáz elégetése során 
közvetlenül is bocsátunk ki szén- 
dioxidot a légkörbe, de az áruk 
hûtésére és világításra felhasznált 
elektromos áramot is egyelôre 
jelentôs részben fosszilis tüzelô-
anyagok elégetésével termelik 
meg a hazai erômûvek, így köz-
vetetten az áramfogyasztásunkkal 
is hozzájárulunk a szén-dioxid-
kibocsátáshoz (lásd melléklet). 
Épp ezért tartjuk kiemelkedôen 
fontosnak, hogy mûködésünk 
minden területén törekedjünk az 
energiafelhasználás csökkentésére, 
és ahol lehet, különbözô megújuló 
energiaforrások bevonására. 
2009-ben a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését célzó projektjeink 
összköltségvetése 2,8 milliárd 
forint volt. Folyamatosan növek-
szik zöldáruházaink száma; mind 
az újonnan épült üzletek, mind a 
régiek átalakítása során számos in-
novatív, az energiafogyasztás csök-
kentését célzó, illetve a fosszilis  
energiahordozók kiváltását lehetô-
vé tevô megoldást vezettünk be. 
Ezek közé tartozik többek között:

• a geotermikus energia   
 hasznosítása meleg víz   
 elôállítására és az épületek  
 fûtésére-hûtésére,
• zöldtetô alkalmazása 
 az épület hôszigetelésének  
 javítására,
• napkollektorok használata 
 26 áruházban meleg víz 
 elôállítására,
• komplex, több mint 1000 
 négyzetméter felületû 
 napkollektorrendszer 
 a budaörsi áruház tetején  
 fûtésre-hûtésre és meleg víz  
 elôállítására,
• napelemek alkalmazása 
 áramtermelésre 3 áruházban  
 (5, 20, illetve 100 kilowatt  
 teljesítménnyel)
• hûtô-fûtô közegek 
 energiájának visszanyerése,
• ajtók felszerelése a hûtô-
 szekrényekre (30-40 százalékos 
 energia-megtakarítás).

Az év végére három úgynevezett 
fenntartható áruházunk volt. 
Sátoraljaújhelyen, Bonyhádon és 
Dunakeszi-Gödön. Ezek közül  
Dunakeszi-Gödön a jelenleg 
elérhetô összes innovatív technoló-
gia alkalmazásával 50 százalékos 
szén-dioxid-kibocsátás megtakarí-
tását értünk el a hagyományos 
áruházakéhoz képest.  
További 5 áruházunk tartozik az 
úgynevezett zöldáruházak közé:  
Várpalota, Dorog, Gyömrô, Szolnok 
(zöldtetôvel és könnyûszerkezetes 
építési móddal) és Balassagyarmat. 

Ezekben az áruházakban is nagy 
számban találhatóak különféle 
energiatakarékos megoldások.
Célunk, hogy 2020-ra nominálisan 
a felére csökkentsük épületeink 
szén-dioxid-kibocsátását a 2006-os 
bázisévihez képest. 2009-ben az 
új áruházak esetén 6, a meglévô 
áruházak átalakításával 31, szállí-
tott áruegységre vonatkoztatva  
9 százalékos szén-dioxid-kibocsá-
tás csökkentését sikerült elérnünk. 
2010-re vonatkozó tervünk, hogy  
7 százalékkal mérsékeljük az elekt-
romos áram- és a földgázfogyasz-
tásunkat, és 2 százalékkal kevesebb 
vizet használunk, mint 2009-ben.

4.1 



Közép-Kelet-Európa legzöldebb 
Tesco áruháza Dunakeszin
A számos hazai zöld Tesco áruház 
közül kiemelkedik a tavaly  
szeptemberben Dunakeszi-Gödön 
nyílt hipermarket. Ez az áruház egy 
átlagos hipermarket energiaszük-
ségletének csak a felét használja 
fel, jelentôs mértékben csökkentve 
ezzel az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

Az áruház nem rejti el különleges-
ségét, már az épület színe is eltér 
az eddig megszokott kék-fehértôl. 
Az eladótérbe neonfény helyett 
természetes fényt vezettek be,  
és nagy szerepet játszanak  
a világításban az áruház olda-
lán elhelyezett ablakok is. A sok 
ablakfelület korszerû árnyékoló 
rendszerrel látták el, ami az aktuá-
lis fényviszonyoknak megfelelôen 
szabályozható, így jelentôsen 
hozzájárul az energiafelhasználás 
csökkentéséhez. A hûtôpultokhoz 
egy ajtón keresztül lehet eljutni, 
így nem hûtik az egész áruházat, és 

az árut is jobban védik a minô- 
ségromlástól nyitogatáskor.  
A hûtôpultokat speciális LED-világí-
tással szerelték fel, ami egyrészt 
kevesebb energiát használ fel, mint 
a hagyományos izzók, másrészt 
kevesebb hôt bocsát ki, ami nem 
elhanyagolandó körülmény egy 
hûtô belsejében.

Energiamegtakarítási szempont-
ból fontos helyszín a raktár és 
az áruház teteje is. A raktárban 
speciális szolárcsöveken keresz-
tül bevezetett természetes fény 
szolgáltatja a világítást, a tetôn 
pedig számos napelem és nap-
kollektor sorakozik, amelyeket 
meleg víz elôállításához, fûtéshez 
és hûtéshez, illetve áramfelvétel-
hez használnak. A zöldmegoldások 
sora a tetôn található panelekkel 
sem teljes még, hiszen Közép-Euró-
pa legzöldebb hipermarketje  
a földbôl is nyer energiát. Egy 
úgynevezett talajszondás hôszi-
vattyú gondoskodik arról, hogy 
az áruház közelében begyûjtött 

geotermikus energiát megfelelôen 
hasznosítsák. A kiszivattyúzott 
földhôt télen az épület fûtésére 
használják, nyáron pedig az épü-
letbôl a talajba juttatják a hôt, 
jelentôsen növelve ezzel a hûtés 
hatékonyságát.

Az összes szén-dioxid-kibocsátá-
sunk az új áruházak nyitása miatt 
2009-ben is nôtt, mintegy 3 száza-
lékkal (lásd melléklet). Ugyanakkor 
az energiatakarékos megoldások 
elterjedése miatt továbbcsök-
kent az egységnyi eladóterületre 
vetített szén-dioxid-kibocsátásunk, 
a tavalyi évihez képest 8,3 száza-
lékkal, míg a 2006-os bázisévihez 
viszonyítva már csaknem 18 száza-
lékkal. Ezzel párhuzamosan az 
egységnyi eladóterületre vetített 
elektromosáram-felhasználásunk is 
több mint 14 százalékkal csökkent 
a tavalyi évihez képest, ugyanakkor 
a földgázfelhasználásunk csaknem 
5 százalékkal nôtt (lásd melléklet).



Napenergiával hûtik a budaörsi 
Tescót
Magyarországon egyedülálló ener-
giafelhasználási rendszert mutat-
tak be
Budaörs, 2009. április 27. 
– Magyarországon egyedülálló, 
gigantikus méretû napkollek-
tortelepet mutatott be hétfôn 
a Tesco-Global Áruházak Zrt. 
Az Energiagazdálkodási Tudo-
mányos Egyesülettel közösen 
kifejlesztett megújuló rend-
szer hatékony és környezet-
barát energiafelhasználást 
tesz lehetôvé, hiszen a nap-
kollektorok által begyûjtött hô 
nyáron hûtésre, télen fûtésre 
fordítható.
A Tesco a Természetért elnevezésû 
program az áruházlánc környezet-
tudatos filozófiáját, a környezet 
védelme érdekében tett törekvé-
seit és célkitûzéseit foglalja össze. 
Három fô témakört ölel fel: az 
energiafogyasztás és a káros gázok 
kibocsátásának csökkentését, a 
keletkezett hulladék újrahasznosí-
tását, mennyiségének csökkentését, 
valamint a bevásárlószatyrokkal 
kapcsolatos koncepciót.

A prioritásként kezelt témák közül 
a hatékony és környezetbarát 
energiagazdálkodás ösztönzése a 
Tesco kutatásfejlesztési tevékeny-
ségének egyik kulcsfontosságú 
eleme, mely révén folyamatosan 
megújuló erôforrásokat kapcsolnak 
be az áruházak energiaellátásába. 
E törekvés jegyében került megépí-
tésre a budaörsi áruház tetején ta-
lálható, 1030 négyzetméter nagy-
ságú napkollektortelep, melyhez 
egy ún. abszorpciós hûtôgép társul. 
A rendszer lényege, hogy a napsu-
gárzás által nyert hôt a napkollek-
tor begyûjti, majd az abszorpciós 
hûtô az energiát folyamatosan és a 
felmerülô igényeknek megfelelôen 
képes alkalmazni akár fûtésre, akár 
hûtésre. Téli üzemben az irodák és 
az áruház melegvíz-ellátását, va-
lamint az áruházi eladótér fûtését 
szolgálja a rendszer, nyáron pedig 
az irodatér klimatizációját látja el. 
E megoldás elônye, hogy a legna-
gyobb mértékû napsütés mellett 
jelentkezô hûtési igény esetén 
képes a legjobb fokú hûtésre.  
A napkollektortelep éves szinten 
200 háztartás fogyasztásának meg-
felelô energiát állít elô.

A budaörsi fejlesztés mellett a 
pesterzsébeti Tesco M5 Megapark 
komplexum tetején 670 négyzet-
méter felületû napelemes rendszer 
van, mely az általa megtermelt 
energiával jelentôsen csökkenti az 
áruház villamosenergia-felvételét 
a közcélú hálózatból. Becslések 
szerint évente 100 000 kWh villa-
mos energiát, azaz hozzávetôleg 
70 családi ház éves áramigényét 
képes kitermelni e környezet-
barát megoldás, mely révén az 
áruház a széndioxid-kibocsátását is 
jelentôsen, kb. 42 000 kg-mal tudja 
visszaszorítani évente.
A Tesco-Global Áruházak Zrt. 
folyamatosan figyelemmel kíséri 
az energia-elôállítás mértékét 
és hasznosíthatóságát, annak 
érdekében, hogy az alternatív 
mûködési rendszerek közül meg-
találja az optimális megoldást. 
Valamennyi áruházában alkalmaz 
környezetbarát technológiákat, 
a már meglévôket korszerûsíti, 
valamint évrôl évre növeli az ún. 
zöldáruházainak számát, melyek-
ben már a kivitelezéstôl kezdve 
korszerû és energiatakarékos rend-
szereket alkalmaz.



 Hulladékok kezelése

Magyarországon elsôként 
vezettünk be száz százalékban  
lebomló bevásárlótáskákat, ezen-
kívül visszaváltható „örökzöld” 
táskák is elérhetôek a pénz-
táraknál, melyeket csak egyszer 
kell megvásárolni – ezt követôen 
megrongálódás vagy elhasználódás 
esetén a vásárló kérésére ingyen 
kicseréljük, a leadott használt 
szatyrot pedig újrahasznosítjuk.  
A Tesco kínálatában további tartós 
táskák találhatók, amelyek erôsek, 
számtalanszor használhatók, élet-
tartamuk végén pedig újrahaszno-
síthatók – remek alternatívái tehát 
az eldobható nejlonszatyroknak. 
Az ingyenes nejlonzacskók meg-
szüntetésével a 2008-as 300 millió 
darabos felhasználást 2009-re 140 
millió darabra sikerült csökken-
teni. A nejlonzacskó-felhasználás 
2009-rôl 2010-re várhatóan további 
90 millió darabbal csökken, ami 
átszámítva újabb 815 000 kilo-
grammnyi hulladéktól kíméli meg  
a környezetet.

2009 elejétôl számos áruházban bi-
ztosítunk lehetôséget a PET-palack-
ok és alumíniumdobozok vissza-
váltására. Nemcsak vásárlóinkat 
biztatjuk a tudatos hulladék-
kezelésre, hanem a vállalaton belül 
is sokat teszünk a cél érdekében: 
az áruházi és irodai hulladékokat 
több mint 65 százalékban újra-
hasznosítjuk. Szelektív hulladék-
gyûjtô rendszert vezettünk be az 
áruházakban, az üzletsorokon és 
az irodákban, minden áruházunk-
ban lehetôséget kínálunk  
a használt elemek leadására. 

A PET-palackok és alumíniumdobo-
zok visszaváltását anyagi eszközök-
kel is ösztönözzük. 2009 január-
jától országszerte 37 áruházban, 
majd márciustól újabb 13 városban 
vezettük be azt az új rendszert, 
melynek keretében öt használt 
PET-palackért 5 forintot, illetve 5 
alumíniumdobozért 10 forintot 
fizetünk levásárolható blokk 
formájában. Az új rendszerhez a 
hulladék-visszaváltást gördülé- 

kennyé tevô visszaváltó automata 
és palackzsugorító is társul,  
amellyel akár kilenced részére lehet 
tömöríteni a visszagyûjtött hulla-
dékot. A jól hasznosítható hulla-
dékok visszaváltásának lehetôsége, 
illetve újrafeldolgozásuk hatalmas 
mennyiségû nem lebomló szemét- 
tôl kíméli meg a környezetet. 2009-
ben az értékesített dobozok 99, 
míg a PET-palackok 14 százalékát 
hasznosítottuk újra; 2010-re  
a tervünk 110, illetve 16 százalék. 
Fontosnak tartjuk vásárlóink szem-
léletformálását is, a környezettuda-
tos magatartási formák elterjeszté-
sét. Ezért indítottuk útjára  
a „Ki lesz a zöldebb?” hulladék-
visszaváltó versenyt iskoláknak, ami 
sikeresen szólította meg a „zöld” 
témákra fogékony fiatalokat.  
Az általunk gyûjtött PET-palackok 
súlya az ösztönzésnek és a prog-
ramoknak köszönhetôen a 2008-as 
450 kg-ról 472 103 kg-ra nôtt, amit 
újrahasznosításra  
továbbadunk (lásd melléklet).

4.2 

Szelektíven gyûjtött hulladék aránya

Szelektíven gyûjtött hulladék 24 652 65,6%

Kommunális hulladék 12 906 34,4%

Összes hulladék 37 558 100%



Salgótarjáni iskolások nyerték 
a „Ki lesz a zöldebb?” hulla-
dék-visszaváltó versenyt
A szorgalmas diákok jutalma egy 
félmillió forintos osztálykirándulás 
a Tesco jóvoltából
Budapest, 2009. május 15.
 – „Ki lesz a zöldebb?”  
címmel környezetvédelmi 
versenyt hirdetett általános és 
középiskolás diákok számára 
a Tesco március 6. és április 
16. között öt városban (Ajkán, 
Kaposvárott, Salgótarjánban, 
Siófokon és Szegeden).  
Az ünnepélyes díjátadóra pén-
teken került sor Budapesten, 
a Csodák Palotájában, ahol 
a dobogós osztályok értékes 
nyereményeket vehettek át.
A Tesco-Global Áruházak Zrt. 2009 
januárjától 37, majd márciustól 
újabb 13 városban vezette be a 
használt PET-palackok és alumíni-
umdobozok pénzért történô 
visszaváltását. A szolgáltatást a 
tervek szerint folyamatosan min-

den áruházra kiterjesztik. A hul-
ladék-visszaváltás a vállalat átfogó, 
környezetvédelmi politikájának 
fontos állomása, melynek egyaránt 
célja a vásárlók környezettudatos 
magatartásának ösztönzése, vala-
mint az élhetôbb környezet meg-
teremtése.
A „Ki lesz a zöldebb?” elnevezésû 
környezetvédelmi verseny meghir-
detésével a Tesco elsôdleges célja  
a fiatal korosztály megszólítása 
volt, hiszen az iskoláskorú gye-
rekek fogékonysága és lelkesedése 
révén elérhetô, hogy családjuk  
hétköznapjainak természetes 
részévé váljon a szelektív hulladék-
gyûjtés, valamint a környezetbarát 
szemlélet.
A hulladék-visszaváltó verseny  
igen népszerûnek bizonyult  
nemcsak a diákok, hanem a szülôk 
és a pedagógusok körében is, az öt 
városban sok-sok osztály gyûjtötte 
fáradhatatlanul a PET-palackokat 
és alumíniumdobozokat. 
A leghatékonyabbnak a Salgótar-

jáni Központi Általános Iskola és 
Diákotthon intézményegységébe 
tartozó Gagarin Központi Iskola 
3/b osztályos tanulói bizonyultak. 
A második helyezett a siófoki 
Beszédes József Általános Iskola 
3/a osztálya lett, a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára pedig az 
ajkai Fekete István – Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola Gimnázium 
és Szakközépiskola 2/c osztályának  
tanulói állhattak fel.
Az elsô három helyezett nemcsak 
a címnek, hanem több százezer 
forintos osztálykirándulási tá-
mogatásnak is örülhet, hiszen az 
elsô helyezett félmillió forintot, a 
második háromszázezer, a harma-
dik pedig százezer forintot nyert. 
A diákok  ezenkívül az ünnepélyes 
díjátadót követôen birtokba vehet-
ték a Csodák Palotájának játékait 
és az újonnan nyílt ZöldPont címû 
környezetvédelmi témájú kiállítást 
is megtekintették.
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 Részvétel a helyi közösségek 
 életében

Vállalati felelôsségvállalási tevé- 
kenységünk egyik fontos cél-
kitûzése, hogy jó kapcsolatot 
alakítsunk ki azokkal a helyi 
közösségekkel, ahol áruházaink-
kal jelen vagyunk. Célunk, hogy a 
Tescóra a település szerves része-
ként, a közösség aktív tagjaként 
tekintsenek az emberek ezeken a 
településeken. Ennek érdekében 
több kezdeményezést is indítot-
tunk 2009-ben, erôfeszítéseinket 
két településre, Mohácsra és  
Kaposvárra fókuszáltuk.
Elsôként kísérleti jelleggel a két 
településen érintetti párbeszédeket 
kezdeményeztünk a helyi közös-
ség képviselôivel, hogy feltárjuk a 
Tescóval kapcsolatos véleményeket, 
aggályokat és elvárásokat, válaszo-
kat adjunk a felmerült kérdésekre, 
valamint feltérképezzük az együtt-
mûködési lehetôségeket a helyi 

szervezetekkel a kölcsönös elônyök 
mentén.
Az érintetti párbeszédek során elsô 
körben feltérképeztük, hogy az 
adott településen kik az elismert, 
véleményformáló személyiségek, 
majd felkerestük ôket, és megkér-
deztük tôlük a Tescóval kapcsolatos 
véleményüket, elvárásaikat. Ezt 
követôen egy kerekasztal-beszél-
getést szerveztünk, ahol a legfon-
tosabb témákat beszéltük meg, 
és próbáltunk közösen megoldá-
sokat találni. A párbeszédekben 
a település polgármesterén és 
képviselôin kívül részt vettek  
különbözô hatóságok, oktatási 
intézmények, civil szervezetek 
vezetôi, illetve a helyi gazdasági 
élet fontosabb szereplôi is.
Részben az érintetti párbeszédek 
eredményeire is alapozva elindítot-
tuk helyi szintû vállalati önkéntes 

programunkat, amelynek kere-
tében mindkét településen a 
Tesco áruház 15-15 munkatársa 
egy-egy munkanapját ajánlotta 
fel egy közösségi cél érdekében. 
Mohácson az egyik kerékpárút 
belvárosi szakasza mellett végeztek 
tereprendezési és növényültetési 
feladatokat az önkéntesek, míg 
Kaposváron – ahol az eredetileg 
tervezett prog-ramot a rosszra 
fordult idôjárás miatt módosítani 
kellett – a Petôfi Sándor Központi 
Óvodában segédkeztek, játékokat 
készítettek és kisebb ház körüli 
teendôket végeztek el.
Az elsô két önkéntes nap sikere, 
a pozitív visszajelzések után úgy 
döntöttünk, hogy 2010-ben  
Mohács és Kaposvár mellett  
további 6 településre terjesztjük ki 
a programot.

5.1 



Kivirágzott a mohácsi Dózsa 
György út a Tesco önkénte-
seinek köszönhetôen
Elsô alkalommal hirdette meg az 
Önkéntességi Programot az áru-
házlánc
Mohács, 2009. június 18.
 – A Tesco elsô alkalommal 
hirdette meg dolgozói körében 
az Önkéntességi Programot, 
melynek célja, hogy felelôs 
szomszédként munkatársai 
bevonásával tevékenyen részt 
vegyen a város megszépíté-
sében, az élhetôbb környezet 
megteremtésében. A 2009. 
június 17-ei Önkéntességi Nap 
nagy népszerûségnek örven-
dett mind az önkéntesek, 
mind pedig a helyi közösség 
körében, hiszen az önkénte-
sek munkájának köszönhetôen 
megújult a Dózsa György utca 
menti kerékpárút egy része.
Az Önkéntességi Programot elsô al-
kalommal hirdettük meg a mohácsi 
áruház dolgozói körében. A lelkes 
önkéntesek nem csupán a Tesco 
csapatépítô kezdeményezését 
fogadták örömmel; örültek, hogy a 
helyi törekvés keretében mindezt 
a városukért tehették. Az önkén-
tesek a Dózsa György utcai kerék-
párút melletti sávot megtisztítot-
ták egy szakaszon, termôfölddel 
töltötték fel azt és facsemetéket 
ültettek annak érdekében, hogy a 
környéket élhetôbbé, a lakók és a 
látogatók életét szebbé tegyék. A 
most megtisztított területet ôsszel 
füvesítik.

Számos pozitív visszajelzést kap-
tunk a város, valamint a dol-
gozóink részérôl, amely nagy 
örömmel tölt el bennünket, hiszen 
mi nem egy látványos akciót szer-
ettünk volna megszervezni, hanem 
valódi tartalmat közvetíteni.

Visszajelzések a mohácsi 
Önkéntes Napról
Szabó Balázs, áruház-igazgató: Az 
Önkéntes Nap kitûnô kezdemé-
nyezés, amely nagyon jól sikerült 
Mohácson. A dolgozók lelkesek 
voltak, hogy tehettek valamit a 
városukért. Nagy elismerés szá-
munkra, hogy a járókelôk mennyire 
pozitívan értékelték a munkánkat. 
Én személy szerint élveztem min-
den percét. Jó volt az embereimmel 
együtt lenni, egy kicsit kötetlenebb 
hangulatban mint az áruházban. 
Biztos vagyok benne, hogy kell a 
folytatás, mert a visszhang nagyon 
jó. Köszönöm mindenkinek, aki ott 
volt, büszke vagyok rátok!
Balogh Brigitta, fôpénztári asszisz- 
tens: Jó buli volt, nem csak a váro-
sért tehettünk valamit, de csapa-
tépítésnek is kitûnôen sikerült.
Baranyai Ágnes, árellenôr: Nekem 
nagyon tetszett, igen jól éreztem 
magam. Jó volt tenni a városért, 
lehetne máskor is ilyen.
Bártfainé Pfeil Bernadett, munkaü-
gyi elôadó: Remek alkalom volt, jó 
kezdeményezés, szívesen megyek 
máskor is.
Kaszás Zoltán, humánerôforrás-
igazgató: Nagyszerûen sikerült, a 
dolgozók is élvezték. Azt gondo-

lom, hogy a város és a Tesco kap-
csolata egy újabb közös élménnyel 
lett gazdagabb.
Koza Alexandra, készletasszisztens: 
Jó érzés volt tenni a városért, me-
gyünk legközelebb is.
Papp Adél, kereskedelmi igazgató: 
Jó kezdeményezés, aktívan részt 
vehettünk a város életében és ren-
geteg pozitív visszajelzést kaptunk!

Ezzel párhuzamosan a Magyar 
Szabadidôsport Szövetség segítsé-
gével útjára indítottuk a Tesco Fitt 
Napok elnevezésû, az egészséges 
életmódot népszerûsítô, a Tesco 
áruházak parkolójában megren-
dezett ingyenes rendezvény-soro-
zatunkat, amivel a Tesco vásárlóit 
és a helyi közösség tagjait igyekez-
tünk rávenni a testmozgásra. Ez a 
programsorozat késôbb kibôvült az 
aktív embereket megszólító, sport-
csarnokokban megrendezett, neves 
trénerek részvételével megtartott 
fitnesz rendezvényekkel, amelyet 
további 3 városban: Veszprém-
ben, Debrecenben és Budapesten 
szerveztünk meg a Budapest Sport-
iroda segítségével. A budapesti 
bemutató rendezvényen – amelyet 
egy fitnesz expo is kiegészített 
– több ezer ember edzett együtt  
a Papp László Sportarénában.



Tesco Fitt Nap Mohácson
A mohácsi szabadidôsport-nap  
az elsô állomása az áruházlánc 
egészséges életmód jegyében  
indított eseménysorozatának
Mohács, 2009. augusztus 29. 
– A Tesco elsô alkalommal 
rendezi meg Tesco Fitt Napok 
elnevezésû programja kere-
tében azt a szabadidôsport- 
napot, melynek helyszíne 
Mohács. A rendezvény célja 
az egészséges életmód nép-
szerûsítése. 2009. augusztus 
29-én, szombaton 10 és 16 óra 
között a mohácsi Tesco áruház 
parkolójában kicsik és nagyok 
számos érdekes feladattal 
próbálhatják ki ügyességüket. 
A résztvevôk, amellett, hogy 
kellemesen elfáradnak,  
egyúttal a mohácsi általános 
iskolák sportszertárát  
is bôvítik.
A Tesco vállalati felelôsségvál-
lalása keretében egy párbeszédet 
szervezett tavasszal Mohácson, 
ahová a város meghatározó 
szervezeteinek képviselôit hívta 
meg, azzal a céllal, hogy felmérje 
a város igényeit és ennek megfele-
lôen alakítsa ki helyi felelôsségvál-
lalási programját. A rendezvényen 
megfogalmazódott, hogy  
Mohácson az egészséges életmód-
hoz kapcsolódó közösségi  
és sportprogramokat üdvözölnék 
leginkább. Az augusztus 29-én 
megrendezésre kerülô ingyenes 
szabadidôsport-nap ennek alapján 
kerül megvalósításra.

A mohácsi Tesco Fitt Nap elsô  
állomása annak a nagyszabású  
sportprogramnak, amellyel az 
áruházlánc az egészséges életmó-
dot szeretné népszerûsíteni  
vásárlói körében. Az egész  
napos rendezvény keretében  
az érdeklôdôk a Magyar Szaba-
didôsport Szövetség hathatós 
közremûködésével számos izgal-
mas mozgásformát próbálhatnak ki 
(többek között fittball, forgótenisz, 
minipingpong, kispályás foci, 
kosárra dobás, kötélugrás).  
A játékok, versenyek során pecsé-
teket gyûjthetnek a résztvevôk egy 
füzetbe. A leadott pecsétfüzetek 
óránként sorsoláson vesznek részt, 
amelyen sportszernyeremények ta-
lálnak gazdára. A legtöbb pecsétet 
összegyûjtô pedig további értékes 
ajándékra számíthat.
Nem csak a helyszínen sportolók 
profitálnak augusztus 29-én  
a testmozgásból. Minél több  
pecsétet gyûjtenek össze a lelkes 
résztvevôk, annál nagyobb mér-
tékben támogatják a mohácsi 
általános iskolák sportszertárának 
fejlesztését.

Ezeken a kísérleti jelleggel elindí-
tott programokon kívül a helyi 
közösségeket, civil szervezeteket, 
intézményeket támogattuk az  
5 forintos eldobható nejlonzacskók 
értékesítésébôl befolyt összegekkel 
is, és nem elhanyagolható tétel a 
települések költségvetésében az a 
2009-ben összesen 3 344 912 091  
forintos összeg, amelyet helyi 

adó címén  kifizettünk azokon a 
településeken, ahol áruházainkkal, 
raktárbázisainkkal jelen vagyunk.
A Tesco helyi közösségekkel való 
kapcsolatának szorosabbra fûzését 
célzó programjaink olyan sikere-
sek voltak, hogy az eredmények 
alapján úgy döntöttünk, hogy a 
program elemeit – az érintetti 
párbeszédet, az önkéntes napot és 
a fitt napot – fokozatosan országos 
szintre is kiterjesztjük, elsô lépés-
ben újabb 6 települést bevonva.



 Országos programok

A helyi közösségek támogatásán 
kívül a Tesco számos országos 
szintû kezdeményezést is indított 
fontos társadalmi célok támoga-
tása érdekében. Az elmúlt két 
évben több mint 700 millió forint 
értékben adományoztunk magyar 
civil szervezeteknek, ebbôl mintegy 
600 millió forint értékû volt a jó 
minôségû, új ruhákból álló ruha-
adomány a kifutó készletekbôl.
Támogatási tevékenységünk egyik 
legfontosabb eleme a 2003-ban  
indított, hátrányos helyzetû 
társadalmi csoportokat támogató 
„Az év támogatottja” progra-

munk, amely az egyik legnagyobb 
egyösszegû vállalati adomány  
Magyarországon. A program 
keretében évi 20 millió forint-
tal támogatunk egy-egy karitatív 
szervezetet programjai megvalósí-
tásában. 
Ezenkívül rendszeresen jutta-
tunk el a rászorulókhoz ruha- és 
tartósélelmiszer-adományokat. 
2010 februárjában rekordméretû, 
mintegy 400 millió forint értékû 
adományt adtunk át országos 
segélyszervezeteknek, amelyek 
több ezer családon segítettek a 
ruhákkal. A helyi civil szervezeteket 

hozzávetôlegesen évi  
15 millió forinttal támogatjuk 
céljaik elérésében. Az áruházak 
számos városban támogatják a 
helyi állatkerteket, vadasparkokat 
a megmaradt élelmiszerekkel,  
összhangban a vonatkozó  
szabályozással.
Az adományok gyûjtésén kívül 
rendszeresen szervezünk a 
Vöröskereszttel közösen véradá-
sokat, amit 2009-ben néhány 
helyszínen Egészségnap nevû 
rendezvény keretében komplex 
szûrôvizsgálatokkal és egészségü-
gyi tanácsadással egészítettünk ki.
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✤  Az év támogatottja program

A 2009-ben induló „Az év támo-
gatottja” program keretében 
– amelyhez 20 millió forinttal 
csatlakozott a Procer&Gamble is 
– a Mosoly Alapítványt támogat-
tuk. A Mosolyvarázs névre hallgató 
program célja a testi és lelki jólét 
és egészség állapotának erôsítse a 
krónikusan vagy súlyosan beteg, 
fogyatékkal, illetve nehéz szociális 
körülmények között élô gyermekek 
életében. Ezek a gyerekek és fiata-
lok könnyen bezárkóznak, elvesztik 
bizalmukat, kevésbé élik meg az 
örömteli pillanatokat, sôt sokan 
még azt is lehetetlennek érzik, 
hogy életük valaha jóra fordulhat. 
Számukra indult el Mosolyterápia 
néven az élmény-, szabadidôs, 
életmód- és mûvészetterápiás 
programokat, valamint alkotó 
foglalkozásokat magában foglaló 
együttmûködés.

Mosolyvarázs Program:  
élménypedagógiai játszóházi 
délelôtt a mosolygós  
gyermekekért
Egy nap Mátyás király udvarában 
– a Tesco és a Procter&Gamble  
támogatásának köszönhetôen
Budapest, 2010. február 2. 
– Élménypedagógiai és  
élményterápiás játszóházi  
délelôtt került tegnap megren-
dezésre a Mosoly Alapítvány 
szervezésében, a Tesco és a 
Procter&Gamble “Az év támo-
gatottja 2009” Mosolyvarázs 
Programjának keretében.  
A foglalkozás célja az volt, 

hogy kötetlen játék segítségé-
vel, átélt élményeken keresztül 
közelebb hozzák egymáshoz 
a pszichoszomatikus beteg, 
fogyatékkal, illetve nehéz 
szociális körülmények között 
élô gyermekeket, a terapeu-
tákat, valamint a szülôket és 
nevelôket egyaránt.
A Tesco-Global Áruházak Zrt. és  
a Procter&Gamble „Az év támoga- 
tottja 2009” Mosolyvarázs Prog-
ramjának keretében Egy nap 
Mátyás király udvarában címmel 
szervezett játékos élménypedagó-
giai és élményterápiás fejlesztô 
foglalkozást a Mosoly Alapítvány 
az egészségfejlesztés és az egész-
séges életmódra nevelés jegyében. 
Az egész délelôttös játszóházban 
olyan pszichoszomatikus zava-
rokkal küzdô, hiperaktív, vagy 
beszéd- illetve magatartászavarok 
miatt segítségre szoruló, esetleg 
állami gondoskodásban élô gyer-
mekek és családjaik vettek részt, 
akik egyébként heti vagy havi 
rendszerességgel járnak az alapít-
vány mûvészet- és élményterápiás 
foglalkozásaira. 
A programban számos sokszínû 
feladatot teljesítettek a gyerekek. 
Kipróbálhatták a bajvívást, a 
lakomakészítést, táncot tanulhat-
tak, verset írhattak vagy éppen 
ügyességi feladatokat oldhattak 
meg. A terapeuták és a szervezôk is 
figyeltek arra, hogy ezek a tevé-
kenységek ne a versenyszituációra 
épüljenek. A játékmesterek, animá-
torok, ifjúságsegítôk, rekreációs 

szakemberek mellett megannyi 
önkéntes – köztük a támogató 
vállalatok munkatársai és újságírók 
– törekedett arra, hogy ezen a 
délelôttön a gyermekek teljesítmé-
nyét azonnal, a helyszínen elismer-
jék és jutalmazzák, hogy mindezek 
által igazi sikerélményt élhessenek 
át.
„Nagy örömmel figyeltük, ahogy 
a gyerek és felnôtt résztvevôk 
egyaránt a részesévé tudtak válni 
az igazi játék örömének. Jó érzés 
tudni, hogy a Mosolyvarázs Prog-
ram keretében az élménypedagó-
giai játszóház megszervezésével 
hozzásegíthettük ezeket a mo-
solyos, bár nem mindig mosolygó 
gyerekeket és családjaikat ahhoz, 
hogy egy vidám, játékos délelôttöt 
együtt töltsenek. A délelôtt élmé-
nyeivel mindnyájuk arcára sikerült 
egy kicsit mosolyt varázsolni” 
– mondta el Nagy Ildikó, a Mosoly 
Alapítvány projektvezetôje.



Annak érdekében, hogy a program 
híre minél több emberhez eljusson, 
egy rajzversenyt szerveztünk az 
általános iskolás korú gyerekeknek, 
amelynek a témaválasztása az 
egészséges életmódhoz kapcsoló-
dott: a pályázóknak Lackfi János 
költô, a Mosolyvarázs  
Program egyik nagykövete Egy jó 
szokás címû, egy erdei kirándulást 
leíró verséhez kellett illusztrációt 
készíteniük.
A pályázat sikere minden elôzetes 
várakozásunkat felülmúlta – több 
mint tízezer rajz érkezett az ország 
minden szegletébôl. A gyôztes 
pályamûveket a Mosoly Alapítvány 
képviselôit és magát Lackfi Jánost 
is a soraiban tudó zsûri választotta 
ki. Ezek a rajzok valóban illuszt-
rációként fognak szolgálni a 2010 
nyarán megjelenô adománygyûjtô 
verseskötetben, ami a Tesco hiper-
marketekben lesz megvásárolható. 
Ezenfelül a gyôztes rajzokról 
készített másolatok egy vándorkiál-
lítás keretében 10 Tesco áruházban 
lesznek láthatóak, ezzel is a Mo-
solyvarázs Programot hirdetve. 
A program támogatásába további 
adománygyûjtô tárgyak kihelyezé-
sével is bevontuk vásárlóinkat.  
A gyermekek érdeklôdését felkeltô 
„Varázsceruzák” szinte az összes 
Tesco áruházban megvásárolhatók.

Varázsceruzák a Tesco 
áruházakban
A Mosoly Alapítványt támo-
gathatjuk a különleges ceruzák 
megvásárlásával
Budaörs, 2010. június 9. 
– Új adománygyûjtô akciót 
indított június 8-án a Tesco.  
91 hipermarketben kaphatók 
azok a különleges ceruzák, 
amelyeket nemcsak kézbe 
venni jó, hanem jótékony célt 
is szolgálnak: az eladásuk-
ból származó többletbevétel 
ugyanis a Mosoly Alapítvány 
programjának megvalósítását 
támogatja, és ezzel sok-sok 
gyerek testi-lelki egészségét 
szolgálja.
A Tesco-Global Áruházak Zrt. 
folyamatosan részt vesz a helyi 
közösségek életében, és felelôs 
vállalatként segít a rászorulókon. 
Nyolc éve mûködteti „Az év támo-
gatottja” elnevezésû programot, 
amelynek keretében 2009-ben  
az élmény-, életmód- és mûvészet-
terápiás programokat, valamint 
alkotófoglalkozásokat szervezô 
Mosolyvarázs Programot támo-
gatta. Elkötelezettségének köszön-
hetôen a Mosolyvarázs Programot 
mûködtetô Mosoly Alapítvány 
olyan további elemekkel tudta 
bôvíteni eddigi tevékenységét, 
mint az Egészséges Életmód Napok, 
illetve egy gyermekek számára  
kiírt rajzpályázat.

A Mosolyvarázs Program célkitûzé-
seinek sikeres megvalósításához a 
Tesco vásárlói is hozzájárulhatnak, 
ha június 8-tól „varázsceruzát” 
vásárolnak az áruházlánc 91  
hipermarketjében. A különleges 
formájú és kivitelezésû ceruzák  
199 forintos darabáron érhetôk el 
a hipermarketek pénztárainál.  
A ceruzák vételárából származó  
többletbevételt a Mosolyvarázs 
Program javára ajánlja fel a Tesco. 
Az adománygyûjtô „varázs- 
ceruzák” korlátozott számban,  
a készlet erejéig kaphatóak.
„Büszkék vagyunk rá, hogy 
áruházainkban elérhetôvé tehetjük 
a jótékony célt szolgáló Mosoly-
varázs ceruzákat. Bízunk benne, 
hogy minél több vásárlónk vesz 
majd ilyen ceruzát, ami nemcsak 
kitûnô ajándék, hanem segítségük-
kel sok nehéz körülmények között 
élô vagy beteg gyerek arcára 
varázsolhatunk közösen mosolyt”, 
mondta el Iglódi-Csató Judit,  
a Tesco kommunikációs igazgatója.



✤  Áruadományok

A Tesco vállalati felelôsségvál-
lalási stratégiájának fontos része, 
hogy tevékenyen segítjük a 
környezetünkben élô közösségek 
életét. 2009-ben, ami szegénység 
elleni küzdelem éve volt, a koráb-
biaknál is több árut ajánlottunk  
fel a rossz anyagi körülmények 
között élô családok részére.
2009 októberében az Élelmezési 
Világnap alkalmából élelmiszer-
gyûjtést szerveztünk áruházaink-
ban stratégiai partnerünkkel, az 
Élelmiszerbankkal együtt. Büszkék 
vagyunk vásárlóinkra, akik orszá-
gosan 38 tonnányi tartós-élelmi-
szeradománnyal támogatták a 
rászorulókat.

38 tonnányi élelmiszer-
adomány a rászorulóknak
Budaörs, 2009. október 22.
 – Múlt hét pénteken és  
szombaton adománygyûjtést 
rendeztek az Élelmezési  
Világnap alkalmából a Tesco 
hipermarketekben. A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület által 
szervezett országos akció 
rendkívül sikeresnek bizonyult, 
hiszen mintegy 38 tonnányi 
élelmiszert ajánlottak fel a 
Tesco vásárlói a rászorulók 
részére. Az összegyûjtött 
adományokat több mint 80 
szervezeten keresztül osztot-
ták szét országszerte.
Október 16-án, az Élelmezési  
Világnapon, illetve annak más-
napján mindenki segíthetett a 
rászorulókon, aki a Tesco hiper-

marketekben vásárolt. A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület önkén-
tesei ugyanis tartós élelmiszert 
gyûjtöttek adományként az arra 
rászorulók számára. Az akció az 
elôzô évinél is sikeresebbnek  
bizonyult, hiszen mintegy 38 tonna 
élelmiszer gyûlt össze a több mint 
90 helyszínen.
Az adománygyûjtés lebonyolításá-
ban több mint ezer önkéntes vett 
részt országszerte. A hipermar-
ketekben összegyûjtött adomá-
nyokat a Magyar Élelmiszerbank 
munkatársai közvetlenül olyan, 
az egyes áruházakhoz közel esô 
intézményekhez juttatták el, mint 
árvaházak, családsegítô szolgála-
tok, anyaotthonok, alapítványi 
óvodák stb.
A Tesco-Global Áruházak Zrt. 
vállalati felelôsségvállalási straté-
giájának fontos eleme, hogy felelôs 
szomszédként segítse az áruházak 
közvetlen környezetében élôk 
életét. Az adománygyûjtés mellett 
a Tesco egy kamionnyi élelmiszert 
ajánlott fel a Magyar Élelmiszer-
bank Adománykonvoj elnevezésû 
akciójához is.

A következô jelentôsebb 
adománygyûjtô akciót a 
Vöröskereszttel együttmûködésben 
valósítottuk meg a karácsony elôtti 
idôszakban. Öt tonna élelmiszer, 
közel egymillió forint készpénz, 
ruhanemûk, iskolaszerek, higiénés 
szerek, mûszaki cikkek és egyéb 
adományok gyûltek össze.  
A Vöröskereszttel meglévô stra-

tégiai együttmûködésünk újabb 
sikeres akciót eredményezett, 
hiszen az adományok számos 
rászoruló család karácsonyát 
tudták szebbé varázsolni. A vásár-
lóink által felajánlott adományt 
11 raklapnyi áruval egészítettük ki 
még a karácsonyi idôszakban. Ez az 
adomány a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület közremûködésével jutott 
el az azt elosztó szervezetekhez. 
Az adományként felajánlott 
élelmiszerek, játékok, iskolaszerek 
és karácsonyi dekorációs kellékek 
jelentôs részét a törökbálinti 
Vöröskereszt osztotta ki a nélkü-
lözô családok között.
A többi adományozási program 
közül is kiemelkedett az az akció, 
amelyben az Élelmiszerbankkal és a 
Vöröskereszttel együttmûködésben 
mintegy 400 millió forint értékben 
ajánlottunk fel elsôsorban ruhákat 
a rászoruló családoknak.  
A 11 kamionnyi árut konvojban 
szállították a Tesco kamionjai  
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
raktárába, amely szervezet stra-
tégiai partnerként gondoskodott 
arról, hogy az adományozott 
áruk országos és helyi segély-
szervezeteken, intézményeken 
keresztül eljussanak azokhoz, 
akiknek a leginkább szükségük  
van rájuk.



400 milliós adomány a Tescótól
Budapest, 2010. február 24. 
– Eddigi legnagyobb értékû 
adományát adta át szerdán  
a Tesco Budapesten.  
Az áruházlánc mintegy ti-
zenegy kamionnyi ruhát és 
egyéb terméket juttatott el a 
szegénység elleni küzdelem 
éve alkalmából a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesületnek, 
akik stratégiai partnerként 
segítenek az adományok  
segélyszervezeteken keresztül 
történô hatékony elosztásá-
ban. Az Élelmiszerbank mellett 
a Magyar Vöröskereszt is részt 

vesz abban az összefogásban, 
aminek köszönhetôen a lehetô 
legtöbb nélkülözô család kap 
majd az árukból.
A szegénység elleni küzdelem 
éve alkalmából minden eddiginél 
nagyobb értékben adott át adomá-
nyokat a Tesco-Global Áruházak 
Zrt. szerdán. A tizenegy kamionnyi 
adomány elsôsorban ruhanemûk-
bôl áll, így a közeljövôben számos 
rászoruló család örülhet majd új 
ruháknak. A Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület munkatársai az 
átadást követô napokban rend-
szerezik az áruházlánc kifutó 
készleteibôl származó árukat, 

amiket majd nagy országos kari-
tatív szervezetekhez és kisebb helyi 
intézményekhez, alapítványokhoz 
juttatnak el. Az adomány hatékony 
elosztásában részt vesz a Magyar 
Vöröskereszt is, amely szintén 
számos jótékony célú programot 
szervez a Tescóval közösen.
Az átadáson részt vett többek 
között Habsburg György, a Magyar 
Vöröskereszt elnöke, Cseh Balázs, 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
elnöke, Antal Erzsébet, a Tesco 
pénzügyi igazgatója, valamint több 
országos segélyszervezet vezetô 
képviselôi.

400 millió



✤  Egészségnapok

A Vöröskereszttel fennálló  
többéves stratégiai partneri  
kapcsolat alapját az áruházak-
ban rendszeresen megszervezett 
véradások jelentik. Az elmúlt tíz 
év során közel 30 000 donor több 
mint 12 000 liter vért adott.  
Mivel a Tesco egyik fô célkitûzése 
az egészséges életmód népszerû-
sítése, 2009-ben úgy döntöttünk, 
hogy a negyedévente megtartott, 
több mint egy tucat áruházra 
kiterjedô véradást egészségügyi 
szûrésekkel, tanácsadással, néhány 
kiemelt helyszínen további egész-
ségmegôrzô és gyermek- 
programokkal egészítjük ki.
A rendezvényeken egy-egy alka-
lommal több mint 600-an adtak 
vért, és összesen több ezren vették 
igénybe az ingyenes szûrôvizs-
gálatokat és egészségügyi taná-
csokat. Mindemellett a kiemelt 
helyszíneken a Coca-Cola Test-
ébresztô programjának jóvoltából 
átmozgató torna, a TÉT Platform 
táplálkozással kapcsolatos kér-
déseket megválaszoló tanácsadó 
sátra, valamint egyes helyszíneken 
a Pfizer dohányzásról való leszo-
kást népszerûsítô sátra is várta az 
érdeklôdôket.
A rendezvények egyértelmûvé 
tették, hogy az emberek igénylik 
az egészségükre való odafigyelést, 
még akkor is, ha maguktól nem 
mennek el a megfelelô szûrôvizs-
gálatokra. Éppen ezért fontos az, 
hogy ezúttal bevásárlás közben 
mérethették meg vércukor- vagy 
koleszterinszintjüket – amit az 

egyik alkalommal mintegy hétez-
ren meg is tettek. A méréseket 
végzô Magyar Vöröskereszt 
munkatársainak elmondása szerint 
sok olyan vásárlóval találkoztak, 
akik igen magas koleszterin- vagy 
vércukorértéket mutattak, így le-
hetôségük nyílt arra, hogy felhívják 
a figyelmüket arra, hogy minél 
elôbb keressék fel háziorvosukat 
a megfelelô kezelés megkezdése 
érdekében.
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A felelôsségvállalási tevékenység 
irányítása

A Tesco-Global Áruházak Zrt.- 
nek 99,7 százalékban  
az Armitage Holdings, 0,28%-ban 
pedig a TESCO Overseas Investment 
Ltd. a tulajdonosa.

A vállalat irányítását ellátó  
testület munkáját 6 bizottság 
segíti. A bizottságok közül az egyik 
kimondottan a vállalati felelôsség-
vállalás irányításáért és felü- 
gyeletéért felel. Ezzel megoldható, 
hogy az elôzôekben bemutatott 
célok, programok és tervek a stra-
tégiaalkotástól a napi mûködésig 
minden szinten megjelenjenek  
a vállalat mûködésében. 

6 

Megnevezés Összes Mft. %

Armitage Holdings BV 127 662,8 99,72

TESCO Overseas Investment LTD. 360,0 0,28

Egyéb 0,1 0,00

Összesen 128 022,9 100,00

Vezetô testület

Kereskedelmi
Bizottság

Ingatlan-
fejlesztési, 

Választék- és
Tervezô
Bizottság

Személyzeti 
Ügyek 

Bizottság

Mûködési 
Bizottság

Jogszabályi 
Megfelelôséget 

Ellenôrzô  
Bizottság

Vállalati 
Felelôsségvállalás 

Bizottsága



A Tesco nemzetközi csoport- 
szinten kidolgozott egy Iránytû 
nevû irányító eszközt, amelynek 
segítségével meghatározta azokat 
a területeket, amelyek fontosak az 
eredményes mûködés szempont-
jából. Ez egy olyan több szempon-
tú értékelési és irányítási rendszer, 
amely az erôforrásainkat és céljain-
kat 5 dimenzió köré csoportosítva 
egyesíti:

• a vásárló, 
• a mûködés, 
• az emberek, 
• a pénzügy,
• és a közösség. 

Ezek a dimenziók további szeg-
mensekre oszlanak, amelyeken 
belül minden egyes vállalat konkrét 
célkitûzéseket, úgynevezett kulcs 
teljesítménymutatókat (KPI-k)  
határoz meg évrôl évre.  
Az Iránytû menedzsment-eszköz-
ként szolgál a vállalatirányításban, 
azaz hozzájárul, hogy kiegyen-
súlyozottan tudjuk kezelni ez 
egyes fókuszterületeken felmerült 
kihívásokat és elvárásokat – mind a 
teljesítménymérés, mind a pénzü-
gyi tervezés és a vásárlói elvárások 
terén. Az Iránytû így lehetôvé teszi, 
hogy mûködésünk során minden 
érintett fél érdekeit és igényeit 
figyelembe tudjuk venni.
Az Iránytû része a Közösségi Terv, 
amely a közösség dimenzióhoz 
tartozó vállalati felelôsségvállalás 
kapcsán jelöli ki a legfontosabb 
teendôket. 

A Közösségi Terv 5 területre  
csoportosítja a Tesco vállalati fele-
lôsségvállalási kezdeményezéseit:

• Környezetvédelem
• Egészséges életmód
• Biztonságos, tisztességes,  
 átlátható mûködés
• Munkahelyteremtés
• Helyi iskolák, civil   
 szervezetek, közösségek  
 támogatása

A Közösségi Tervhez kapcsolódó 
elsô kezdeményezések  
Magyarországon 2007-ben jelentek 
meg. Az adott év vállalati felelôs-
ségvállalási fókuszterületeinek 
kijelölésében kulcsszerepe van az 
úgynevezett érintetti felmérésnek. 
A 2008 óta minden évben  
Magyarországon is elvégzett 
kutatás során a Tesco legfon-
tosabb érintetti csoportjainak 
– állami szabályozó hatóságok, 
kormányhivatalok, média, egye-
temi kutatók, civil és fogyasztóvé-
delmi szervezetek, beszállítók 
– képviselôivel készítünk mélyin-
terjúkat, amelyekben feltárjuk  
a Tescóval kapcsolatos vélemé-
nyüket, kritikáikat és elvárásaikat.
A vállalati felelôsségvállalási 
tevékenység napi szintû, operatív 
koordinációjáért a Vállalati kapcso-
latok osztály felel. Minden vállalati 
felelôsségvállalási projekt dedikált 
projektvezetôvel rendelkezik, akik 
rendszeresen, negyedévente beszá-
molnak a vezetôségnek a projektek 
elôrehaladásáról.

Nagyon fontosnak tartjuk a vál-
lalati felelôsségvállalási tevékeny-
ség átláthatóságát adó kom-
munikációt. Ennek érdekében 
vezettük be, hogy évente Vállalati 
Felelôsségvállalási Jelentést adunk 
ki. Kezdeményezéseinkrôl rend-
szeresen beszámolunk belsô  
hírlevelünkben is.
Rendszeresen indulunk különféle 
pályázatokon is, hogy független 
szakértôk elôtt is megméressük 
magunkat. 2009-ben „Best  
Practice” címet kaptunk a Magyar 
PR Szövetség által meghirdetett 
CSR Best Practice pályázaton.  
A CSR (corporate social  
responsibility, vállalati társadalmi 
felelôsségvállalás) területén az 
egyik legrangosabbnak számító 
díjjal a társadalmi felelôsségvál-
lalás terén kifejtett erôfeszítéseket 
ismerik el immár harmadik éve. A 
pályázó vállalatoknak bizonyíta-
niuk kellett, hogy rendelkeznek 
kidolgozott CSR-stratégiával, 
felelôsségvállalásuk áthatja napi 
mûködésüket és megmutatkozik az 
összes, általuk érintett csoporthoz 
fûzôdô kapcsolatukban.  
A pályázatot elbíráló zsûri 2009-
ben kiemelt figyelmet fordított a 
dolgozók bevonására  
a CSR-stratégia kialakításában és  
a megvalósuló programokban.
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2009-es terveink megvalósulása

Terület Közösségi Terv projektek Eredmények

Törôdünk a környezettel Folytatjuk energia- és vízfogyasztási 
programunkat.

Teljesült.

Lehetôvé tesszük az újrahasznosítást 
vásárlóinknak.

Teljesült.

Bevezetjük az alumíniumdoboz- és 
PET-palack visszaváltását 

Teljesült. Összesen 37 áruházban terem-
tettük meg a visszaváltás lehetôségét.

Segítünk vásárlóinknak  
az egészségesebb életmód 
megvalósításában

Bevezetjük a „Fitt Napok” nevû  
programunkat.

Teljesült. 5 településen (Mohács,  
Kaposvár, Veszprém, Debrecen, Buda-
pest) szerveztünk a helyieket megmoz-
gató sportprogramot.

Bevezetjük „Light Choices” termék-
családunkat.

Teljesült. Összesen 31 különféle  
terméket vezettünk be.

Mindig biztonságosan,  
tisztességesen  
és átláthatóan mûködünk

Elkészítjük elsô vállalati felelôsségvál-
lalás jelentésünket.

Teljesült. A 2008-ról szóló jelentésünk  
a honlapunkon olvasható.

Javítani fogjuk átláthatóságunkat web- 
oldalunk tartalmának fejlesztésével.

Részben teljesült. Elkészült a fejlesztési 
terv, keressük a megvalósítás lehetôségeit.

Munkahelyeket teremtünk Kiterjesztjük együttmûködésünket  
a Salva Vita Alapítvánnyal  
a fogyatékos emberek foglalkoztatása 
ügyében.

Részben teljesült. Elôkészítettük  
a megváltozott munkaképességûek  
foglalkoztatását célzó Befogadó Közös-
ség nevû programunkat, amelyet 2010-
ben fogunk megvalósítani.

Támogatjuk a helyi isko-
lákat, civil szervezeteket  
és közösségeket

Helyi önkéntes programot vezetünk 
be kísérleti jelleggel.

Teljesült. 2 településen (Mohács és 
Kaposvár) szerveztük meg az Önkéntes 
Napot.

Terület Egyéb projektek Eredmények

Érintetti párbeszéd Elindítjuk az érintetti párbeszéd  
projektünket.

Teljesült. 2 településen (Mohács és Kaposvár) 
szerveztünk helyi érintetti párbeszédet. 

„Az év támogatottja”  
program

Folytatjuk programunkat a 
Procter&Gamble vállalattal közösen.

Teljesült. A program támogatottja  
a Mosoly Alapítvány volt.

2010-es terveink

Terület Közösségi Terv projektek

Törôdünk a környezettel Folytatjuk energiamegtakarítási programunkat

Folytatjuk szelektív hulladékgyûjtési programunkat

Segítünk vásárlóinknak az egészségesebb élet-
mód megvalósításában

Folytatjuk a Tesco Fitt Napok elnevezésû programunkat

Mindig biztonságosan, tisztességesen és át-
láthatóan mûködünk

Bevezetjük Regionális Beszállítói Fórum programunkat

Folytatjuk helyi Érintetti Bevonás programunkat

Munkahelyeket teremtünk Kiterjesztjük a megváltozott munkaképességûek foglalkozta-
tására irányuló programunkat

Támogatjuk a helyi iskolákat, civil 
szervezeteket és közösségeket

Bevezetjük a közösségi nagykövet szerepkört az áruházakban

Kiterjesztjük Önkéntességi  
Programunkat

Vállalásaink és ezek teljesítése

7 



A jelentés a Tesco 2009-2010-es 
üzleti évérôl számol be, amely 
2009. március 1-jétôl 2010. február 
28-ig tartott. Legutóbbi, a 2008-
2009-es üzleti évre vonatkozó 
jelentésünket 2010 áprilisában  
adtuk ki. Terveink szerint a jövôben 
évente beszámolunk tevékeny-
ségünk társadalmi és környezeti 
vonatkozásairól. 
A jelentésben kizárólag a Tesco 
magyarországi mûködésével össze-
függô adatokról és kezdeményezé-
seirôl számoltunk be.  
A jelentés összeállításánál a gaz-
dasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából 
legfontosabb témaköröket vettük 
figyelembe, amihez felhasználtuk 
az érintettjeinktôl az évenként 
megismételt érintetti felmérés 
során kapott visszajelzéseket is.
Az adatokat az összehason-
líthatóság érdekében igyekeztünk 
három évre visszamenôleg megad-
ni, ahol ezek rendelkezésre álltak. 
Az adatok számítási módszerében 
az elôzô éviekhez képest nem tör-
tént változás.

A szén-dioxid-kibocsátási adatok 
kiszámításában az alábbiak szerint 
jártunk el.

1. Energiafelhasználás
a) Villamosenergia-felhasználás 
– az adatok nyilvántartása az  
energiaszámlák alapján történik.  
A felhasználási adatok és a fajlagos 
kibocsátási értékek figyelembevé-
telével számoljuk az eredô CO2-
mennyiséget
b) Gázfelhasználás – az adatok 
nyilvántartása az energiaszámlák 
alapján történik. A felhasználási 
adatok és a fajlagos kibocsátási 
értékek figyelembevételével szá-
moljuk az eredô CO2-mennyiséget
c) Távhôfelhasználás – az adatok 
nyilvántartása az energia-számlák 
alapján történik. A külsô szolgál-
tatótól vásárolt távhôt átszámítjuk 
gázegyenértékre (hatásfok figye-
lembevételével), majd az eredô 
CO2-mennyiséget az így megha-
tározott gázmennyiségbôl szá-
moljuk.
d) Dízelüzemanyag-felhasználás –  
a tartalék áramfejlesztôk dízel- 
üzemanyag felhasználását és  
a fajlagos kibocsátási értékeket 
figyelembe véve számoljuk ennek 
CO2 egyenértékét

2. Szállítás, közlekedés:
a) Áruszállítás – a központi rak-
tárak nyilvántartása alapján 
megadott üzemanyag-felhaszná-
lást vesszük figyelembe. Ebbôl 
számítjuk üzemanyagtípus függvé-
nyében a kibocsátást.
b) Cégesautó-használat – a Flotta 
Management nyilvántartása alap-
ján felhasznált üzemanyag mennyi-
ségét vesszük figyelembe. Ebbôl 
számítjuk üzemanyagtípus függvé-
nyében a kibocsátást.
c) Üzleti utak: (repülô, vonat stb.) 
– Az Eszközbeszerzés/utazási 
osztály adatai alapján, a megtett 
távolság és a fajlagos kibocsátási 
értékek figyelembevételével.

3. Hûtôgázok CO2-egyenértéke:
a) A különbözô hûtôgázok utántöl-
tési adatait a Fenntartási osztály 
nyilvántartása szerint (számlák 
alapján) vesszük figyelembe. Ebbôl 
számítjuk a (különbözô hûtôgázok-
hoz tartozó CO2-egyenértékek 
(GWP) figyelembevételével) a kibo-
csátást.
A fenti adatokból különbözô fajla-
gos mutatókat számítunk, ezek 
segítségével követjük a CO2-kibo-
csátásunk változását.
A számítás, nyilvántartás mód-
ját független környezetvédelmi 
szervezet (ERM) ellenôrzi, audi-
tálja. A számításokhoz az általuk 
megadott fajlagos kibocsátási 
értékeket vesszük figyelembe.

A jelentésrôl



Munkavállalói adatok

A pénzügyi év végén állományban lévô munkavállalók létszáma

Pénzügyi 
év végi 
létszám

Teljes 
munkaidôs

Rész-
munkaidôs

Nyugdíjas Aktív Inaktív 
(kismama, 
30 napnál 
hosszabb 
tartós 
betegség)

Összesen Létszám 
növeke-
dése (az 
elôzô évi 
azonoshoz 
viszonyítva)

2007.02.28 15 546 2595 381 18 522 1642 20 164  

2008.02.29 15 835 2392 400 18 627 1655 20 282 118

2009.02.28 17 060 2345 442 19 847 1709 21 556 1 274

2010.02.28 17 355 2506 356 20 217 1879 22 096 540

Átlagos állományi létszám teljes munkaidôs létszámra (FTE) átszámolva

Pénzügyi év végi Létszám Létszám-növe-
kedés (az elôzô 
évhez viszonyít-
va)

Átlagos éves 
(naptári év)

Létszám Létszám-növe-
kedés (az elôzô 
évihez viszonyít-
va)

2007.02.28 N/A  2007 19 027  

2008.02.29 18 984  2008 19 756 729

2009.02.28 20 242 1258 2009 20 481 725

2010.02.28 20 583 341 2010 20 728 247

Éves átlagos állományi létszám régiókra 
lebontva (2009-es naptári év)

Régió Átlaglétszám

Közép Magyarország 7 680

Közép-Dunántúl 2 378

Nyugat-Dunántúl 2 415

Dél-Dunántúl 1 850

Észak-Magyarország 1 932

Észak-Alföld 1 569

Dél-Alföld 2 657

Összesen 20 481

Melléklet



Új áruház nyitások és így létrehozott új munkahelyek száma, területi bontásban 

Bara-
nya

Borsod-
Abaúj-
Zemp-
lén

Buda-
pest

Csong-
rád

Fejér Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagy-
kun-
Szolnok

Pest So-
mogy

Sza-
bolcs-
Szatmár-
Bereg

Vas Ösz-
szesen

2009-10-ben 
nyílt boltok 
száma

2 1 13 1 1 2 1 3 2 1 2 29

Pénzügyi 
év végén 
állományban 
lévôk száma

183 14 275 17 92 229 17 337 188 18 111 1481

Nemek szerinti megoszlás formátumonként 

Férfi % Nô %

Teljes Tesco 32,24% 67,76%

Központi iroda 40,68% 59,32%

Logisztikai központok 57,59% 42,41%

Kis formátumú boltok 22,12% 77,88%

Hipermarketek 30,30% 69,70%

 (Teljes létszám alapján)  

Nemek szerinti megoszlás – Közép- és felsô vezetôk

Férfi Férfi % Nô Nô % Összesen

Áruház-igazgatók 68 62,4% 41 37,6% 109

Központi irodai középvezetôk 44 60,3% 29 39,7% 73

Központi irodai felsô vezetôk 19 90,5% 2 9,5% 21

A vezetôség nem és életkor szerinti összetétele

2008 2009-10

Nem – nôk aránya 11% (1/9 fô) 29% (2/7 fô)

Kor (30-40 és 40-50 közöttiek, 50<) 3 fô 30-40 közötti, és 6 fô 40 
feletti 

1 fô 30-40 közötti, 6 fô 40-50 
közötti

Külföldiek aránya 55% (5/9 fô) 71% (5/7 fô)

Életkor és nemek szerinti megoszlás

Férfi Férfi % Nô Nô % Összesen

<25 év 1607 41,8% 2238 58,2% 3 845

25-40 év 3963 38,7% 6285 61,3% 10 248

>40 év 1806 26,2% 5097 73,8% 6 903

Aktív munkavállalók sokfélesége

Aktív munkavállalók csoportjai %

Teljes munkaidôs 81,4%

Részmunkaidôs 10,7%

Nyugdíjas 1,7%

Gyes mellett dolgozó 0,9%

Tanuló 4,1%

Megváltozott munkaképességû 1,1%



Részvételi óraszámok a képzéseken

Óraszám Szakmai képzések Készségfejlesztô tréningek Összes oktatás és képzés rész-
vételi óraszámaBevezetô, munkakörhöz  

kapcsolódó szakmai, targon-
ca, változásokhoz kapcsolódó 
szakmai, karrierprogramok, 
gyakornokképzés

Angol, IT, vezetôi tréningek, 
készségfejlesztô tréningek

Vállalati  
egység 6

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Központi 
Iroda

  110 400 50 296 110 400 50 296

Kiskereske-
delem

376 380 720 405 263 304 96 912 639 684 817 317

Disztribúció 28 208 30 238   28 208 30 238

TOTAL 404 588 750 643 373 704 147 208 778 292 897 851

Egy fôre jutó átlagos képzési óraszám

1 fôre jutó 
átlagos éves 
óraszám

Szakmai képzések Készségfejlesztô tréningek Összes oktatás és képzés 
– 1 fôre jutó átlagos éves 
óraszám

Bevezetô, munkakörhöz  
kapcsolódó szakmai, targon-
ca, változásokhoz kapcsolódó 
szakmai, karrierprogramok, 
gyakornokképzés

Angol, IT, vezetôi tréningek, 
készségfejlesztô tréningek

Vállalati 
egység 6

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Központi 
Iroda

0 0,0 100 45,6 100 45,6

Kiskereske-
delem

24 40,4 17 5,4 40 45,8

Disztribúció 19 19,6 0 0,0 19 19,6

TOTAL 22 36,7 20 7,2 42 43,8

Országos Horizont vizsgálati eredmények kérdéscsoportonkénti bontásban 
2009 és 2010 évi felmérésbôl

KÉRDÉSCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK Országos  
eredmény 2009

Országos  
eredmény 2010

Hogy érzed magad a Tescónál 53 58

Bízunk egymásban, tiszteljük egymást 55 59

Vezetômtôl megkapok minden támogatást,  
hogy jobban végezhessem a munkám

68 70

Mennyire érdekes a munkám 65 67

Megelégedettség 39 51

Tesco-Értékek 60 65

Változások 53 67

 



Környezetvédelmi adatok

Közvetlen energiafelhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban

Megnevezés m. e. 2007. 2008. 2009.

Földgáz kWh 136 800 460 142 362 011 166 790 161

Gázolaj (teherautók) liter 9 608 803 11 149 035 11 460 131

Gázolaj (generátorok) liter 39 375 39 374 38 520

Benzin (autók) liter 406 629 194 780 166 411

Dízel (autók) liter 1 042 189 1 339 729 1 456 222

Elektromos áram kWh 295 637 221 301 319 648 288 229 383

Napelem kWh 3 924 33 601 141 774

Napkollektor kWh 75 000 225 000 618 100

Összes szén-dioxid-kibocsátás

Források 2007. 2008. 2009.

(tonna CO2) % (tonna CO2) % (tonna CO2) %

Villamos energia 100 221 51 100 693 50 97 662 47%

Hûtôgázok 39 913 20 39 705 20 43 286 21%

Szállítási üzemanyag 25 376 13 29 427 15 30 243 15%

Földgáz 25 308 13 26 337 13 30 856 15%

Céges autók, üzleti utak 3 964 2 4 174 2 4 394 2%

Összesen 194 782 100 200 336 100 206 442

Egységnyi eladótérre vetített szén-dioxid-kibocsátás (karbon-intenzitás) és földgázfelhasználás

Megnevezés 2007. 2008. 2009.

Karbon-intenzitás területre vetítve (kgCO2/m
2) 408 376 345

Kibocsátásintenzitás változása 2006-éhoz képest -3,2% -10,3% -17,7%

Földgázfelhasználás (kWh/m2) 290,25 268,75 282,12

Hulladék mennyisége, kg

Megnevezés 2007 2008 2009

étel- és étkezdei hulladék 197 927 133 446 139 973

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 402 979 3 014 206 3 220 128

szerves hulladék 32 866 11 741 45 910

szervetlen hulladékok  -  - 7 184

papírcsomagolási hulladék 14 756 838 16 206 541 18 424 377

mûanyag-csomagolási hulladék 1 114 346 1 225 198 1 730 001

facsomagolási hulladék 1 653 997 2 809 130 3 219 793

egyéb csomagolási hulladék 28 060 72 810 67 518

veszélyes hulladék  -  - 884 518

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék (pl. motorolaj, 
iszap, szûrôanyag stb.)

1 310 551 81 371 316 178

PET mûanyaghulladék  - 450 472 103

egyéb hulladék (pl. föld, kövek) 100  - 3 053

Összesen 19 497 664 23 554 893 28 530 736

 



Tesco-Global Áruházak Zrt.
Központ: 2040 Budaörs, 
Kinizsi út 1-3.

Örömmel várjuk hozzászólásaikat, 
véleményüket a következô 
címekre:
Benkó Zsuzsanna
Postacím: 
2040 Budaörs, 
Kinizsi út 1-3.
Email: 
Benko_Zsuzsanna@hu.tesco-europe.com

Köszönjük a jelentés elkészítésében 
közremûködô munkatársaink segítségét!

Kiadó: Tesco-Global Áruházak Zrt., 
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 
Felelôs kiadó: a Tesco-Global Áruházak Zrt. 
kommunikációs igazgatója
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