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  köszöntő
  Vezérigazgatói

Kedves Olvasó! 

A Tescónál eltöltött éveim során közvetlenül tapasztalhattam meg, hogy bár áruházaink különböző 

országokban működnek, munkatársainkat és vásárlóinkat mégis ugyanazok a célok és elvárások 

foglalkoztatják, bármely pontján is éljenek a világnak. Szeretnének egészségesen, szilárd közösségekben, 

tiszta és élhető környezetben élni. Olyan vállalatokhoz hűségesek, melyek megbízható munkahelyet 

teremtenek és felelősen, a szabályokat betartva működnek. 

Ezek az egyetemes értékek és elvárások tükröződnek a Tesco Közösségi Ígéreteiben is, és ezek jelentik 

vállalati felelősségvállalási tevékenységünk alapköveit. 

Visszatekintve az elmúlt évre, amikor 2011 tavaszán átvettem a magyarországi Tesco vezetését, tisztában 

voltam azzal, hogy az ország, sok más országhoz hasonlóan, nehéz gazdasági helyzetben van. A legnagyobb 

kihívást az jelenti számunkra, hogy ebben a helyzetben is eredményesen működtessük a vállalatot, hogy 

vásárlóink, részvényeseink, munkatársaink és az ország is elégedetten tekintsen ránk. 2010-ben a kedvezőtlen 

körülmények ellenére sikerült növelni a Tesco piaci részesedését Magyarországon. 29 új áruházat nyitottunk, 

több mint 1500 új munkahelyet teremtettünk, sikeresen bevezettük a Tesco Clubcardot és számos új 

sajátmárkás termék került a polcokra. 

Az eredményes működés érdekében a jövőben is folyamatosan törekednünk kell a vásárlási élmény javítására.  

Célunk, hogy a megérkezéstől a távozásig pozitív tapasztalatokat szerezzen mind a 3 millió vásárló, aki 

hetente átlépi áruházaink küszöbét. Ezt igyekszünk megteremteni egyre jobb minőséggel, előnyösebb ár-érték 

aránnyal, még jobb akciókkal és barátságos, segítőkész kiszolgálással. Ahhoz, hogy ezeket nyújtani tudjuk, 

befektetésre van szükség, amely mind a vásárlók, mind munkatársaink és a közösség hasznára van.  

Proaktívan dolgozunk azon, hogy a kormánnyal megtaláljuk azokat az együttműködési pontokat, amelyek 

kedvezőek az egész ország számára. 

Ha a gazdaság nő, az nemcsak a kormánynak jó, hanem a gazdaság minden szereplőjének, tehát a 

Tescónak is. Értjük a kormány szándékait  és a kihívásokat is, amelyeknek a nehéz helyzetben meg kell 

felelni, és szeretnénk támogatni céljaiban. A Tesco tavaly 70,5 milliárd forint adót fizetett be, amelyből csak 

a válságadó 10,4 milliárd forintot tett ki. Fontos itt is hangsúlyozni, hogy vállalatunk az elmúlt 16 évben 

mindig több tőkét fektetett be Magyarországon, mint amennyi nyereséget termelt. 

Az általunk teremtett új munkahelyek segítik a kormány azon törekvését, hogy minél több állampolgár 

térjen vissza tartósan a foglalkoztatásba. Növekedésünk által közel 1000 hazai beszállítónak is biztos piacot 

teremtünk; nemcsak az országhatáron belül, de az exportlehetőségek biztosítása által a Tesco Csoport  

globális keretei közt is.  

A helyi közösségek és kistermelők támogatása továbbra is vállalati felelősségvállalás tevékenységünk egyik 

legfontosabb területe marad. Nagyon fontosnak tartom a Regionális Beszállítói Fórum programunk folytatását, 

amelyet 2009 őszén indítottunk el azért, hogy segítsük a hazai kis- és középvállalkozások megerősödését.  

Emellett eltökélt vagyok a 2009-ben megkezdett helyi érintetti párbeszéd programunk folytatása mellett, 

hogy közvetlen beszélgetéseken keresztül ismerhessük meg a közösségek véleményét, elvárásait, és ezekre 

megfelelő megoldásokat tudjunk kidolgozni az érintettekkel közösen. 

Eddigi legfontosabb vállalati felelősség programjaink és vállalati értékeink összefoglalására készült  

ez a jelentés, melynek tartalmával kapcsolatban örömmel fogadjuk visszajelzését. 

Gerry Gray 

vezérigazgató
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 A Tesco Magyarországon
A Tesco-Global Áruházak Zrt. Magyarország legnagyobb hipermarket kereskedelmi lánca és második legnagyobb brit 
befektetője. Itthon több mint 22 ezer magyar munkavállalót alkalmazunk, amivel a 4. legnagyobb foglalkoztatók 
vagyunk. A vállalat 16 éves magyarországi működése során már több mint 200 áruházat nyitottunk, és mára piacveze-
tőként hárommillió vásárlót szolgálunk ki minden héten. A Tesco a hazai beszállítók elkötelezett partnereként közel 
1000 magyar vállalkozással áll kapcsolatban.

A vállalat magyarországi bruttó árbevétele 666,5 milliárd Ft volt1. Működésünk során 2010-ben összesen 70,5 milliárd 
forint adót fizettünk be, ami több mint 35 ezer – költségvetési szervnél – alkalmazott bruttó bérének felel meg2. A befi-
zetett adóból 10,7 milliárd forint az úgynevezett válságadó volt, ezzel az összeggel a kereskedelmi vállalatok között az 
új adónem legnagyobb befizetői voltunk. A 2009-es adóbefizetéseket alapul véve a Tesco-Global Áruházak Zrt. az ötö-
dik legnagyobb adóbefizető Magyarországon. Soha nem részesültünk még adókedvezményben. 

Fő tevékenységi körünk az élelmiszer-kiskereskedelem, de emellett számos más termékcsoportot is forgalmazunk a 
háztartási elektronikától a ruházati termékeken át a lakás-kiegészítőkig. A 2010-es pénzügyi év végén 116 hipermarke-
tet, 24 szupermarketet, 34 expressz boltot és 32 kis formátumú áruházat üzemeltettünk. Mindezek mellett a Tesco 
Pénzügyi Partner szolgáltatásunk többféle hitel- és biztosítási terméket kínál vásárlóinknak. A kiszolgált piac: Magyar-
ország. Vállalatunk a világ harmadik legnagyobb kiskereskedelmi láncának tagja. 

       A Tesco-Global Áruházak Zrt. számokban
2008/09 2009/10 2010/11

Munkavállalók száma (fő) 21 556 22 096 22 468

Áruháznyitások száma (db) 26 27 29

Fizetett társasági adó (M Ft) 105 162 954

Értékesítés nettó árbevétele (M Ft) 576 534 573 309 583 596

Anyagjellegű ráfordítások (M Ft) 487 380 482 414 482 634

Személyi jellegű ráfordítások (M Ft) 52 078 53 635 57 081

Működésünket a 2010/11-es pénzügyi évben is a magyar gazdaság támogatása, a hazai beszállítókkal való együtt-
működés, a munkahelyteremtés és a helyi közösségekkel való kapcsolat fejlesztése jellemezte. Magyarország legna-
gyobb hipermarket kereskedelmi láncaként folyamatos működésünk közel 3 millió vásárlót érint hetente, több mint 
huszonkétezer munkatársunk életére van hatással, és közel 1000 magyar beszállítónk sikerét támogatja. Ezért is áll 
vállalati értékeink középpontjában a vevőközpontúság és a személyes integritás.

Zamárdi

A Tesco-Global Áruházak Zrt. üzleti éve 2010. március 1-jétől 2011. február 28-ig tart. Az alábbiakban ezt 
2010/11-ként, illetve üzleti, vagy pénzügyi évként használjuk. Hasonlóképpen a 2007. 2008. 2009. évek is a 
márciustól februárig terjedő üzleti évet jelzik. Ahol mégis a naptári évre történik utalás, azt külön jelezzük.

1 A jelentésben szereplő adatok – ahol másképp nem jelöljük – az üzleti év utolsó napjára, 2011. február 28-ára vonatkoznak.
2 A KSH által számított, a költségvetési szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók január-májusi átlagos bruttó keresete (200 900 forint)  

alapján. Forrás: http://www.kalkulator.hu/?fejezet=5&cid=84373&wa=HIREKD1129
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Felelősen a gazdasági versenyben 
Vásárlóink nap mint nap választanak, hogy hol és mit vásárolnak. Az áruházak és a 
termékek hazai választékának folyamatos növekedése állandó kihívást jelent szá-
munkra is – ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy vevőink igényeit minél 
magasabb szinten kielégítsük és elkötelezettségüket növeljük vállalatunk 
iránt. Ez az ár, a minőség, a választék és a fejlesztések terén egyaránt ver-
sengést jelent. A vásárlói élmény javítása érdekében vezettük be klubkár-
tya rendszerünket, valamint azokat az áruházformákat, amelyek jobban 
kielégítik a speciális igényeket (kis formátumú boltok, Tesco Extra stb.). 

Mindezekről részletesen a „Középpontban a vásárlóink” fejezetben 
olvashat.

A gazdasági szerepvállalás egy másik oldala a beszállítóink iránti felelőssé-
günk. Erős, tisztességes, kölcsönösen előnyös és hosszú távú partnersé-
gekre törekszünk, hiszen ez garantálja a megfelelő választékot a vevőinknek 
és a biztonságot a velünk együtt dolgozó és fejlődő vállalatoknak. Magyaror-
szágon különösen erős ez a szerepünk, hiszen mi vagyunk a hazai beszállítók 
egyik legnagyobb partnere. Beszállítóink több mint 80 százaléka magyar, és 
több mint 30 milliárd forint értékben exportálnak a brit piacra az áruházláncon 
belül. Mindezekről részletesen az „Átlátható működés” fejezetben olvashat.
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  a Tescónál
  Vállalati felelősség

Jövőképünk, stratégiánk és értékeink megfogalmazása a Tesco Csoport egészére jellemző, ahogyan a közösségi szerep-
vállalás terén kijelölt fő irányvonalak is. Mindezek napi megvalósítása és a konkrét programok kidolgozása során azonban 
a helyi igényeket és lehetőségeket vesszük alapul, hogy minél jobb és felelősebb „szomszéd” lehessünk azokban a közös-
ségekben, ahol jelen vagyunk.

Jövőképünk négy pilléren nyugszik:

 hogy a Tesco a legelismertebb vállalat legyen – vásárlói, dolgozói, tulajdonosai és 
azon közösségek számára egyaránt, amelyekben működik;

 növekedő és fejlődő vállalat lenni; 

 modern és innovatív vállalatként élen járni, gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni 
a változásokhoz;

 helyi fejlesztéseinket globális szintre emelni, illetve globális  
eredményeinket helyi szinten kamatoztatni.

Szeretnénk

Vállalati értékeinket 1997-ben fogalmaztuk meg először, több ezer munkatársunkat megkérdezve arról, hogy milyen 
Tescót szeretnének. 10 évvel később a mai kihívásoknak és munkatársaink jövőbeli igényeinek megfelelően frissítet-
tük értékvállalásainkat. Ezek a vevőközpontúság és a személyes integritás köré épülnek, hiszen kezdeményezéseink 
akkor válhatnak sikeressé, ha a vásárlókat és a dolgozókat is megfelelően tudjuk ösztönözni az együttműködésre.

Tudjuk, hogy sikerünk egyértelműen az embereken múlik: azokon, akik velünk dolgoznak, és azokon, akik nálunk 
vásárolnak. Éppen ezért, ha értékeink szerint működünk, jobb munkahelyet és jobb szolgáltatásokat tudunk nyújtani 
számukra.

Értékeink
Mindenkinél többet teszünk a vásárlókért Úgy bánunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy 

velünk bánjanak

Megértjük a vásárlókat Csapatként dolgozunk

Elsőként reagálunk az igényeikre Bízunk egymásban és megbecsüljük egymást

Felelősen cselekszünk a közösségekért Meghallgatjuk, támogatjuk egymást, és 
megköszönjük a munkát

Megosztjuk egymással a tudást és tapasztalatot

...hogy örömünket lelhessük a munkában

Piacvezetőként működésünk minden területén elsőnek kell lennünk. Kezdeményezéseinket a tevékenységünk által érin-
tett legfontosabb csoportok igényeit és véleményét figyelembe véve igyekszünk szervezni – így tudunk vásárlóinknak 
elsőrangú termékeket és szolgáltatásokat nyújtani, munkatársainknak kiváló munkahelyet biztosítani, és felelős szom-
szédként építeni kapcsolatainkat a helyi közösségekkel. 

Egy globális vállalat hazai képviselőjeként komoly felelősség hárul ránk, hogy működésünkben 
érvényesítsük a nemzetközi elveket és útmutatásokat, s közben a helyi gazdasági és társadalmi 
jellegzetességeket, a helyi közösségben vállalt szerepünket is magas szinten tudjuk képviselni. 
Munkánk során e két elvárásnak oly módon igyekszünk megfelelni, hogy azok ne korlátozzák, 
hanem kiegészítsék egymást.

Vállalati értékeink
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A vállalati felelősségvállalás akkor működik sikeresen, ha az egész vállalat működését áthatja,  
szervezetten illeszkedik a napi munkába. Ugyanakkor a programok, kezdeményezések kidolgozása, 
a hatékonyságmérés és kommunikáció megköveteli, hogy saját felelősei és vezetője legyen a  
vállalaton belül. 

A Tescónál a vállalati felelősségvállalás menedzsmentje a vállalati kapcsolatok osztályon belül  
található. Ez az osztály foglalkozik továbbá a belső és külső kommunikációval, valamint a kormányzati 
kapcsolatokkal – így biztosítani tudjuk, hogy a felelősségvállalás áthassa a vállalati folyamatokat és 
egyaránt eljusson a munkatársakhoz és a vásárlókhoz is. Az osztály igazgatója közvetlenül az ügyve-
zető igazgatónak számol be terveinkről és eredményeinkről. 

Vállalatunknál nemcsak a magyarországi felső vezetés elkötelezettsége adott munkánk eredményes-
ségéhez, hanem a globális központ támogatása is. Ez nemcsak a stratégiában, értékekben érhető 
tetten, hanem olyan menedzsmenteszközök kidolgozásában is, amelyek a tervezést és az eredmé-
nyesség mérését segítik. 

A legfontosabb ilyen eszköz a vállalatirányítás egészében az úgynevezett Iránytű, amely meghatá-
rozza azokat a területeket, amelyek fontosak az eredményes működés szempontjából: Közösség, 
Működés, Emberek, Pénzügy és Vásárlóink. Ezeken a területeken belül minden egyes vállalat konkrét 
célkitűzéseket, úgynevezett kulcs teljesítmény mutatókat (KPI-k) határoz meg minden évre. Ezek a 
mutatók részletes, számszerű formában adják meg az elvekre épülő magas szintű, de teljesíthető 
elvárásokat. A KPI-mutatók minden évben, minden vállalatra külön-külön kerülnek meghatározásra 
az Iránytű minden egyes dimenziójában.

Az Iránytű Közösség része jelöli ki a vállalati felelősségvállalás kapcsán a legfontosabb teendőket, a 
Tesco ez irányú vállalásait. Míg a Tesco egészségügyi, biztonsági, emberjogi és etikai alapelvei az 
összes országra vonatkoznak, a vállalati felelősségvállalás program 
országonként változhat. Ez a rendszer segít, hogy figye-
lemmel kísérjük és értékeljük vállalati felelősség-
vállalási tevékenységünket, megértsük a tár-
sadalomra, gazdaságra és környezetre 
gyakorolt hatásunkat, és felismerjük 
azokat a lehetőségeket, amelyek 
növelik a hatékonyságot, a nyere-
ségességet, a kockázatok haté-
konyabb kezelését és a Tesco 
hírnevének öregbítését. Ennek 
köszönhetően a közösségi 
szerepvállalás be tud épülni 
a mindennapi munkánkba. 

Eredményeinkről rend-
szeresen beszámolunk a 
hazai és a globális veze-
tésnek, valamint az érin-
tett közösségeknek – kü-
lönböző kommunikációs 
csatornákon keresztül.

Mindezekről részletesen  
az „Érintetti kapcsolataink: 
folyamatos párbeszéd” 
alfejezetben olvashat.
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Vállalati felelősségvállalási tevékenységünket 5 fő területre koncentráljuk:

1. FElElőSEn, A SZABÁlyoKKAl öSSZhAnGBAn KErESKEdünK: ez segít a működésünk által 
érintett csoportokkal felelős és bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani. Ide tartozik a vásárlói igények 
feltárása, a beszállítói elvárások megismerése, valamint gazdasági és környezeti felelősségvállalási 
elveink megismertetése, elfogadtatása velük. Mindezekről részletesen ebben és az „Átlátható 
működés” fejezetben olvashat.

2. SEGíTjüK VÁSÁrlóinKAT EGÉSZSÉGüK MEGőrZÉSÉBEn: ezzel korunk egyik 
fontos kihívásában próbálunk segíteni. Egyfelől egészséges termékek kínálatával, 

másfelől mozgásra buzdító programokkal szeretnénk vevőinket az egészség felé 
fordítani. Mindezekről részletesen a „Támogatjuk vásárlóink egészséges 

életmódját” fejezetben olvashat.

3.  TörődünK A KörnyEZETTEl: így a saját és a természeti környe-
zetünk hosszú távú fenntarthatóságát is biztosítani tudjuk. Törekvé-
seink az energiahatékonyságtól kezdve a CO2-kibocsátás csökkentésen 
át a szelektív hulladékgyűjtésig több területet is felölelnek. Külön 
figyelmet fordítunk arra, hogy vásárlóinkat és dolgozóinkat is bevonjuk 
környezetvédelmi kezdeményezéseinkbe, mert együtt többet érhe-
tünk el. Mindezekről részletesen a „Törődünk a környezettel” 
fejezetben olvashat.

4.  MunKAhElyEKET TErEMTünK: ami megmutatkozik egyfelől a 
munkatársaink számára nyújtott fejlődési és karrierlehetőségekben, a 

többféle visszajelzési és kommunikációs forma kiépítésében, a csökkenő 
fluktuációban; másfelől munkahelyteremtési törekvéseinkben, amelyek 

során kiemelt figyelmet fordítunk a pályakezdőkre és a megváltozott  
munkaképességűekre. Mindezekről részletesen a „Tesco mint felelős mun- 

káltató” fejezetben olvashat.

5.   ElKöTElEZETTEn TÁMoGATjuK 
A hElyi KöZöSSÉGEKET: ez segít megismerni 
azokat a közösségi igényeket, amelyekkel vásár-
lóink, dolgozóink az egyes városokban, kerüle-
tekben maguk is nap mint nap találkoznak.  
Gazdasági lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 
támogatni a rászorulókat és a helyi közösségeket. 
Mindezekről részletesen a „A helyi közösségek 
életének része vagyunk” fejezetben olvashat.

  irányítási rendszere
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A vállalati felelősségvállalás

Üzleti stratégiánk középpontjában nemcsak gazdasági érdekeink állnak, hanem vásárlóink, mun-
katársaink, beszállítóink és a helyi közösségek igényei is. A vállalati felelősségvállalás segít mind-
ezt a napi működésünk részévé tenni. Azáltal, hogy termékeinket, szolgáltatásainkat és egyéb 
tevékenységünket a fenntarthatóság jegyében fejlesztjük, növelhetjük vásárlóink és dolgozó-
ink elkötelezettségét, és vállalatunk gazdasági és társadalmi felelősségvállalását hosszú távon.

 működésünk alapja és formálója
A vállalati felelősségvállalás –
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A felelős vállalati működést vállalatunk stratégiai szinten kezeli, ennek megfelelően egy – közvetlenül a vezető 
testülethez kapcsolódó – Vállalati felelősségvállalás bizottság menedzseli annak irányítását és működtetését. 
Ezzel biztosítható, hogy a társadalmi, környezeti és tágabb értelemben vett gazdasági felelősség a straté-
giaalkotástól a célok kijelölésén át a napi működésig minden szinten megjelenjen a vállalat működésében.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. vezetését az Igazgatóság látja el, amelynek elnöke egyben a társaság  
vezérigazgatója. Munkáját egy 8 tagból álló vezető testület, az Igazgatóság segíti.

Az Igazgatótanácsban a külföldi tagok aránya 60%. A korösszetétel tekintetében a 30–40 év közöttiek aránya 
(50%) megegyezik a 40 év felettiekével (50%). A nők aránya 12,5%. (Részletesebben lásd Mellékletek.) 
Vállalatunknál az Igazgatóság egyszintű, tagjai közül ügyvezetői jogkörrel 4 fő rendelkezik. 

  működés
  Átlátható
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Munkánk összetettsége, csapatunk létszáma és országos kiterjedtsége komoly szervezési és 
irányítási feladatokat ró ránk. Mindemellett értékeinket és a felelős működés elveit a minden-
napi munka részévé kívánjuk tenni. Ezért is fontos számunkra, hogy vállalatirányítási rendsze-
rünk jól szervezett és átlátható legyen. Ennek része a működésünkben érintett csoportokkal, 
ezen belül is kiemelten a beszállítókkal kialakított kapcsolatok kezelése.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. vezető testületének munkáját 6 bizottság segíti:

  Kereskedelmi Bizottság 

  Ingatlanfejlesztési, Választék- és Tervező Bizottság 

  Személyzeti Ügyek Bizottság 

  Működési Bizottság 

  Jogszabályi Megfelelőséget Ellenőrző Bizottság 

  Vállalati Felelősségvállalás Bizottsága.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. tulajdonosa 99,75 százalékban az Armitage Holdings 
BV. 0,0025%-ban pedig a TESCO Overseas Investment Ltd. A fennmaradó rész 
magyar részvényesek tulajdonában áll. A jegyzett tőke 144 755 599 252 Ft. 

A vállalatirányítás rendszere
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Vállalatunknál különböző mechanizmusok léteznek arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak javaslatokat  
tegyenek a legfelsőbb szintű irányító testület számára. A részvényesek a társaság Igazgatósága részére az üzlet-
menettel kapcsolatosan közvetlenül bármilyen kérdést feltehetnek, illetve a részvényeseket a társasági törvény 
szerint megillető kisebbségvédelmi szabályokra figyelemmel és annak alapján akár a társaság közgyűlésének  
összehívását is kérhetik, vagy egyes esetekben az illetékes cégbírósághoz fordulhatnak. Az alkalmazottak akár 
vezetők útján, akár közvetlenül is megkereshetik a társaság Igazgatóságát, vagy a társaság rendszeresen működő 
fórumain tehetik fel kérdéseiket. 

Vállalati értékeinknek, valamint a globális és hazai jogszabályoknak való megfelelésünket segíti Etikai Kódexünk, amely meg-
határozza azokat a minimum előírásokat, amelyeket a munkatársainktól elvárunk. A Kódex tizennégy olyan kulcsfontosságú 
témakörben nyújt útmutatást, amelyek előfordulhatnak a munka során, és amelyek megmutatják, hogy kivel kell felvenni a 
kapcsolatot, ha felmerül, hogy valaki megszegte ezeket a szabályokat. A Kódex mellett egy úgynevezett Biztonsági Vonalat is 
működtetünk, amely lehetővé teszi, hogy a nem megfelelő munkahelyi magatartással kapcsolatos aggodalmaikat munkatár-
saink bejelentsék. A Biztonsági Vonal teljes mértékben bizalmas, és a hívók számára névtelenséget kínál. Vállalatunk betart és 
támogat minden olyan magyar jogszabályt – és ennek valamennyi külföldi megfelelőjét –, mely a panaszbejelentések bizalmas 
jellegének megóvását lehetővé teszi. 

A Kódex néhány fontos területe: 
 összeférhetetlenség:  összeférhetetlenségről akkor beszélünk, amikor a vállalatnál elfoglalt pozíció lehe-
tővé teszi, hogy az adott munkavállaló a munkaviszonya feltételein túlmenő és azt meghaladó személyes nyereségre 
vagy előnyre tegyen szert. Az összeférhetetlenséggel szembeni védekezés érdekében a társaság egyes szabályzatai 
szigorú normákat állítanak fel, amelyek a munkavállalók számára ismertek és azokat betartják. Ilyen szabályzataink 
például az etikai szabályzat, az ún. „related party policy”, a korrupcióellenes szabályzat, a vesztegetési szabályzat, a 
„ne hallgass” szabályzat. 

 Politikai tevékenység:  Vállalatként nem rendelkezünk politikai kapcsolatokkal, és politikai pártoknak nem 
nyújtunk pénzügyi adományt. Világszerte csakis olyan kérdésekben működünk együtt a kormányzatokkal és pártok-
kal, amelyek a vállalkozás érdekei szempontjából létfontosságúak. Valamennyi munkavállalónk – a többi állampol-
gárhoz hasonlóan – jogosult arra, hogy politikailag aktív legyen, mindaddig, amíg ezt a munkahelyi kötelezettsége-
inktől elkülönítjük, és mindaddig, amíg ez nem befolyásolja a vásárlóinkkal szemben tanúsított magatartásunkat.

 Egyenlő esélyek: Célunk, hogy olyan munkatársakat alkalmazzunk, akik tükrözik a társadalom sokszínű 
természetét, és értékeljük azt, amivel ők a vállalathoz életkortól, nemtől, esetleges fogyatékosságtól, szexuális beál-
lítottságtól, fajtól, bőrszíntől, vallástól, etnikai hovatartozástól és politikai meggyőződéstől függetlenül hozzájárul-
nak. Áruházainkban, elosztó központjainkban és irodáinkban érdemi toborzást végzünk, melynek során világosan 
meghatározott és tisztességes szempontokat alkalmazunk. 

 Etikus beszerzés: Beszállítóinktól elvárjuk, hogy alkalmazottaik tekintetében az Etikus Kereskedelmi Kez-
deményezés (ETI /„Ethical Trading Initiative”) Alapkódexében meghatározott szigorú munkaügyi szabványok figye-
lembevételével járjanak el. Beszerzőinktől elvárjuk, hogy a működési területünk szerinti országokban létező gyakor-
lati kódexekkel összhangban járjanak el, és gondoskodjanak arról, hogy személyes magatartásuk mindenkor 
megfeleljen a legmagasabb szintű viselkedési normáinknak.

MunKÁnK ErEdMÉnyESSÉGÉT TöBB díjjAl iS EliSMErTÉK:

   Good CSr 2010: A vállalati felelősségvállalás irányításának legjobbja
 A Good CSR program azokat a felelős vállalatokat fogja össze, akik működésükben a fenntartható-

ság elveit figyelembe veszik és alkalmazzák, valamint erről fenntarthatósági jelentésben be is  
számolnak érintettjeik számára. A zsűri a díjat az Iránytű rendszer és a hozzá kapcsolódó sziszte-
matikus menedzsment alapján ítélte oda vállalatunknak.

  Év honlapja verseny 4. hely
 A tesco.hu honlapunk az Év Honlapja versenyben 2010-ben a közönségszavazatok alapján 4. helye-

zést ért el, a kereskedelem kategóriában pedig első lett.

díjaink, elismeréseink:

A működésünkben érintett csoportokkal  
kialakított párbeszéd formái
Érintetti csoportok Érintetti párbeszéd formája Párbeszéd gyakorisága

Munkavállalók intranet, belső újság (Lapozó), közösségi 
események, díjak, munkavállalói vélemény-
felmérés, Dolgozói Fórum, belső tájékoztatások

folyamatos

Vásárlók személyes tájékoztatás, 
marketingkommunikáció, jótékonysági 
kezdeményezésekbe való bevonás, telefonos 
és e-mail ügyfélszolgálat, panaszkezelés, 
honlap, vevőelégedettségi felmérések

folyamatos

Beszállítók Beszállítói fórumok, üzleti-értékesítési 
együttműködések, beszállítói  
véleményfelmérések

folyamatos

Tulajdonosok közgyűlés, felügyelő bizottság folyamatos

Civil és helyi közösségek stratégiai együttműködések, kiállítások, 
támogatások rendszere

folyamatos

Média folyamatos tájékoztatás, helyi és országos 
szinten egyaránt

folyamatos

Szakmai szervezetek részvétel a szakmai munkában rendszeres

A folyamatos párbeszéd mellett immáron 4 éve szervezünk érintetti kutatást az összes érintetti csoport 
bevonásával, valamint helyi érintetti párbeszédeket a lokális igények felmérésére. Emellett kiemelten 
követjük vásárlóink véleményének alakulását (lásd „Vevőink meghallgatása” alfejezet), és aktív kezde-
ményezői vagyunk a beszállítók bevonásának (lásd „Beszállítói kapcsolatok” alfejezet).

A működésünkben érintett csoportok véleménye, igényeik, elvárásaik megismerése alapozza meg  
felelős működésünket és értékeink mindennapi megjelenítését munkánkban. Éppen ezért számos  
formában igyekszünk őket megszólítani, véleményüket meghallgatni. 

folyamatos párbeszéd
Érintetti kapcsolataink:
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A vállalatirányítás szerkezete

Működési igazgató

Beszerzési igazgató

Pénzügyi igazgató

Marketingigazgató

HR-igazgató

Beruházási igazgató

Jogi igazgató

Vállalati kapcsolatok igazgató

Disztribúció

Vezérigazgató
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Érintetti kutatás
A stratégiai szintű CSR-tevékenység alapkövét jelenti az érintetti vélemények és visszajelzések összegyűjtése. 
Éppen ezért évente egyszer a Tesco Csoport minden vállalata végez úgynevezett érintetti kutatást. Magyaror-
szágon 2007-ben végeztünk először ilyen érintetti felmérést, amelyet azóta minden évben, így 2010-ben is 
megismételtünk. A kutatás során összegyűjtöttük és elemeztük az érintettek véleményét, majd részterületen-
ként, illetve érintetti csoportonként rendszereztük az információkat, hogy feltérképezzük a vállalatunkkal kap-
csolatos észleléseket és elvárásokat. 

A felmérést a Tesco érintettjeinek körében végeztük el 38 fő részvételével. Az érintettek első benyomása többsé-
gében pozitív a Tescóval kapcsolatban. A válaszadók szerint a cég kiemelkedik versenytársai közül a társadalom 
irányába megnyilvánuló pozitív hozzájárulás tekintetében. Az érintettek szerint a Tesco őszintén törekszik 
a negatív környezeti hatások csökkentésére és a pozitív társadalmi hatások elősegítésére. A Tesco esetében  
a megbízhatóság főbb okai között az elmúlt években tapasztalható fejlődés, a CR-tevékenységek, a korrekt 
partneri viszony, valamint a pozitív vásárlási élmény (ár, választék, elérhetőség, minőség) szerepelt. 

A válaszadók Tescóról alkotott képét közel ugyanakkora mértékben befolyásolta a vállalatról hallott negatív, 
mint pozitív hír. A negatív hírek közül kiemelkedett az a feltételezés, amely szerint a bérszámfejtő szoftver beál-
lításai miatt munkavállalóink túlórapénze nem került kifizetésre. Kritikaként fogalmazódtak meg a pozitív jelzők 
ellentétei is, azaz a nem megfelelő, esetenként kellemetlen vásárlási élmény, valamint a termékkínálat és a ki-
egészítő szolgáltatások terén tapasztalható hiányosságok. A Tesco időnként agresszív terjeszkedési politikája, 
valamint esetlegesen megtévesztésre alapuló üzleti gyakorlatai szintén elutasításra találtak a felmérésben részt 
vevő érintettek körében.

Legtöbben a vállalat működési modelljével, valamint a munkavállalókkal, foglalkoztatással kapcsolatos területekre 
hívták fel a figyelmet. A beszállítói kapcsolatok fejlesztése az évek során fokozatosan egyre fontosabbá vált, 2010-
ben pedig kiemelt terület lett a magyar beszállítók, magyar termékek helyzete. A fogyasztók esetében a tisztes-
séges bánásmód, a vásárlói elégedettség növelése, a vevőközpontúság és a fogyasztói bizalom megszerzése és 
megtartása mellett/helyett az érintettek szerint a tudatos fogyasztás vált a legfontosabb jövőbeni kihívássá.

Egyetemi kutatók,

szakértők

Politikusok

Civil szervezetek

Média

Beszállítók
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A felmérésben részt vevők  
megoszlása (fő)

Érintetti párbeszédek
Az átfogó érintetti kutatás és napi kommunikáció mellett 2009-ben elindítottuk érintetti 
párbeszéd folyamatunkat. Ez segít abban, hogy fejlesszük érintetti kapcsolatainkat, és a 
helyi elvárásoknak megfelelően alakítsuk vállalati társadalmi felelősségvállalásunkat. 
A program keretében 2009 óta Mohácson, Kaposváron, Nyíregyházán, Érden, Esztergom-
ban, Kecskeméten, Szegeden és Szekszárdon rendeztünk kerekasztal-beszélgetést, ahol 
arra kerestük a választ, hogyan válhat az áruházlánc felelősebb szomszéddá, a helyi közössé-
gek életének szerves részévé.

 ügyek, amelyekkel a nagy áruházláncoknak, mint a Tesco is, foglalkozniuk kellene

Alap üzleti tevékenységgel kapcsolatos ügyek 23

Foglalkoztatással, munkavállalókkal kapcsolatos ügyek 19

Környezetvédelem 18

Különböző társadalmi ügyek támogatása 16

Beszállítókkal kapcsolatos ügyek 16

Fogyasztókkal, fogyasztással kapcsolatos ügyek 6

Kommunikációs tevékenység 5

Forrás: B&P Consulting Kft. – Tesco Global Áruházak Zrt. érintetti audit, 2010. 

Beszállítók megoszlása darabszám és forgalmi érték szerint
darab darab megoszlás % bruttó forgalom bruttó forgalom %

Külföldi cég 327 20,11 107 713 678 991 16,16

Magyar cég 1222 78,89 558 807 613 192 83,84

Összesen 1549 100 666 521 292 183 100

A napi együttműködés és a véleményfeltárás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a hazai beszállítók fejlesztésére, bevoná-
sára. Két kiemelt eseménysorozatunk is támogatja ezt a kezdeményezést: a Regionális Beszállítói Fórumok és a Saját  
Márkás Beszállítói Konferenciák.

A hazai beszállítók legnagyobb partnereként kiemelt figyelmet fordítunk a velük kialakí-
tott kapcsolatainkra. Véleményük feltárását, annak vizsgálatát, hogy milyen területeken 
kell fejlődnünk, mi az, amivel elégedettek, és mi az, amivel elégedetlenek, célozza az 
évente elvégzett ún. Beszállítói nézőpont (Supplier viewpoint) felmérésünk. 2010-ben 
összesen 14 országból 3887 beszállító – ebből 117 hazai – vett részt kutatásunkban, 
amelyben többek között olyan területekre vonatkozó kérdéseket tettünk fel, mint a Tesco 
és a beszállítók közötti kommunikáció, az etikai és minőségi előírások betartása, valamint 
a problémamegoldás minősége. A válaszadók összesen 16 termékkategóriát képviseltek.

Beszállítói kapcsolatok

A felmérésből kiderült, hogy válaszadó hazai beszállítóink 90%-a szerint vállalatunk érthetően 
kommunikál a beszállítóival. 79% érezte úgy, hogy tisztelettel bánunk vele – ez 11%-kal 
magasabb eredmény az előző évhez viszonyítva. Arra a kérdésre, miszerint a Tesco egyértel-
műen megfogalmazza-e kereskedelmi etikai elvárásait, a hazai átlageredmény (82%) jobbnak 
bizonyult a globális átlagnál (75%). Problémamegoldás tekintetében szintén jobban szerepelt 
a Tesco Magyarország, mint a globális átlag. 

A felmérésben részt vevő beszállítók pozitívumként emelték ki többek között a Tesco nyitott-
ságát az üzleti fejlesztésekre, a beszállítók szempontjainak figyelembevételét, valamint a tisz-
tességes kereskedelmi együttműködések kialakítását. Azonban gyorsabbá tennék például  
a döntéshozatali folyamatokat, csökkentenék a bürokratikus intézkedéseket, valamint rugal-
masabbá tennék a problémamegoldás folyamatait.

Beszállítói Értékeink Díjat 2010-ben tartott konferenciánkon hat partnerünknek adtunk át.  
A Sága Foods Zrt., a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete, a Mogyi Kft., a Forest Papír Kft., a 
Dyras Kft., valamint a Sole-Mizo Zrt. kiemelkedő és hatékony együttműködése által érdemelte 
ki az elismerésünket.  
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regionális Beszállítói Fórum
2009-ben Debrecenben indítottuk el a vállalat Regionális Beszállítói Fórum sorozatát, amely-
nek keretében magyar kis- és középvállalatoknak segítünk abban, hogy termékeikkel akár 
regionális, akár országos szinten a Tesco beszállítóivá váljanak. Ezáltal támogatni tudjuk a 
hazai kis- és középvállalkozások fejlődését és a hazai, illetve regionális termékek elterjedését. 

A fórumon az érdeklődők röviden bemutathatják cégüket, termékeiket, és személyesen 
beszélhetik meg a felmerülő kérdéseiket a Tesco munkatársaival. A Tesco kereskedelmi és 
beszerzési vezetői elsősorban azt egyeztetik a részt vevő régiós termelőkkel, hogy milyen 
gyártási kapacitással bírnak, milyen minőségű termékeket és mekkora mennyiségben tudná-
nak szállítani a Tesco áruházaiba. A fórumon való részvétel ingyenes.

2010-ben két további beszállítói eseményünk volt, Sopronban és Pécsett, ahol az adott régió-
ból (Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas, Veszprém, illetve Baranya, Somogy és Tolna) vártuk a 
potenciális partnereket. A program eredményeként 2011 áprilisára már 230 olyan helyi termék 
található az üzletek polcain, amelyeket gyártóik e fórumokon mutattak be a Tesco beszerzői-
nek. A rendezvénysorozat célja az is, hogy az áruházlánc vásárlóinak a régióik ismert és ked-
velt termékeit kínálja helyben. 

A fórumokon túl a folyamatos kommunikáció is nagy szerepet játszik a jó beszállítói kapcsola-
tok kialakításában, ezért beszerző kollégáink havonta felhívják a beszállítókat. Ingyenes 
tanácsadással, folyamatos ellenőrzéssel és nyomon követéssel támogatjuk őket abban, hogy a 
minőségi követelményeknek megfeleljenek, vállalkozásuk fejlődjön. Körükben további képzé-
seket, fejlesztéseket tervezünk, javítva így az együttműködés színvonalát, és biztosítva ezáltal 
a magasabb színvonalú termékválasztékot vásárlóinknak. 

Térjünk vissza a kezdetekhez, mik voltak az első visszhangok?
A debreceni fórumnak határozottan pozitív volt a visszhangja a vállalkozók részéről, és a tavasszal megrende-
zett soproni találkozó a tapasztalatok birtokában még sikeresebb volt mind a szervezést, a résztvevők számát 
és a bemutatott termékválasztékot tekintve. A vásárlók örömmel fogadták, és megszerették a keleti régió 
termékeit, a legsikeresebbnek egyes kenyérfélék és a tokaji aszú bizonyult. A forgalmi adatok is azt mutatják, 
van kereslet a helyi specialitásokra.

Milyen termékekkel gazdagodik most a választék? Hol lesznek ezek elérhetők?
Több mint húsz új beszállító összesen nyolcvannál is több terméke lesz kapható a nyugati régió hét hipermar-
ketében. Ezek között vannak pékáruk, felvágottak, kolbászok, sajtok, liszt, savanyúság és csipsz is. Egyes 
ásványvizeket, olajokat, köztük különleges minőségű bioolajokat, és néhány bort országosan is forgalmazunk 
majd. Ezekben az áruházakban a debreceni kampányhoz hasonlóan „Finomságok a régióból” megállító táb-
lák, plakátok és helyi reklámok hívják fel a vásárlók figyelmét az új választékra.

Hogyan jutottak el a termékek a fórumtól áruházaink polcaira?
A fórumok után kiválasztottuk a vállalkozásokat és termékeiket, és megállapodtunk a beszállítás feltételeiről. 
[…] fel kellett készíteni a vállalkozásokat, hogy alkalmasak legyenek az együttműködésre, és természetesen 
mi is igazodtunk az ő adottságaikhoz. Három beszállítási lehetőség közül választhatnak: központi raktárba,  
a győri elosztóba vagy közvetlenül az áruházakba szállítanak. A mi csapatunk tervezte meg a termékek kihe-
lyezését úgy, hogy a pék- és a csemegeáruk elkülönített helyre kerültek, az új szárazárutermékek pedig  
a megszokott helyen találhatók. Sopronban az egyik beszállító termékei tesztjelleggel külön modult kaptak a  
csemegepultban, hogy a régió ízvilágát így kiemelve jelenítsük meg. Bízzunk abban, hogy vásárlóink öröm-
mel fedezik majd fel kedvenc helyi finomságaikat áruházainkban!

interjú Fonyó Csaba üzletágigazgatóval, a projekt vezetőjével

Saját Márkás Beszállítói Konferencia
2010 novemberében tartottuk Saját Márkás Beszállítói Konferenciánkat, amelyen 129 cég több mint 200 képviselője 
jelent meg. Ezen az évente megrendezésre kerülő rendezvényen minőségbiztosítási szakembereink tartanak előadá-
sokat a saját márkás termékek felügyeletéről, auditálásáról, az egyes vizsgálatok tapasztalatairól és a jövőbeli célki-
tűzésekről. Ez volt a második alkalom, amikor partnereinket díjaztuk: öt olyan vállalat vehette át a Minőségbiztosítási 
díjat, amely megbízhatóan és jól teljesített. 2010-ben vezettük be a „Legjobban fejlődő telephely” kategóriát, ahol azt 
vizsgáltuk, hogy melyik az a cég, amely egy év alatt a legnagyobb előrelépést mutatta a minőségbiztosítási előírások 
terén. A díjazottak között volt a Soós Tésztaipari Kft., a Czikkhalas Kft., a Tamási-Hús Kft., az Eisberg Hungary Kft.,  
a Dymol Kft., valamint a Gloster Kft.
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Hetente több millió vásárlót szolgálunk ki – nekik köszönhetjük vezető helyünket a kiskereskedelmi vállalatok kö-
zött. Hűségük és bizalmuk elnyeréséhez elengedhetetlen, hogy ne csak egy jó bevásárlóhelyszín legyünk, hanem 
egy olyan áruház, amelyhez kötődni lehet, mert figyelemmel kíséri a vevők, a helyi közösség és a környezet igényeit 
egyaránt. Ezt a vásárlási élményt igyekszünk fejleszteni akcióinkkal, speciális formátumú boltjainkkal, valamint a 
vásárlók véleményének megismerésével.

  a vásárlóink
  Középpontban

Klubkártya programunk

A tavalyi év egyik legjelentősebb eseménye a Tesco életében a vásárlói hűséget pontokkal honoráló 
Clubcard bevezetése volt. A klubkártya lehetővé teszi számunkra a vásárlói hűség megjutalmazását 
és a vásárlói szokások jobb megismerését, továbbá azt, hogy minden vásárlóval még személyesebb 
kapcsolatot alakítsunk ki. 

Az összegyűjtött pontokért a Tesco különféle kedvezményeket, például vásárlási utalványokat és aján-
dékkuponokat küld el mindenkinek személyre szólóan. Ezek az akciók a válság idején különösen nagy 
segítséget jelentenek a fogyasztóknak, hogy még többet takaríthassanak meg vásárlásaik során. 

A forgalmi adatok és a vásárlói visszajelzések is azt mutatják, hogy szívesen  
használják vevőink ezt a könnyen elérhető és egyszerűen használható eszközt.  
A 2010. augusztus végi bevezetéstől eltelt rövid idő alatt több mint 1,2 millió  
vásárló csatlakozott a programhoz és vált Clubcard birtokossá. 

Vásárlói élmény fejlesztése

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Speciális formátumok a speciális igények kielégítésére
A vásárlás élményének meghatározó része maga az áruház, ahova belépünk. Amellett, hogy folyamato-
san bővítjük áruházaink számát, 2008 óta arra is figyelmet fordítunk, hogy ezek mérete és jellege eltérő 
legyen – megfelelve a különböző elvárásoknak. Egyik ilyen kezdeményezésünk a kis alapterületű áruhá-
zak bevezetése, mert kutatásaink szerint vásárlóink egyre inkább igénylik a kényelmi vásárlást, az ottho-
naikhoz közelebb eső kis boltokat, amelyek ugyanakkor a Tescóban megszokott alacsony árakat kínálják. 

1000 m2 eladóterületű szupermarketeink a kis-
városokban is elérhetővé teszik a Tesco érté- 
keit vásárlóink számára. 2008-as bevezetésük 
óta a számuk mára 32-re nőtt. 

A még kisebb alapterületű „Expressz áruhá-
zak” közel hozzák az otthonokhoz a friss és 
napi élelmiszereket. 2011. február végén már 
34 Expressz boltunk volt elérhető szerte az  
országban.

Kismamák, mozgássérültek soron kívül 
fizethetnek a debreceni Tescóban
A Tesco debreceni áruházában nem kell sorban állni a kismamáknak, 
a kisgyermekkel vásárlóknak és a mozgássérülteknek – egy bizonyos 
kijelölt pénztárnál ugyanis soron kívül fizethetnek. A kiemelkedően 
vevőbarát intézkedést vásárlói visszajelzések alapján vezettük be.

„Kezdeményezésünkre máris számos pozitív visszajelzés érkezett, 
a vásárlóknak tetszik, hogy segítjük azokat, akiknek a szokásosnál  
nagyobb nehézséget okoz a bevásárlás. Azt tapasztaljuk, hogy 
a sorban állók megértően maguk elé engedik a kisgyermekes és  
mozgássérült embereket. Bízom benne, hogy hamarosan több más 
áruházunkban is bevezethetjük ezt a figyelmességet”, mondta el 
Iglódi-Csató Judit, a Tesco kommunikációs igazgatója.
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Észrevételek és panaszok kezelése
Jelenleg kialakítás alatt áll egy új vásárlói panaszok kezelését szolgáló rendszer, 
ahol vevőink megoszthatják velünk észrevételeiket, vagy problémájuk megoldásá-
hoz segítséget kérhetnek közvetlenül a központtól.

A rendelkezésre álló közvetett csatornákon a 2010/11-es üzleti évben 1778 db panasz 
érkezett hozzánk. A panaszok beérkezés után iktatásra kerülnek. A reklamációk 
típusa alapján az ügyeket kivizsgáljuk, szükség esetén a megfelelő kapcsolattartók 
részére továbbítjuk. Az eredmények függvényében a megoldásról vagy elutasításról 
a vásárlót tájékoztatjuk. Minden esetet adminisztrálunk és archiválunk, majd havi 
kimutatást készítünk a vezetőségnek a megkeresések mennyiségéről és fajtáiról.  
A vásárlói megkereséseken túl, igény szerint, segítséget nyújtunk áruházi munka-
társainknak is a panaszok megoldásában, illetve megválaszolásában.

A vásárlói panaszok kezelésében törekszünk az ismétlődő problémák felderítésére 
és megoldására. Ez lehetőséget ad a problémák, okok csoportosítására, ami sokkal 
eredményesebbé teszi a megoldásukat is. A panaszkezelési rendszer további fejlesz-
tésével célunk, hogy a hatósági bírságok és ügyek száma csökkenjen.

Heti több millió vásárló igényeinek megfelelni nagyon nagy kihívás. Ennek első lépése maguknak az 
igényeknek, véleményeknek a feltárása, aminek érdekében évente több formában is megkérdezzük 
vásárlóink véleményét, illetve eljuttathatják hozzánk panaszaikat is.

Vevőink meghallgatása

Vevőelégedettségi felmérések
Eredményességünk alapja: vásárlóink elégedettsége. Az ő véleményük kiemelkedő fontossággal bír számunkra, éppen 
ezért évente többször, több formában végzünk körükben felméréseket, amelyekből megismerhetjük véleményüket, 
pozitív és negatív tapasztalataikat.

Vásárlóink áruházláncunkban leginkább a széles választékot, a meghirdetett akciókat és azt kedvelik, hogy működé-
sünkkel új munkahelyeket teremtünk. A termékek, friss áruk minőségének, valamint a vásárlás kényelmességének 
megítélésében megosztottak vásárlóink, e téren még vannak feladataink. 

Kezdeményezéseink közül legtöbben a „zöld bevásárlótáskákat” és a PET-ALU kampányainkat ismerik. Felméréseink 
azt mutatják, hogy vevőink a Tescót tartják a szektor egyik legaktívabb vállalatának a vállalati felelősségvállalás terén. 
Kezdeményezéseink eredményességét mutatja az is, hogy vásárlóink megítélése szerint rugalmasabbak, odafigyelőb-
bek és segítőkészebbek lettünk. 

Az új üzletek nyitása mellett nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy a vásárlók még nagyobb örömmel járja-
nak a már működő áruházakba is. A vásárlói igényekre válaszolva és külföldi tapasztalatokra építve jelentő-
sen átalakítottuk Fogarasi úti áruházunkat, mely immár Tesco Extra áruházként várja a vásárlókat. Ezzel 
Magyarországon először jelent meg a vállalat legjobb vásárlói élményt kínáló bolttípusa. Célunk, hogy a 
választék, a szolgáltatások sokszínűsége, az áruházi környezet, a személyzet felkészültsége és a kiszolgálás 
is extra minőségű legyen ezekben az üzleteinkben. Ezt a bevezetett 
új szolgáltatások (pl. fotó, 
optika, telefon) és a meg-
lévő osztályok átalakítása 
egyaránt segítik. 

Hazánkban elsőként a 
Tesco vezette be az önki-
szolgáló kasszákat a Duna-
keszi-Fót hipermarketben, 
azóta már további 6 áru-
házban is több ilyen pénz-
tár áll a vásárlók szolgálatá-
ban. A rendkívül kedvező 
fogadtatás után országosan 
számos áruházban tervez-
zük ezen fizetési mód kiala-
kítását. 
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kö
sz

ön
tő

m
ű

kö
d

és
fe

le
lő

ss
ég

it
th

on
vá

sá
rl

ók
kö

rn
ye

ze
t

m
u

n
ka

kö
zö

ss
ég

jö
vő



Egészségmegőrző programok a helyes életmódért
A Magyar Vöröskereszttel több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött együttműködésünk eredményeként 
országszerte minden évben több alkalommal is szervezünk Tesco Egészségnapot: egészségügyi 
tanácsadással és szűrővizsgálatokkal egybekötött véradást áruházainkban. A véradáshoz szükséges 
kötelező egészségügyi szűrővizsgálatok egyben kiváló alkalmat is jelentenek arra, hogy vásárlóink, 
illetve a véradók pontos helyzetképet kaphassanak egészségi állapotukról. 

2010-ben négy alkalommal tartottunk Egészségnapot, amely alkalmakkor összesen több mint három-
ezren adtak vért, s ennél lényegesen többen vettek részt szűrővizsgálatokon. A Tesco és a Vöröskereszt 
együttműködésében megvalósuló véradó napok a legjelentősebbek a hazai akciók között mind a hely-
színek, mind a véradásra jelentkezők számának tekintetében.

Hagyományainknak megfelelően 2010-ben is két alkalommal szerveztünk Országos Véradó Napot a 
Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve. 2010. július 2-án 26 
Tesco áruházban, összesen ezren jelentkeztek, majd a kötelező szűrővizsgálatokat követően mintegy 
nyolcszázan adhattak vért. A hazai akciók között mind a helyszínek, mind a véradásra jelentkezők 
száma tekintetében ez az egyik legjelentősebb program az országban. A második véradásra augusztus 
13-án került sor, amelyet hasonlóan nagy érdeklődés övezett. 

Az Országos Véradó Napokon túl tizenhárom megyében és Budapesten, összesen közel negyven alka-
lommal tartottunk helyi véradó napot, ahol több mint ezeregyszázan adtak vért az elmúlt üzleti év során.
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Változatos sportprogramok vásárlóink egészségéért
2010-ben második alkalommal támogattuk a FittArénát és a Fitt Napok eseménysorozatot, amelynek három állomásán 
közel ötezer ember mozdult meg népszerű fitnesztanárok óráin. November 13-án Debrecenben, december 4-én Vesz-
prémben volt a Tesco Fitt Napok, november 28-án a Papp László Budapest Sportarénában pedig a Tesco FittAréna.  
A fitneszórákat minden helyszínen Életmód Expo egészítette ki, ahol az 
egészséges életmódhoz kapcsolódó termé-
kek, s a legmodernebb fitnesz- és szabad-
idő-sporteszközökkel való ismerkedés is 
lehetővé vált. A programsorozatot szervező 
BSI és a Tesco minden belépőjegy után 200 
Ft-ot átutalt a Hátrányok Dacára Alapítvány 
számára, amely kerekes székkel élők szá-
mára szervez életmód- és sporttáborokat. 

Elkötelezetten támogatjuk vásárlóinkat abban, hogy az egészséges életmódot előnyben részesít-
sék a sportmentes életvitellel és a helytelen táplálkozással szemben. Magyarország legnagyobb  
hipermarket kereskedelmi láncaként felelősséggel tartozunk a hetente hozzánk forduló hárommillió  
vásárló egészségtudatos magatartásának kialakításáért és fenntartásáért. Egészséges termékeinkkel 
és egészségmegőrző programjainkkal irányt mutatunk a helyes életmód kialakítására.

egészséges életmódját
Támogatjuk vásárlóink

Egészséges termékek a vásárlókért
Az egészségtudatos vásárlóink számára teremtettünk új alternatívát 2009 elején bevezetett – s azóta is folyama-
tosan bővülő – Light Choices termékcsaládunk megjelenésével, amely a kiegyensúlyozott étrendbe gazdag 

ízvilágával, ugyanakkor alacsonyabb tápanyagtartalmával kiválóan illeszke-
dik. A csökkentett zsír-, só- és cukortartalommal bíró termékek mind a 

friss-, mind a szárazáru termékkategóriában megtalálhatók, s 
mindegyikük esetében feltüntetjük a Tesco saját márkás termé-

keinél megszokott INBÉ (Irányadó Napi Beviteli Érték) tápér-
ték-jelölési rendszert. 

Saját márkás biotermékeink 2007 óta folyamatosan 
jelen vannak áruházláncunk polcain. A Tesco Organic 
termékcsaládot anyavállalatunk fejlesztette ki, és 
több mint 40 szárazáru termékből áll, ennek egy 
része hazai áruházaink kínálatában is megtalálható.  
Gyártásuk természetbarát gazdálkodás kereté-
ben történik, amely egy progresszív mezőgazda-
sági módszer a földhöz, a növényekhez, az állatok-
hoz és a természethez való pozitív megközelítéssel.  

Az ökogazdaságok széles legelőket, réteket és termé-
szetes táplálékot adnak az állatok számára növekedés-

serkentők és hormon-adalékanyagok nélkül.

Az inBÉ (Irányadó Napi  
Beviteli Érték) jelölést több éve 

 alkalmazzuk saját márkás termékeink 
nagy részénél. A törvényileg előírt kötelező 

adatokon felül használt önkéntes jelölési 
rendszer segítségével vásárlóink több gyakorlati 
információhoz juthatnak az elfogyasztott élelmi-

szerek tápanyagtartalmáról a tudatos és kiegyensú-
lyozott táplálkozás érdekében. Az INBÉ egyértel-

műen, jól láthatóan megmutatja a termék egy 
adagra vetített energia- (kilokalória-) tartal-

mát, illetve azt, hogy ezek a tápanyagok 
egy felnőtt napi tápanyagszükségle-

tének hány százalékát teszik ki. 
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 a környezettel
  Törődünk

A Tesco Csoport élen jár a klímaváltozás elleni küzdelemben, ezért mind a károsanyag-kibocsátás csök-
kentése, mind a hulladékhasznosítás, mind a megújuló energiaforrások alkalmazása kiemelt szerepet kap 
működésünkben. Törekvésünk, hogy 2020-ra a felére csökkentsük épületeink károsanyag-kibocsátását 
(a 2006-os bázisévhez viszonyítva), s 2050-re zéró karbonkibocsátással működjünk. 2012-ig megfelez-
zük egységre vetített, disztribúcióhoz kapcsolódó károsanyag-kibocsátásunkat a 2006-os bázisévhez  
képest. Átlagos energiafogyasztásunk megfelezését 2010-re (a 2000. évhez viszonyítva) már teljesí-
tettük. Eredményeinkről és törekvéseinkről a www.zoldtesco.hu honlapon folyamatosan tájékoztatjuk  
vásárlóinkat, partnereinket, s a környezettudatosság iránt érdeklődőket. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is számos intézkedést vezettünk be a kör-
nyezetbarát működés előmozdításáért. Az áruházainkban keletkező hulladék minél  
nagyobb mértékű újrahasznosítása, s vásárlóink környezettudatos gondolkodásának erősí-
tése a Tesco egyik alapvető célkitűzése.

és hasznosítjuk a hulladékot
Szelektíven gyűjtjük és

Áruházi hulladék kezelése
Valamennyi áruházunkban a kommunális és emberi fogyasztásra alkalmatlan, valamint a 
veszélyes (festék, hígító stb.) hulladéktól elkülönítve gyűjtjük a szelektív és újrahasznosítható 
hulladékokat. Ez utóbbiak a papír, fólia, PET, ALU, kupak, elektronikai termékek, akkumulátor, 
elem, rétegzett italcsomagolás, nem betétdíjas üvegek, műanyag szatyor, fém, fa, műanyag és 
farekeszek. Az áruházaink által tavaly termelt hulladékmennyiség kétharmadáról mondható 
el, hogy újrahasznosításra alkalmas volt, s mindössze egyharmada került a szemetesbe, mint 
hasznosíthatatlan hulladék. 

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya (tonna)
Szelektíven gyűjtött hulladék 26 949 66,38%

Kommunális, veszélyes és emberi fogyasztásra  
alkalmatlan hulladék

13 648 33,62%

Összes hulladék 40 597 100%

Az áruházaink által szelektíven gyűjtött hulladékot szerződött partnerünk, a HUKE  
(Hulladékkezelő Kft.) szállítja el és dolgozza fel. A szétválogatott hulladékok újrahaszno-
sítása szigorú előírások betartásával történik. Így például 

 a PET-palackok újra feldolgozását a sárvári műanyag-feldolgozó üzem végzi, ahol 
a palackok előkészítését (címke és kupak leválasztása) követően színre válogatott  
PET-darálék, végül ismét PET-palack készül belőlük;

 az áruházainkban összegyűjtött alumíniumdobozok egy speciális válogatási  
folyamaton mennek át, majd magas nyomás alatt tömör alumíniumbála készül belő-
lük, s végül a CAN TO CAN technológia segítségével újra alumíniumdobozok gyártá-
sára használják fel őket; 

 az üveghulladék manuális válogatást, majd darálást követően üveggyárak számára  
kerül értékesítésre;

 a bálázott áruházi kartonpapírt papírgyárban pépesítik, majd csomagolópapírt  
készítenek belőle.
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örökzöld táskák a környezet védelméért 
2010 márciusától minden áruházunkban megszüntettük a vásárláshoz 
biztosított ingyenes nejlontáskákat, így több mint 80,5 millió darab 
szatyorral csökkentettük az áruházainkban a vásárlások során keletkező 
nejlonhulladékot az előző pénzügyi évhez képest. Az országban első-
ként vezettük be a visszaváltható „örökzöld” táskákat, melyeket csak 
egyszer kell megvásárolni – ezt követően ugyanis megrongálódás vagy 
elhasználódás esetén a vásárló kérésére ingyen kicseréljük azt, a leadott 
használt szatyrot pedig újrahasznosítjuk. Kínálatunkban további tartós 
táskák is megtalálhatók, amelyek erősek, számtalanszor használhatók, 
élettartamuk végén pedig újrahasznosíthatók – remek alternatívái 
tehát az eldobható nejlonszatyroknak. Ezek a kezdeményezéseink 
jelentősen csökkentik a környezet terhelését.

PET- és Alu-kampányaink 
Az újrahasznosítás fontosságát rendszeres PET-ALU kampányokkal is támogat-
juk, amelyek keretében külön akciókkal ösztönözzük vásárlóinkat a hulladék sze-
lektív gyűjtésére.

A 2010/2011-es évben két sikeres visszagyűjtési kampányt is szerveztünk:

2010. június 11. és 2010. augusztus 29. között 4-5 millió darab PET-palackot és 
8-9 millió darab alumíniumdobozt, a 2010. szeptember 24. és 2011. február 11. 
között lezajlott akció során pedig mintegy 9 millió darab PET-palackot és 33 mil-
lió darab alumíniumdobozt gyűjtöttek össze a Tesco vásárlói. 

PET-ALU kampányaink hatékonyságára bizonyíték, hogy tavaly 38%-kal több 
PET-palackot, és 34%-kal több ALU-dobozt gyűjtöttünk össze a 2009-es évhez 
képest. Köszönhetően vállalatunk elköteleződésének az újrahasznosítás mellett, 
vásárlóink és munkatársaink szemléletformálódása szemmel látható.

Vásárlóink bevonása 
Mivel több mint 200 áruházunkban hetente 3 millió vásárlót szolgálunk ki, úgy gondoljuk, a környezet védelméért 
vásárlóinkkal együttműködve is sokat tehetünk. 2010. november végén visszaváltó centrumot és újrahasznosító pon-
tot nyitottunk a budaörsi hipermarketben. 

Ennek előnye, hogy vásárlóink egy helyen válthatják vissza a legtöbb háztartási hulladékot. A hulladék visszaváltása 
egyszerűen és gyorsan, egy magyar fejlesztésű automatával történik, ami a világon egyedülálló módon, összenyomott 
formában is visszaváltja az alumínium-hul-
ladékot. Az automatizált rendszernek 
köszönhetően könnyedén megszabadulha-
tunk a szelektíven gyűjthető háztartási hul-
ladékok nagy részétől (pl. műanyag szaty-
rok, PET-palack, alumíniumdoboz, Tetra-Pak 
doboz, üveg, műanyag kupakok, illetve az 
elektronikai hulladékok). 

A budaörsit követően 2011. február végéig 
további visszaváltó centrumokat nyitot-
tunk, így ma már 41 ilyen automatizált visz-
szaváltó centrum működik áruházainkban. 
A rendelkezésre álló hely méretétől füg-
gően használunk beépített vagy különálló 
gépeket, de a különálló berendezéseket is 
igyekszünk egy térben elhelyezni, hogy 
vásárlóink egyszerűen és gyorsan, de főleg 
környezetbarát módon szabadulhassanak 
meg a szelektíven gyűjtött hulladéktól. 

Azokban az áruházakban, ahol ilyen automa-
tizált visszaváltó centrum nem került kihelye-
zésre, szintén fogadjuk a PET-palack- és alu-
míniumdoboz-hulladékot a vásárlóktól.

A PET-palackok és alumíniumdobozok vissza-
váltását anyagi eszközökkel is ösztönözzük – 
ezen hulladékok visszaváltási árát vásárlóink 
levásárolhatják vagy készpénzre válthatják az 
áruházban.

A Tesco Magyarország a második legnagyobb 
az ALU-dobozok és a harmadik a PET-palackok 
újrahasznosításában. 

Dolgozói versenyt is hirdettünk, amelyben régiónként egy áruház (amely egy főre nézve a leg-
több palackot vagy dobozt gyűjtötte) százezer forint értékű rendezvénnyel ünnepelhette meg 
a sikerét. PET-ALU kampányunknak, illetve vásárlóink környezettudatosságának köszönhe-
tően jelentősen növekedett a visszagyűjtött PET-palackok és alumíniumdobozok mennyisége.

A visszagyűjtött PET-Alu mennyisége  
(millió db)

PET

13
18

Alu

59

44
  2009–2010

  2010–2011

hulladékkezelés irodáinkban
Nemcsak vásárlóinkat biztatjuk a tudatos hulladékkezelésre, hanem a vállalaton 
belül is sokat teszünk a cél érdekében: az áruházi és irodai hulladékok több mint 
65 százalékban újrahasznosí-
tásra kerülnek. Szelektív hulla-
dékgyűjtő rendszert vezettünk 
be az áruházakban, az üzlet-
sorokon és az irodákban. Ez 
utóbbiakban elkülönítve gyűjt-
jük a kommunális hulladékot, a 
papírt, a műanyag palackot és 
a fóliát.

helyben vagyunk: Tesco – öKo-Pannon roadshow
A Tesco és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. együttműködéseként létrejött road-
show látványos oktatóeszközökkel mutatta be a hulladékok szelektív gyűjtésének  
helyes gyakorlatát. Szabadtéri játékok során a legkisebbek és a felnőttek egyaránt 
elsajátíthatták a szelektív gyűjtés alapjait, s bepillantást nyerhettek a hulladékok  
újrahasznosításának folyamatába. A roadshow állomásai:

• július  3.: Szeged • július 10.: Budaörs • július 17.: Kecskemét 
• július 24.: debrecen • július 31.: Kaposvár  

Kis lépés a nyereményekért, 

nagy lépés a környezetért.
Főnyeremény: 

5 db 150 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány

2010. június 11. és augusztus 29. között, minden visszahozott teli PET-palack- vagy aludobozgyűjtő 

zsákért adunk egy matricát. A matrica minden esetben csak teli** palackgyűjtő zsák esetén jár. 

A palackok leadására mindennap 8.00–20.00 óráig van lehetőség a vevőszolgálati pultnál.

Ragassza be matricáit gyűjtőfüzetébe, melyet beszerezhet a vevőszolgálati pultnál, illetve letölthet 

a www.zoldtesco.hu oldalról.

A vevőszolgálati pultnál 1 db Tesco PET-palack- vagy 1 db aludobozgyűjtő zsákot adunk ajándékba.*

Ha összegyűjtött 5 db matricát:

-  megajándékozzuk 1 palack TS szénsavas ásványvízzel. 

A garantált ajándék átvétele a vevőszolgálati pultnál történik, a betelt kuponfüzeten lévő vonalkód ellenében.

-  indulhat a fődíjért – ehhez töltse ki a gyűjtőfüzetet, és küldje el 2010. szeptember 5-ig a következő címre:  

Hammer Advertising Kft., 1300 Budapest, Pf. 281.

A zöld Magyarországért.

www.zoldtesco.hu

Fix ajándék! 5 matricáért 1 palack 

TS szénsavas ásványvíz!

A5 PET-ALU.indd   3

6/7/2010   5:51:37 PM
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Támogattuk az unitech  
mérnökversenyt

A verseny döntőjébe jutott tíz csapat 
számára az egyik feladatot a Tesco 
adta: egy 0 kg/év CO2-kibo-
csátású áruházat kellett meg-
tervezni a versenyzőknek.  
A verseny kiemelt támoga-
tójaként célunk az volt, 
hogy támogassuk a jövő 
mérnöktehetsége i t , 
akik közül néhányan 
munkatársunkká válva 
részt vesznek vállala-
tunk környezetbarát 
e l ké p z e l é s e i n e k 
megvalósításában.
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22 áruházunkban használunk szén-dioxiddal működő hűtőberendezéseket, s ezzel Európában vezető szere-
pet töltünk be a természetes hűtőközegek alkalmazásában. Az újszerű hűtőközegek a hagyományos gázok-
kal szemben nem károsítják az ózonréteget, és elhanyagolható mértékben járulnak csak hozzá a légköri 
felmelegedéshez. Az összes szén-dioxid-kibocsátásunk 2010-ben első alkalommal nemcsak fajlagosan, 
hanem abszolút mértékben is csökkent. Ezzel párhuzamosan az egységnyi eladóterületre vetített 
elektromosáramfelhasználásunk is több mint 4 százalékkal, földgázfelhasználásunk 1 százalékkal csökkent 
a tavalyi évhez képest.

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a környezetterhelés globális szinten való csökkentése. A fenyegető 
helyzetet felismerve az Európai Unió országai (és az Unióban működő nemzetközi cégek egész sora) azt 
tűzték ki célul, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentik CO2-kibocsátásukat. A Tesco Csoport ennél is nagyobb 
mértékű kötelezettséget vállalt ezzel kapcsolatban: 2020-ig megfelezi fajlagos CO2-terhelését a 2006-os 
bázisévihez képest.

 innovatív megoldások a környezetért
Felelős energiafelhasználás –

Energiaverseny
Felelős vállalatként már 2006-ban átfogó intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy 
csökkentsük a környezeti terhelést, s ésszerűsítsük az energiagazdálkodásunkat. 2010. július és 
2011. február között „Energiaversenyt” hirdettünk munkatársaink körében, hogy erősítsük 
környezettudatos és energiatakarékos szemléletüket. Valamennyi hipermarketünkre kiterjedő 
kampányunkkal arra törekedtünk, hogy két százaléknál nagyobb megtakarítást érjünk el villa-
mosenergia-felhasználásunkban – ez megfelel egy ötezer lakosú kisváros háztartásai teljes 
havi fogyasztásának.

Műszaki osztályunk összeállított egy tudnivalókat és tippeket tartalmazó eszköztárat, amely 
területenként ajánl könnyen alkalmazható megtakarítási lehetőségeket. A verseny időszakában a 
legnagyobb fejlődést elért öt áruházunkat, illetve azok igazgatóját díjaztuk. 

Ahhoz, hogy ezt a vállalást teljesíteni tudjuk, nagyszabású intézkedések egész sorát kellett (és kell a jövőben 
is) meghoznunk. A cselekvési terv az alábbi fő területekre fokuszál:

 széndioxid-terhelésünk folyamatos nyomon követése;

 meglévő áruházaink átalakítása, korszerűsítése;

 energiatakarékos, „zöld” áruházak építése;

 megújuló energia bevonása;

  az emberi tényező fejlesztése. 

Az utóbbi években egyre több olyan megoldást alkalmazunk áruházaink építésénél és üzemeltetésénél, ame-
lyek megújuló energiaforrások segítségével biztosítják a szükséges energiát. Ilyen fenntartható megoldás 
többek között a napenergia hasznosítása, amely kapcsán több kutatás-fejlesztési projektet is megvalósítot-
tunk: gyáli raktárbázisunkon három napkövető napelemes rendszert építettünk ki, a Megapark áruház tete-
jén pedig Magyarország eddigi legnagyobb napelemes rendszerét helyeztük üzembe. Jelenleg négy áruhá-
zunkban alkalmazunk napelemeket áramtermelésre (5, 14, 20, illetve 100 kilowatt teljesítménnyel).

Három úgynevezett fenntartható áruházunk van: Sátoraljaújhelyen, Bonyhádon és Dunakeszi-Gödön.  
Ezek közül Dunakeszi-Gödön a jelenleg elérhető összes innovatív technológia alkalmazásával 50 százalékos 
szén-dioxid-kibocsátás megtakarítást értünk el a hagyományos áruházakhoz képest. További öt áruházunk 
tartozik az úgynevezett zöld áruházak közé: Várpalota, Dorog, Gyömrő, Szolnok (zöld tetővel és könnyűszer-
kezetes építési móddal) és Balassagyarmat. Ezekben az áruházakban is nagy számban találhatóak különböző 
energiatakarékos megoldások. 

Budaörsi áruházunk elismeréseket kapott
A Magyar Innovációs Alapítványtól kiemelt elismerést kapott innovációs projektünk, a budaörsi áruház-
ban telepített úgynevezett Climasol napkollektorrendszer. Itt egy több mint ezer négyzetméteres nap-
kollektoros rendszerben fogjuk fel a napenergiát, amit hővé alakítunk át. Az így begyűjtött hőenergi-
át többféleképpen hasznosítjuk az áruház üzemeltetése során: segítségével egész évben meleg vizet  
állítunk elő, emellett télen fűtésre, nyáron pedig hűtésre használjuk.

Budaörsi áruházunk a Napkorona Bajnokságon is díjat nyert. Budaörs városának sikeréhez nagymérték-
ben hozzájárult áruházunk napkollektorrendszere. 

2010 során számos energetikai beruházást valósítottunk meg energiafelhasználásunk 
és károsanyag-kibocsátásunk csökkentése érdekében: 

 Befejeztük az eladótér és a raktárak közé kerülő gyorskapuk létesítését célzó projek-
tünk második ütemét. Ezek segítségével megakadályozzuk a felesleges légcserét. 

 Lecseréltük régi tetőtéri fűtő-hűtő berendezéseinket energiahatékony, levegős hőszi-
vattyús gépekre. Az év során 25 hipermarketünkben összesen 139 tetőtéri gépet cserél-
tünk le hatékonyabbra, korszerűbbre.  

 Talajszondás hőszivattyús rendszereket építettünk ki a Fogarasi úti és a Pesti úti áruhá-
zaknál: télen a talaj hőjét hasznosítjuk fűtésre, nyáron az épületből a felesleges hőt a 
talajba juttatjuk. (Európában a 6., illetve 11. legnagyobb rendszerek.)

 Mikro-gázturbinás rendszert építettünk ki a Pesti úti áruházban. A gázturbina hőt és  
villamos energiát termel egy időben gáz felhasználásával. A rendszerhez csatlakozik a 
talajszondás hőszivattyú és egy abszorpciós hűtő is, amely nyáron a gázturbina hőjét 
használva hűti az épületet. Télen a hőt fűtésre hasznosítjuk.

 Geotermális energiahasznosítást végzünk a hódmezővásárhelyi áruházunkban. A több 
mint 2000 méter mélységből felhozott termálvíz hőjét az áruház fűtési és használati me-
leg víz ellátására hasznosítjuk. Ez a projekt kutatás-fejlesztési mintaprojektként épült meg.
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 munkáltató
 A Tesco mint felelős

Több mint huszonkétezer aktív dolgozónk nap, mint nap azért tevékenykedik, hogy munkájuk révén minél jobb és 
gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek vásárlóink. Csapatunk nagysága, összetettsége, valamint az, hogy az ország 
egész területén jelen vagyunk, nagy felelősséggel jár. Képzési és karrierprogramjaink biztosítják munkatársaink 
szakmai előrehaladását, a juttatások és elismerések rendszere a visszajelzést a sikerekről. Fontos számunkra a meg-
élhető, élményekkel teli munkahely kialakítása is, ezért számos belső programot szervezünk, valamint folyamatosan 
lehetőséget biztosítunk a párbeszédre a vezetők és a munkatársak között.

Aktív dolgozóink létszáma évről évre emelkedik, a 2010/11-es pénzügyi év végén meghaladta a 22 ezer 
főt. Nagy részük (85%) teljes munkaidőben dolgozik vállalatunknál. Dolgozóink több mint kétharmada 
nő, és legtöbben a 25–40 év közötti korcsoportba tartoznak (lásd Mellékletek). A munkavégzés jelle-
gétől függően törekszünk a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazására, így munkatársaink között 
megtalálhatók a részmunkaidőben dolgozó nyugdíjasok, gyermeküket nevelő édesanyák, tanulók, vagy 
éppen – Befogadó Közösség programunk eredményeképpen – megváltozott munkaképességű dolgozók. 

csökkenő fluktuáció
rugalmas foglalkoztatási formák,

Számos lehetőséget biztosítunk munkatársainknak, hogy mind személyes, mind 
szakmai készségeikben, képességeikben fejlődhessenek. 2010/11-ben az egy főre 
jutó átlagos képzési óraszám a Tescónál meghaladta a 60 órát (lásd Mellékletek).

Aktív munkavállalók sokfélesége 
 Típus 2009/10 2010/11

Teljes munkaidős 81,4% 77,8%

Részmunkaidős 10,7% 12,2%

Nyugdíjas 1,7% 2,1%

Gyes mellett dolgozó 0,9% 1,0%

Tanuló 4,1% 4,7%

Csökkent munkaképességű 1,1% 2,2%

Fokozott figyelmet fordítunk a munkavégzés körülményeinek javítására és a dolgozói közösség fejleszté-
sére. Többek között ennek is köszönhető, hogy a fluktuáció jelentős mértékben – a korábbi 54 százalékról 
32 százalékra – csökkent az elmúlt pénzügyi évben. A kölcsönzött munkaerő aránya 5,1 százalék volt.
A Tescónál az átlagos kezdő fizetés a pályakezdők esetében a hazai minimálbér 105–207 százaléka, míg 
diplomás pályakezdők esetében több mint háromszorosa (lásd Mellékletek).

Különböző képzéseken részt vevők száma (fő)
Képzés 2010/11

IT-képzés 25

Angolképzés 207

Készségfejlesztő tréning 1100

és teljesítményértékelés
Képzések, karrierprogramok 
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A karrierlehetőségek megismerését szolgálja a megújult karrierweboldal is  
(www.tesco-karrier.hu), amely vonzó és hiteles módon mutatja be a 
vállalatot. Az álláslehetőségeknél a dolgozóknak adott jelszó segítségé-
vel a belsős állások is megtalálhatók. A honlapon online jelentkezési fe-
lület is van, ami meggyorsítja és egyszerűsíti a jelentkezési folyamatot.

Karrierprogramok
Aktív munkavállalóink a képzéseken túl különböző karrierprogramjainkra is jelentkezhetnek. 
A programok eltérő jellege a betölteni kívánt pozícióból, a fejlesztés irányából, illetve a mobili-
tási igényből adódik. Munkatársainknak lehetőségük van saját munkájuk mellett párhuzamo-
san egy másik, áruházi társterület, vagy közvetlen felettesük pozíciójának megismerésére és 
az ilyen pozíció betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására. 

Teljesítményértékelés
Teljesítményértékelésen minden aktív dolgozónk részt vesz. Az értékelést a dolgozó munkahelyi vezetője végzi. 
A teljesítményértékelő beszélgetésen a dolgozó egyéni teljesítményét, munkájának megvalósulását, illetve 
viselkedési kompetenciáit értékelik objektív szempontok alapján. Az éves teljesítményértékelő beszélgetés 
részeként minden munkatársunk visszajelzést kap arról, hogy a vállalati értékek miként jelennek meg a minden-
napi viselkedésében, ezért a vevőközpontúságot és a személyes integritást mostantól minden dolgozó esetében 
kiemelt fontossággal kezeljük. 

Természetesen a vezetők teljesítményértékelése is kiemelt fontosságú az üzleti működés során, hiszen ők fog-
ják össze a munkánkat és jelölik ki az előttünk álló feladatokat. Az ő értékelésük félévente történik, amikor 
visszajelzést kapnak arról, hogy teljesítményük és az értékeinkben megfogalmazottak hogyan viszonyulnak 
egymáshoz munkavégzésük során. Ily módon az értékek megélését és a teljesítmény milyenségét egy közös 
rendszerben vizsgáljuk. Hiszünk abban, hogy a Tescóban a vállalati értékek és a munkateljesítmény együttesen, 
egyformán fontos összetevője a hiteles működésnek, és a teljesítményértékelésben kapott visszajelzések 
tovább erősítik ezek beépülését a mindennapokba.

Egy herceghalmi karrier – niederkirchner Péter
Péter karrierje jó példa arra, hogy targoncásként indulva is van út vezetővé 
válni. Tescós pályafutása során élt a lehetőséggel és képzéseken vett részt, 
így egyre felelősségteljesebb munkaköröket töltött be. Több vezetői tré-
ning után a legfontosabb, amit a gyakorlatban is megtapasztalt, hogy  
„Értékeink” közül a csapatmunka mennyi előnnyel jár. Jelenleg 150-200 
kollégáját felügyeli műszakvezetőként.

Pályája a Tescónál:
 raktári munkatárs a budafoki raktárban
 csoportvezető Budafokon
 csoportvezető a Herceghalmi Logisztikai Központban
 osztályvezető
 műszakvezető.

Megkezdtük képzési rendszerünk átalakítását a „Blended Learning”, azaz vegyes képzés nevű 
oktatási módszer szerint. Ez a hagyományos tantermi oktatási formák és az online tanulási 
technikák együttes alkalmazása. Ez az oktatási forma hatékonyabb, rugalmasabb és sze-
mélyre szabhatóbb, mint a hagyományos módszerek. Egyben lehetővé teszi a munka és a 
tanulás összehangolását is azáltal, hogy mindenki a saját tempójában haladhat az intraneten 
megtalálható tananyag feldolgozásában. A program és a hozzá kapcsolódó szoftver tesztelése 
elkezdődött, teljes körű üzembe helyezése a 2011-es év feladata.

Vezetőink, áruház-igazgatóink is folyamatosan fejlesztik készségeiket, képességeiket, hiszen 
a hosszú távú sikeresség alapja a fejlődés és alkalmazkodás az új kihívásokhoz. Ezt segítő kép-
zésünk például az áruház-igazgatóknak szóló „My Job” (A munkám) tréningsorozat, melynek 
célja a működési ismeretek és a vezetői készségek fejlesztése. Ez egy gyakorlatközpontú kép-
zés, amelynek során az egyes területek vezetőinek irányításával oldanak meg feladatokat, dol-
goznak fel témákat az áruház-igazgatók. Hasonló céllal indítottuk el „Értékeink a vezetésben” 
tréningünket, amelynek célja, hogy a résztvevőkben tudatosítsa megfogalmazott értékeink 
fontosságát, és azok szerepét a közös siker elérésében, illetve segítse vezetőinket ezek képvi-
seletében és megélésében a mindennapi munka során.

A tréningeken és a gyakornoki programon túl igyekszünk hozzásegíteni a szakképzettséggel 
nem rendelkező munkatársainkat is versenyképes szaktudás és szakmai bizonyítvány meg-
szerzéséhez, s mindezt különféle OKJ-s képzések szervezésével tesszük lehetővé.

A teljesítmény értékelése nem csak formális értéke-
lőrendszereken keresztül valósul meg a Tescónál, 
hanem számos kedvezmény és dolgozói juttatás, 
valamint díjak és elismerések formájában is.

Munkatársaink vásárlási kedvezményt élveznek az 
áruházakban vásárolható termékekre, az utazási és 
biztosítási szolgáltatásokra. Az egészségpénz-
tári és étkezési hozzájáruláson felül  
lehetőség van családi csomagban 
mobiltelefon- és mobilinternet-
előfizetésre, valamint egyéni 
biztosítások megkötésére és 
kedvezményes üdülésre is. 
Minden aktív munkaválla-
ló egyformán jogosult a 
béren felüli juttatásokra 
(a részmunkaidősök ará-
nyos mértékben). 

Az egyéni, kimagasló 
teljesítmények elismeré-
sét szolgálja az Értékeink 
Díj. Ezt a díjat a minden-
napokban havonta, valamint 
számos vállalati esemény kap-
csán kiosztjuk olyan munkatársak-
nak, akik vállalati értékeink közül valame-
lyiket kiemelten képviselték munkájuk során. Így 
tudjuk Értékeinket a mindennapi életünk, munkánk 
és vállalati kultúránk részévé tenni. Emellett az éven-
te egyszer megrendezésre kerülő, Éves Értékeink 
Díjátadó Gála lehetőséget ad arra, hogy a vállalati 
szinten kiemelkedő dolgozói teljesítményt és példa-
értékű hozzáállást is jutalmazzuk. Az éves Értéke-
ink Díjra bárki jelölhet bárkit (egyént, vagy csapatot  

 
egyaránt) 6 kategóriában, így a munkatársak maguk  
tudják megmondani, hogy kit tekintenek példaképüknek 
a különböző területeken. Díjazzuk A kiváló kiszolgálás 
bajnokát, Az év dolgozóját, Az év csapatát és Az Év veze-
tőjét. Előbbi, beszédes kategóriákon túl az Újító a vásárló-
kért címre olyan dolgozókat terjesztenek fel társaik, akik 
egy megvalósítható ötlettel tovább javítottak a bevásár-

lás élményén a hozzánk betérő vevők számára.  
Az év közösségi támogatója címet olyan 

kolléga kapja, aki egy adott telepü-
lésen kiemelkedő módon járult 

hozzá a helyi közösség életé-
nek jobbá tételéhez. Hete-

dik, bónusz kategóriánk 
az Életműdíj, melyre a 
minimum 15 éve a válla-
latnál dolgozó, a Tesco 
eredményeihez jelentő-
sen hozzájáruló munka-
társak jelölhetők; oda-
ítélése időszakosan, nem 

feltétlenül évente történik. 
A nyilvános elismerésen, 

közös ünneplésen túl minden 
Éves Értékeink Díj nyertesének 

munkáját jelentős pénzjutalommal 
köszönjük meg.

2010/11-ben is 10 munkatársunk nyert balatoni juta-
lomüdülést, amelyet azok a kiválóan teljesítő kollégák 
kapnak, akik kiemelkedő munkájukkal és példaértékű 
hozzáállásukkal segítik a vállalat sikeres működését.  
A régióigazgatók, a régiós személyzeti igazgatók,  
illetve a raktárak és a kis formátumú áruházak vezetői 
együtt választották ki azt a tíz kollégát, akiket érde-
mesnek tartottak a jutalomra. 

juttatások, díjak és elismerések
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Egy csapat akkor lehet sikeres, ha nemcsak a munkakapcsolatok tartják össze, hanem a 
közös élmények, a közösséghez tartozás érzése is. Ezt támogatják belső közösségi prog-
ramjaink, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy munkatársaink az aktuális teendőkön 
kívül másról is tudjanak beszélgetni, együtt kikapcsolódjanak és szórakozzanak.

Programjaink és eseményeink egy részét központi-
lag szervezzük. Ilyen például a minden évben meg-
rendezésre kerülő Mikulás-ünnepség, a karácsonyi 
parti, a családi és sportnapok. Ezek mellett 2010/11-
ben belső fotópályázatot hirdettünk, amelyre bár-
ki benevezhette saját készítésű fotóját, amelyet 
a vállalati értékeinkhez kapcsolódónak gondolt.  
A kreativitást nem csak dolgozóink, de gyer-
mekeik körében is népszerűsítjük, ezt szolgálta 
a meghirdetett rajzpályázat is, ahova munka-
társaink gyermekei küldhették be a Mikuláshoz 
kapcsolódó rajzaikat. A nyerteseket a Mikulás- 
ünnepségen jutalmaztuk.

Több mint húszezer emberrel nem lehet napi szinten találkozni, egyeztetni és véleményt 
cserélni. Ugyanakkor a sikeres munka egyik záloga, ha meghallgatjuk és bevonjuk dol-
gozóinkat működésünkbe, fejlesztéseinkbe. Ezt számos formában, csatornán és szinten 
igyekszünk megvalósítani.

Munkatársaink elégedettségének anonim megismerését szolgálja az évente elkészí-
tett Horizont-felmérésünk, amely 7 dimenzióban vizsgálja munkatársaink véleményét.  
Az eredmények évről évre javulást mutatnak, leginkább a vezetőktől kapott támogatás 
és a vállalati értékek tekintetében legelégedettebbek dolgozóink. A felmérés ugyanakkor 
arra is rámutat, hogy mely területeken kell fejlesztenünk: a 2010-es felmérés szerint leg-
inkább az általános megelégedettség és a munka érdekessége terén van még teendőnk.

belső közösségi programok
Események, Bevonás és párbeszéd

Az egészséges életmódot nemcsak 
vásárlóink számára hirdetjük, ha-
nem magunk is fontosnak tartjuk, 
ezért rendszeresen Tesco Sportna-
pokat tartunk. Ezek az események jó 
alkalmat adnak arra, hogy munka-
társaink mozogjanak, versenyezze-
nek, kilépve a hétköznapok megszo-
kott ritmusából. 

A munkatársaknak szól a negyed-
évente megrendezésre kerülő Mun-
katársak Hete programunk is, amely-
nek középpontjában a dolgozóink és a 
vállalati értékeink állnak. A program 
keretében munkatársaink ingyenes 
egészségügyi szűréseken, sportprog-
ramokon, vetélkedőkön, szakmai 
programokon vehetnek részt. Emellett 
kollégáinkkal közösen adománygyűj-
tést és önkéntes programokat is szer-
vezünk; a központi iroda csapata leg-
utóbb a budaörsi uszoda parkjában és a 
budaörsi állatmenhelyen segédkezett. 

A munka és az alkotás-versengés céljait 
egyaránt szolgálják kisebb belső verse-
nyeink. Rendeztünk cukrászversenyt, 
ahol olyan új termékötleteket kértünk alkotó kedvű cukrászainktól, melyek a cukrászattal rendelkező áruházaink 
kínálatát gazdagíthatják, és vásárlóink tetszését is elnyerik. A felhívást követően 10 áruházból érkeztek receptek, 
amelyek között olyanok is akadtak, melyek végül nemcsak a belső cukrászattal rendelkező áruházakban, hanem 
országosan is bevezetésre kerültek. Volt virágkihelyezési verseny, pénztárosok versenye, vagy éppen a kis formátu-
mú boltok közötti versengés. Az ilyen programok segítenek kilépni a hétköznapi rutinból úgy, hogy nemcsak a 
munkatársak lelkesedését növelik, hanem a vásárlók elégedettségét is javítják.

helyben vagyunk: horgászverseny  
a délkeleti régióban
Vannak azonban olyan programok is, amelyek helyi 
kezdeményezésre valósulnak meg, egy-egy lelkes dol-
gozó irányításával. Ilyen volt például a horgászverseny 
a dél-keleti régióban, amelyet egyik munkatársunk 
kezdeményezett, és 8 áruházból, 35-en jelentkeztek is 
rá. A program amellett, hogy egy kis verseny volt, a csa-
patot is összekovácsolta, hiszen a közös élmények, a 
közel 140 kg kifogott hal (amit aztán vissza is engedtek 
a tóba) jó alap a munkában való együttműködéshez is.

A folyamatos tájékozódást segíti intranet felületünk is, amelyet alapvetően a számító-
gépnél dolgozó alkalmazottaink érnek el, de rajtuk keresztül a többiek is informálódnak.  
Az intraneten a szabályzatok és segédletek mellett megtalálhatók a legfontosabb esemé-
nyek, hírek, üzleti eredmények, értesítések teendőkről. Ugyanakkor ez a felület lehetősé-
get ad az egyes osztályok bemutatkozására is, valamint itt érhető el a kéthetente megje-
lenő belső újságunk, a Lapozó elektronikus formában. Mindezeken felül segítségkérésre  
(IT, Help Desk) és visszajelzésre is lehetőséget ad.

Az intranethozzáféréssel nem rendelkező kollégáink belső újságunkat, a Lapozót olvasva 
tájékozódhatnak a legfrissebb eseményekről és hírekről. A kéthetente megjelenő újság-
ban megtalálhatók a legfontosabb személyi változások, az elérhető képzések, az aktuális 
történések, a vállalat fontosabb társadalmi felelősségvállalási programjai. Emellett helyet 
kapnak benne az induló projektekkel vagy innovációs eredményekkel kapcsolatos interjúk, 
a felső vezetők által megfogalmazott üzenetek, a csapatok, osztályok bemutatkozása és a 
folyamatváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatás is. Az újság a belső postán keresztül jut el 
az áruházakba, raktárakba, ahol a dolgozók számára kialakított közösségi helyiségekben 
(pl. étkező) bárki számára elérhető. Az újságba maguk a dolgozók is javasolhatnak témá-
kat, és akár írhatnak is róluk.

Mindezeken felül évente egyszer megrendezésre kerül a Town Meeting, ahol a Tesco nem-
zetközi és hazai vezetői tartanak előadást az adott év üzleti eredményeiről, a tervekről, 
lehetőségekről és a kiemelt projektekről.

A különböző dolgozói szintek közötti párbeszédet több formában is biztosítjuk a Tescónál:

 dolgozói fórum: negyedévente minden osztály összegyűjti észrevételeit, és delegál egy 
képviselőt a fórumra, ahol a vezérigazgató és a HR-vezetők jelenlétében vitatják meg a mun-
kavállalói észrevételeket. A dolgozói fórumot áruházi szinten is megtartjuk negyedévente. 

 Stratégiai nap: a vállalat felső vezetése megvitatja az elkövetkezendő idők stratégiai lépéseit.

 havi menedzsertalálkozó: a vezetők informálása az aktualitásokról, eredményeinkről,  
terveinkről és a felső vezetés elvárásairól.

 Kommunikációs fórum: a vezérigazgató előadása a teljes központnak, elősegítendő az  
információáramlást és az elkötelezettség növelését.

 Áruház-igazgatók konferenciája: negyedévente egynapos esemény, amelyen bemutatás-
ra kerülnek az aktualitások, a prioritások, az eredmények az áruház-igazgatók számára.

 „Business day”: félévente 1 nap, amikor a felső vezetés ismerteti a következő fél év legfon-
tosabb célkitűzéseit és elvárásait.

 Tea a vezérigazgatóval: évente több alkalommal megrendezett informális beszélgetés  
a vállalatról a vezérigazgató és egy általa valamilyen szempont szerint kiválasztott szűkebb 
csoport között. (Pl.:  tea a friss diplomás gyakornokokkal.)

kö
sz

ön
tő

m
ű

kö
d

és
fe

le
lő

ss
ég

it
th

on
vá

sá
rl

ók
kö

rn
ye

ze
t

m
u

n
ka

kö
zö

ss
ég

jö
vő



Friss diplomásokat célzó kezdeményezéseink
Az egyetemekről és főiskolákról friss diplomával a kezükben kikerült munkavállalók elhelyezkedése gyakran 
ütközik nehézségbe a munkahelyi gyakorlat hiányából fakadóan. Vállalatunk tudatos márkaépítésének egyik 
célcsoportja viszont éppen a friss diplomások, hiszen ők lehetnek a Tesco belső „megújuló energiaforrásai”, 
akik naprakész tudásukkal és fiatalos lendületükkel innovatív megoldásokat hozhatnak az életünkbe. A Tesco 
pedig kiváló lehetőséget jelent számukra a tapasztalatszerzésre, s a munka világába való beilleszkedésre.

2010 folyamán elsősorban az álláskereső fiatalok számára elindított honlapunk – www.tesco-frissdiplomas.hu 
– nemcsak információt nyújt a Tescóról és a karrierlehetőségekről, de a három évnél nem régebben diplomá-
zottak, illetve munkatársaink is jelentkezhetnek a vonzónak talált álláslehetőségre vagy karrierprogramra.  

Áruházi és központi irodai gyakornoki programjainkkal munkahelyet és karrierlehetőséget kínálunk szá-
mukra. Amellett, hogy tapasztalatokat szereznek a munka világából, megismerik a vállalat működését, majd 
a záróvizsgát követően végleges kinevezést kapnak.  

Áruházi program esetén a kereskedelmi, személyzeti, vevőszolgálati igazgatói pozícióra történő felkészülést 
szolgálja a program. A központi irodai programoknál pedig jelenleg 12 különböző területen kínálunk állásle-
hetőséget. A 12 hónapos program során a gyakornokok nagyon széles körű tudásra tesznek szert, ugyanis a 
program kezdetén közel másfél hónapot a kiskereskedelemben töltenek, majd a logisztikai és a központi iro-
dai területek felépítésével, működésével ismerkednek meg. A program teljes ideje alatt a különböző szakmai 
és személyiségfejlesztő tréningek mellett folyamatos szakmai támogatást kapnak egy, a számukra kijelölt 
mentor személyében. Továbbá segítséget jelenthetnek számukra a központilag szervezett találkozók és a 
friss diplomás képzési napok is. 

A beválási arány nagyon magas, 2009-ben kezdett gyakornokainknak több mint 80 százaléka jelenleg is 
nálunk dolgozik. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyakornokainknak felajánljuk, hogy egy gyorsított 
vezető-utánpótlás programban vegyenek részt, amelynek során vezetői pozíciókra készítjük fel őket.

Azoknak a külsős pályázóknak, akik már akár több éves szakmai 
és vezetői tapasztalattal rendelkeznek, szintén lehető-
sége van áruház-igazgatói és boltvezetői gyakornoki 
programra való jelentkezésre. A program átlago-
san 9 hónapot felölelő elméleti és gyakorlati 
képzéssorozatot jelent, amelynek sikeres 
elvégzését követően megtörténik a 
kinevezésük az igazgatói pozícióba.
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Országszerte összesen 29 új áruházat nyitottunk 2010/11-ben. Ezzel 1539 új munkahe-
lyet hoztunk létre (lásd Melléklet). Az új munkahelyek betöltésénél kiemelt figyelmet 
fordítunk a megváltozott munkaképességűek és a friss diplomások foglalkoztatására – 
hiszen számukra különösen nehéz az elhelyezkedés. 

Megváltozott munkaképességűeknek szóló programjaink
Vállalatunk 2004 óta foglalkoztat fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességű alkalmazottakat.  
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy példát mutassunk más vállalatok és vevőink számára is egymás el- és befo-
gadásában. Vállalati felelősségvállalási stratégiánkkal összhangban 2010 márciusában létrehoztuk a „Befoga-
dó Közösség” programot. Ezzel célunk, hogy a betegség miatt csökkent munkaképességű, látás-, hallássérült, 
értelmi fogyatékos vagy mozgáskorlátozott személyek számára is lehetőséget teremtsünk a munkavégzésre,  
s ezzel a teljesebb életre. A 2010/2011-es üzleti évben 488 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoz-
tattunk, több mint kétszer annyit, mint egy évvel korábban.

Munkahelyeket teremtünk

Kezdetben 23 tesztáruházunkban indítottuk el a programot, amelyhez az év végére vala-
mennyi hipermarketünk csatlakozott. 

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában olyan alapítványokkal működünk 
együtt, amelyek a fogyatékkal élő személyekkel kialakított jó kapcsolatuk révén a kivá-
lasztásnál és közösségbe illesztésnél is segítségünkre lehetnek. Ilyen többek között a Salva 
Vita Alapítvány, amely 2005 óta partnerünk abban, hogy fiatal felnőtt értelmi sérült sze-
mélyek számára munkát biztosítsunk. Az alapítványokkal való együttműködésünk révén 
könnyebben megtalálhatjuk a pályázó képességeihez és elképzeléseihez leginkább illő 
munkakört. Ennek érdekében olyan új feladatköröket is létrehoztunk, mint például az 
udvaros vagy a lejáratiidő-kontroller, de kocsigyűjtő, árufeltöltő és pénztáros munkakör-
ben is dolgoznak áruházainkban megváltozott munkaképességű kollégák – áruházanként 
4-5 fő. A program egyik célkitűzésének megfelelően valamennyien valóban hasznos mun-
kát végeznek, s a szervezet teljes értékű tagjai. 

A fogyatékkal élő munkatársakkal közvetlenül dolgozó munkatársaink és a vezetők képzé-
seken vehetnek részt annak érdekében, hogy helyzetüket megismerjék és elfogadják.  
A Befogadó Közösség program részeként az Ability Parkkal együttműködve megvalósuló 
képzések során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen nehézségekkel kell szem-
besülniük a fogyatékkal élő embereknek, s bepillantást nyerhetnek különböző élethelyze-
tekbe. A tréning segít abban, hogy a megváltozott munkaképességű emberek könnyebben 
beilleszkedhessenek, illetve a velük közös munka gördülékeny és hatékony lehessen.

Csökkent munkaképességűek létszáma 
időpont Fő

2010. április 236

2011. február 488

A friss diplomások bevonására irányuló törek-

vésünk sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy a Figyelő-Hewitt KarrierStart TOP30 

felmérés szerint a Tesco vonzó munkahely a  

fiatalok körében. A lista és a kutatás két részből 

tevődött össze: a munkáltatói arculatkutatási 

kérdőívből (amelyet harminchatezer pályakez-

dő és tapasztalt munkavállaló töltött ki), vala-

mint a vállalati gyakorlatot feltáró kérdőívből 

(amelyet a részt vevő szervezetek saját műkö-

désükről és a pályakezdőknek kínált lehetősé-

gekről töltöttek ki).
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 része vagyunk
 A helyi közösségek életének

Vállalati felelősségvállalásunk egyik legfőbb iránya a helyi közösségek támogatása, 
illetve a jószomszédi viszony kialakítása. Célunk, hogy vállalatunkra a helyi közösség 
szerves részeként tekintsenek az ott lakók, hiszen közöttük élünk és működünk. Részt 
veszünk az életükben, segítünk megoldani problémáikat, törekszünk a települések 
és lakóik életminőségének javítására, többek között a helyi beszállítók bevonásával.  

Támogatási stratégiánk kialakításakor egyik legfontosabb szempontunk, 
hogy olyan irányvonalakat jelöljünk ki, amelyek a közösségek érdekeit szol-
gálják. Ennek megfelelően olyan kezdeményezések mellé állunk, melyek 
célja a rászorulók támogatása, környezetvédelem elősegítése, az egészsé-
ges életmód népszerűsítése, és a fentieknek megfelelően a helyi közössé-
gek programjainak támogatása.  

Támogatások

„Az év támogatottja” program
A Tesco több országban, köztük Magyarországon is, sikeresen működteti „Az év támoga-
tottja” programot. Ezzel célunk, hogy olyan alapítványok működését támogassuk, amelyek 
hátrányos helyzetű embereken segítenek, vagy az ő helyzetük és életminőségük javítását 
célzó programokat, eseményeket szerveznek. A hazánkban 2003-ban életre hívott program 
keretében a nyertes pályázó számára 20 millió forint támogatást biztosítunk. 

2009/2010-ben a Mosoly Alapítvány nyerte el „Az év támogatottja 2009” címet, s ezzel a 
Mosolyvarázs Program megvalósításához felajánlott 20 millió forintot. A krónikusan vagy 
súlyosan beteg, fogyatékkal, illetve nehéz szociális körülmények között élő gyermekek testi 
és lelki egészségének erősítését célzó program két akciója 2010 során valósult meg vásárló-
ink aktív közreműködésével. Június 8-án indított adománygyűjtő akciónk során 91 hiper-
marketünkben lehetett különlegesen kivitelezett Varázsceruzákat megvásárolni, amelyek 
eladásából származó többletbevételt a Mosolyvarázs Program javára ajánlottuk fel. 2010 
őszén adománygyűjtő könyvet – amelynek megvásárlásával a Mosoly Alapítvány program-
jának megvalósítását támogathatták vásárlóink – jelentettünk meg, amely ötven hipermar-
ketünkben került forgalmazásra. 

Az elmúlt pénzügyi évben (2010/2011) is folytattuk „Az év támogatottja” programunkat, 
amely ezúttal az Ability Park komplex esélyegyenlőségi projektjét karolta fel. A fogyatékos 
emberek élethelyzeteit szórakoztató és játékos formában bemutató interaktív élménypark 
11 városba látogatott el, ahol az áruházaink parkolójában alkalmanként átlagosan 280 diák 
szerezhetett közvetlen tapasztalatokat a fogyatékkal élő emberek világáról. A roadshow 
állomásai: Szeged, Érd, Mohács, Esztergom, Nyíregyháza, Kaposvár, Sopron, Kecskemét, 
Keszthely, Eger, s végül 2011. június 9-10-én Budaörsön zárult.

A roadshow állomásain az érdeklődők megismerhették a kerekes székes és a vaklabirintuso-
kat, érzékszervi és jelnyelvi játékokat, az Ajtók termét, a Csodaváros boltját és postáját,  
valamint egyéb érdekes feladatokat.
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Stratégiai partnereinkkel megvalósított támogatási programok
Több éve hatékonyan működünk együtt civil szervezetekkel annak érdekében, hogy támogatásaink  
minél több rászorulóhoz jussanak el. Stratégiai partnerünk a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, a Katolikus Karitász, valamint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. 

2010 márciusában addigi legnagyobb értékű adományunkat adtuk át a  
Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, A szegénység elleni küzdelem éve al-
kalmából. A csaknem tizenegy kamion ruha szétosztásában a Magyar Vörös-
kereszt is közreműködött, így az ország egész területére jutott a rászorulók-
nak az adományokból. Mohácson például a Segítsd a Gyermekeket 
Nemzetközi Alapítvány segítségével tíz raklapnyi új ruhát kaptak a nehéz kö-
rülmények között élő családok. Nyíregyházán tíz szervezet – köztük időseket, 
hajléktalanokat és gyermekeket támogatók – működött közre abban, hogy 
407 rászoruló család számára jussanak megfelelő méretű és jellegű ruhadara-
bok. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete révén gyáli nagycsaládosok és az 
„Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete is részesült az adományokból.

A Nemzetközi Gyereknap alkalmából az észak-alföldi régióban élő gyermekek 
számára ajánlottunk fel ruhaadományokat. A Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrumának Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának 
(DEKOM) orvosai több gyermekotthont meglátogattak, s mintegy félezer 
gyermeket vizsgáltak meg. Az orvosi vizsgálatok mellett a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület jóvoltából öt tonna élelmiszer, valamint két tonna ruhanemű 
és játék került szétosztásra a rászoruló gyermekek között.

2010 őszén a Katolikus Karitász révén juttattuk el az előző évi kollekcióból 
megmaradt ruhákat közel 59 millió forint értékben (109 876 darab) a nehéz 
anyagi körülmények között élőkhöz.  

A hipermarketeinkben vásárlók számára folyamatos lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy a feleslegessé vált ruhadarabokat a Magyar Vöröskereszt számára 
rendelkezésre bocsátott gyűjtőkonténerekben elhelyezhessék.

Vállalatunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a rászoru-
lókat támogassa, ezért csatlakoztunk 2010-ben mi is a 
„szeretet.éhség” mottóval és a mézeskaláccsal ismertté 
vált adománygyűjtő kampányhoz. A Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet tavaly 15. alkalommal megrendezett 
Országos Adventi Pénzadománygyűjtése a nehéz körülmé-
nyek között élő, a társadalom perifériájára sodródott embe-
rek mindennapokban történő megsegítésének szükséges-
ségére hívta fel a figyelmet. 

A segélyszervezet kampányához csatlakozva, a Tesco két-
száz forintos kuponok megvásárlását tette lehetővé vásár-
lói számára, amelynek megvásárlásával támogathatták az 
akciót. November 18. és december 31. között összesen több 
mint hétmillió forint gyűlt össze, amely összeget a segély-
szervezet nehéz körülmények között élő embereket segítő 
szervezetek támogatására, illetve egy Somogy megyében 
alapítandó intézmény létrehozására fordította.

A Ringier Kiadó a Tescóval együttműködve ajándékozott meg 
száz családot a Kapocs program keretében. Összesen ötmillió 
forint értékben kaptak élelmiszert, tisztítószert és játékokat 
tartalmazó csomagot a rászorulók. Az ajándékokat vállalatunk 
és a Ringier Kiadó vezetői személyesen vitték el a kiválasztott 
száz család otthonába, összesen 15 912 kilométert megtéve 
ezzel az országban.

A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által 2010. december 3-án 
és 4-én szervezett országos jótékonysági akció keretében 115 áruházunkban összesen 33 
tonnányi tartós élelmiszer gyűlt össze vásárlóink felajánlásaiból. A nagyjából 30 millió forint 
értékű adományból összeállított csomagokat rászoruló családok kapták, s ezzel közel tíz-
ezer ember karácsonya válhatott szebbé. A felajánlások eljuttatásában 65 partnerszervezet 
és önkéntesek segítettek, így karácsonyig minden támogatotthoz eljutottak a felajánlások.  

ruhaadományok

Élelmiszer-adományok

Karácsonyi támogatási akciók

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2010. október 15-én ötödik alkalom-
mal indította el Adománykonvoját, amelyhez tizenöt élelmiszer-ipari és 
kereskedelmi vállalat csatlakozott, köztük a Tesco is. Az Élelmezési Világ-
nap alkalmából szervezett akció célja az adománygyűjtés mellett az volt, 
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy hazánkban is sok családnak okoz gon-
dot a megfelelő táplálkozás biztosítása. Összesen 130 tonna adomány 
gyűlt össze, hozzávetőleg 50 millió forint értékben. A Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület karitatív szervezeteken keresztül mintegy tízezer rászoruló 
családnak juttatta el az összegyűjtött adományokat.

Az árvíz sújtotta településeken bajba jutott családok és a katasztrófa elhárításában részt vevők  
számára elsőként nyújtottunk segítséget termékadományokkal, a védekezéshez pedig több ezer üres 
liszteszsákkal. Tízmillió forint értékben ajánlottunk fel a rászoruló családoknak élelmiszer- és tisztí-
tószer-adományokat, öt település között pedig ötmillió forintot osztottunk szét a károk enyhítésére. 

„A legkisebb is számít” elve alapján kétszáz forint értékű adománygyűjtő kártyákat bocsátottunk ki, 
amelyek megvásárlásával bárki hozzájárulhatott az árvízkárosultak megsegítéséhez. Vásárlóink és 
munkatársaink adományai révén 35 135 383 Ft gyűlt össze nyáron az edelényiek megsegítésére, amely 
összegből a Magyar Vöröskereszt közvetítésével átmeneti otthonok kialakítására került sor a fedél nél-
kül maradt családok számára. Az akciónak köszönhetően hat edelényi család költözhetett be a volt 
ÉMÁSZ-telepen található lakásokba, amelyeket az összegyűlt pénzből felújítottak. 

A Tesco több millió forint értékű azonnali termékadományt juttatott el októberben a vörösiszap által 
elöntött településeken élők számára a Magyar Vöröskereszt és a Katolikus Karitász jóvoltából. Ezzel 
párhuzamosan vásárlóink körében országos adománygyűjtő akciót hirdettünk meg a megsegítésükre. 
A kétszáz forintos kuponok megvásárlásából összesen 19 060 000 Ft gyűlt össze – több mint 90 ezer 
vásárló jóvoltából –, amelynek elosztását a Magyar Vöröskereszt végezte. 

Katasztrófahelyzetekben

nyújtott támogatások
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Ezt a törekvésünket elősegítendő indítottuk el Közösség Nagyköveti rendszerünket. 2010-ben tíz áruházunk-
ban – Nyíregyháza, Szeged, Eger, Esztergom, Kaposvár, Sopron, Keszthely, Kecskemét, Érd, Mohács – neveztünk ki 
közösségi nagykövetet. Az ő szerepük, hogy segítsék a Tesco országos programjainak helyi megvalósítását, tart-
sák a kapcsolatot a helyi közösség képviselőivel. Ezen felül ők azok, akik feltárják az együttműködési lehetőségeket,  
feltérképezik a helyi igényeket és ezekhez kapcsolódva megszervezik az azokon való részvételünket. 

Fontosnak tartjuk, hogy áruházaink maguk is dönthessenek arról, hogy véleményük és a beérkező igények 
alapján az adott helyi közösségnek milyen támogatást nyújtanak. A 2010/2011-es üzleti évtől hipermarketeink 
részére (az áruház méretétől függően) száz- és négyszázezer forint közötti éves támogatási összeget  
biztosítunk, amelyet a helyi közösség érdekében szabadon használhatnak fel. Ezzel az elmúlt üzleti évben  
országszerte több mint száz áruházunk, összesen több mint kétszázötven alkalommal nyújtott segítséget.  
A támogatások összértéke elérte a tizenhat és fél millió forintot. 

Nagyon sok családnak hatalmas terhet jelent az új tanévre szükséges tanszerek megvásárlása, ezért a Tesco 
az iskolakezdés alkalmából a Magyar Vöröskereszttel karöltve országos tanszergyűjtést rendezett. Az ország 
valamennyi Tesco hipermarketjében a segélyszervezet önkéntesei várták a rászoruló családok számára fela-
jánlott iskolaszereket (füzetet, tollat, vagy egyéb hasznos taneszközt).
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Az Ünnepi Könyvhét alkalmából megrendezett „Vegyen egy jó szót” jótékonysági akcióban vállalatunk is 
részt vett. Huszonegy neves magyar író és költő kézírásos szavát lehetett megvásárolni – a szavak értékét 
az írók határozták meg – elsősorban tartós élelmiszerekért cserébe. Az így összegyűjtött „árukat” a Dankó 
utcai hajléktalanóvoda, a Szobi utcai hajléktalan-lábadozó lakói, valamint nyomorgó, munkanélküli új-
ságírók számára ajánlották fel. 

Vállalatunk 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt ajánlott fel a Závada Pál tollából származó egyetlen 
szóért – országgyarapítás –, amelyet a Tesco mind a 22 ezer munkatársának továbbítottunk. A Szegény-
ség és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Évének keretében megrendezett akcióban részt 
vevő írók és költők a kirekesztettekkel és a hajléktalanokkal vállaltak szolidaritást.

iskolakezdési támogatás

helyi áruházi támogatások

Egy jó szó a Tescótól

2010/2011. pénzügyi évben nyújtott anyagi támogatások
Támogatás típusa összeg (Ft)

Jótékony célú támogatások (helyi áruházak és központi iroda,  
termék- és utalványtámogatás)

19 835 425 Ft 

Mosoly-Tesco Kórházi program (mese- és művészetterápia) 1 139 306 Ft

Az év támogatottja program (Ability Park) 20 000 000 Ft

Katasztrófák során nyújtott támogatások  
(árvíz, iszap, termék- és pénzbeni támogatás)

12 262 562 Ft 

Adománykonvoj (terméktámogatás) 2 427 894 Ft 

Ruhakészlet-adományozás 59 811 675 Ft 

KAPOCS program (Ringier Kiadóval közösen hátrányos helyzetű  
családok támogatása)

5 000 000 Ft 

Szponzorációk 47 890 000 Ft 

összesen: 168 366 862 Ft

Kuponos gyűjtések eredményei:
Támogatás típusa összeg (Ft)

Magyar Vöröskereszt – árvízkárosultak támogatása 35 135 383 Ft

Magyar Vöröskereszt – iszapkatasztrófa 19 311 585 Ft

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – karácsonyi 
adománygyűjtés 

7 215 800 Ft 

összesen: 61 662 768 Ft 
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A helyi közösségekkel való együttélés alapfeltételének tartjuk, hogy jószomszédi viszonyt  
alakítsunk ki az ott élőkkel. A kapcsolat fenntartása és formálása akkor lehet sikeres, ha 
aktívan részt veszünk a hétköznapjaikban – többek között önkéntes programok révén – 
és a felmerülő problémáik megoldásában. 

Közösségi nagykövetek 

helyben vagyunk: önkénteseink 
szerte az országban
Önkéntességi programjaink kiváló alkalmat terem-
tenek arra, hogy munkatársaink, s általuk a Tesco,  
tevékenyen részt vegyen az adott közösség életében. 
2010/2011 során munkatársaink révén megvalósított 
önkéntességi projektjeink:

 Felújítottuk az árvízben megrongálódott arnóti 
óvodákat.

 Megrendeztük az egészséges életmódot 
népszerűsítő soproni Tesco Aerobic Napot.

 Felújítottuk két egri óvoda udvari játékait.

 Újjávarázsoltuk az Érdi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének házát.

 Rendbe tettük az Erdei tornapályát 
Nyíregyházán. 
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A jelentés a Tesco 2010/11-es üzleti évéről számol be, amely 2010. március 1-jétől 2011. február 
28-ig tartott. Legutóbbi, a 2009/10-es üzleti évre vonatkozó jelentésünket 2010 nyarán adtuk 
ki. Terveink szerint a jövőben évente beszámolunk tevékenységünk társadalmi és környezeti 
vonatkozásairól. 

A jelentésben kizárólag a Tesco magyarországi működésével összefüggő adatokról és kezdemé-
nyezéseiről számoltunk be. A jelentés összeállításánál a gazdasági, társadalmi és környezeti fenn-
tarthatóság szempontjából legfontosabb témaköröket vettük figyelembe, amihez felhasználtuk az 
érintettjeinktől az évenként megismételt érintetti felmérés során kapott visszajelzéseket is.

Kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos korlátozásokkal nem éltünk. Az összehasonlíthatósá-
got befolyásoló szempontok nincsenek. Az előző jelentés óta nem történtek jelentős változások a 
vállalat működésében. Egyelőre nem tervezzük jelentésünk külső hitelesítését.

A jelentés GRI megfelelési szintje: „self declared B”.

Az adatokat az összehasonlíthatóság érdekében igyekeztünk legalább három évre visszamenőleg 
megadni, ahol rendelkezésre álltak. Az adatok számítási módszerében az előző évhez képest nem 
történt változás. 

A szén-dioxid-kibocsátási adatok kiszámításánál 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 figyelembevételével számoljuk  
az eredő CO2-mennyiséget

b.  Gázfelhasználás az adatok nyilvántartása az energiaszámlák alapján történik.  
A felhasználási adatok és a fajlagos kibocsátási értékek figyelembevételével számoljuk  
az eredő CO2-mennyiséget

c.  Távhőfelhasználás – az adatok nyilvántartása az energiaszámlák alapján történik. A külső 
szolgáltatótól vásárolt távhőt átszámítjuk gáz egyenértékre (hatásfok figyelembevételével), 
majd az eredő CO2-mennyiséget az így meghatározott gázmennyiségből számoljuk.

d.  Dízelüzemanyag-felhasználás – a tartalék áramfejlesztők dízelüzemanyag-felhasználását  
és a fajlagos kibocsátási értékeket figyelembe véve számoljuk ennek CO2 egyenértékét

2. SZÁllíTÁS, KöZlEKEdÉS

a.  Áruszállítás – a központi raktárak nyilvántartása alapján megadott üzemanyag-
felhasználást vesszük figyelembe. Ebből számítjuk üzemanyagtípus függvényében  
a kibocsátást.

b.  Cégesautó-használat – a Flotta Management nyilvántartása alapján felhasznált üzemanyag 
mennyiségét vesszük figyelembe. Ebből számítjuk üzemanyagtípus függvényében  
a kibocsátást.

c.  Üzleti utak (repülő, vonat stb.) – az Eszközbeszerzés/utazási osztály adatai alapján,  
a megtett távolság és a fajlagos kibocsátási értékek figyelembevételével.

3. hűTőGÁZoK Co2 EGyEnÉrTÉKE

a.  A különböző hűtőgázok utántöltési adatait  a Fenntartási osztály nyilvántartása alapján 
(számlák alapján) vesszük figyelembe. Ebből számítjuk a (különböző hűtőgázokhoz tartozó 
CO2-egyenértékek GWP) figyelembevételével a kibocsátást.

A fenti adatokból különböző fajlagos mutatókat számítunk, ezek segítségével követjük a CO2-
kibocsátásunk változását.

A számítás, nyilvántartás módját független környezetvédelmi szervezet (ERM) ellenőrzi, auditálja.  
A számításokhoz az általuk megadott fajlagos kibocsátási értékeket vesszük figyelembe.

A jelentésről

2010/2011-es terveink megvalósulása
Terület részterület Megvalósulás

Törődünk a környezettel

Folytatjuk energia-megtakarítási 
programunkat

Teljesült. 

Folytatjuk szelektív hulladékgyűjtési 
programunkat

Teljesült. 

Segítünk vásárlóinknak az 
egészségesebb életmód 
megvalósításában

Folytatjuk a Tesco Fitt Napok 
elnevezésű programunkat

Teljesült, 3 Fitt Napot tartottunk: 
Budapest, Debrecen, Veszprém.

Mindig biztonságosan, 
tisztességesen és átláthatóan 
működünk

Bevezetjük Regionális Beszállítói Fórum 
programunkat

Teljesült, 2010/11-ben 2 Regionális 
Beszállítói Fórumot tartottunk.

Folytatjuk helyi Érintetti Bevonás 
programunkat

Teljesült, 6 újabb településen 
szerveztünk helyi érintetti párbeszédet.

Munkahelyeket teremtünk
Kiterjesztjük a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatására 
irányuló programunkat

Teljesült, több mint kétszeresére nőtt 
a megváltozott munkaképességű 
alkalmazottaink száma.

Támogatjuk a helyi iskolákat, civil 
szervezeteket és közösségeket

Bevezetjük a Közösségi Nagykövet  
szerepkört az áruházakban

Teljesült, első lépésben 10 Közösségi 
Nagykövetet neveztünk ki.

Kiterjesztjük Önkéntességi 
Programunkat

Teljesült, 5 helyszínen volt önkéntességi 
programunk.

„Az év támogatottja” program Folytatjuk programunkat.
Teljesült. A program támogatottja az 
Ability Park volt.

2011/2012-es terveink:
Terület részterület

Törődünk a környezettel Kidolgozzuk és elindítjuk Zöld Iskola programunkat.

Segítjük vásárlóinkat egészségük 
megőrzésében

Egészségesen a Tescóval program kialakítása. Országszerte 7 fitneszesemény 
megszervezése, és az egészséges életmódot támogató kiadvány megjelentetése.

Felelősen, a szabályokkal 
összhangban kereskedünk 

Két Regionális Beszállítói Fórum szervezése új régiók bevonásával.
Beszállítói Akadémia program kidolgozása.

Munkahelyeket teremtünk
A munkanélküliek foglalkoztatásának javítására kialakítjuk „Újra Dolgozom” 
programunkat. 

Elkötelezetten támogatjuk  
a helyi közösségeket

Kibővítjük közösségi nagyköveti programunkat, így minden megyében lesz 
legalább egy közösségi nagykövet munkatársunk. 

  és jövőbeli terveink
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Vállalatunk az Environmental Resources Management (ERM) által megadott, becsült kibocsátási értékek  
változását figyelembe véve korrigálta megelőző pénzügyi éveinek eredményeit.

Mellékletek

Egységnyi eladótérre vetített Co2-kibocsátás (karbon-intenzitás) és földgázfelhasználás

Megnevezés 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Karbon-intenzitás területre 
vetítve (kgCO2e/m2)

451 420 383 355

Kibocsátás-intenzitás változása 
2006-hoz képest

-3,45% -9,94% -17,88% -23,89%

Földgázfelhasználás (kWh/m2) 286,20 268,28 272,75 269,69

hulladékok* (kg)

Megnevezés 2007 2008 2009 2010

étel- és étkezdei hulladék 197 927 133 446 139 973 147 915

fogyasztásra vagy feldolgozásra  
alkalmatlan anyagok

402 979 3 014 206 3 220 128 3 082 568

szerves hulladék 32 866 11 741 45 910 32 558

szervetlen hulladékok  -  - 7 184 4 865

papír csomagolási hulladék 14 756 838 16 206 541 18 424 377 21 114 835

műanyag csomagolási hulladék 1 114 346 1 225 198 1 730 001 1 984 194

fa csomagolási hulladék 1 653 997 2 809 130 3 219 793 4 759 320

egyéb csomagolási hulladék 28 060 72 810 67 518 25 350

veszélyes hulladék  -  - 884 518 1 388

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

1 310 551 81 371 316 178 551 180

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

összesen 19 497 664 23 554 893 28 530 736 32 399 998

A táblázatban szereplő adatok az áruházi és raktári működés során keletkező hulladékokat tartalmazzák, és naptári 
évre vonatkoznak.

Energiaforrás M.e. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Földgáz ezer m3 14 485 15 074 17 085 18 269

Gázolaj (teherautók) l 9 608 803 11 149 035 11 484 809 11 206 213

Gázolaj (generátorok) l 39 375 39 374 38 527 22 589

Benzin l 406 629 194 780 164 663 173 881

Dízel l 14 485 15 074 17 085 18 269

Közvetett energiafelhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban

Energiaforrás M.e. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Villamos energia GJ 1 064 578 1 085 682 1 034 347 1 070 080

    

Energiaforrás M.e. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Villamos energia  
összesen

kWh 295 716 145 301 578 249 287 318 579 297 244 539

elektromos áram kWh 295 637 221 301 319 648 286 558 706 296 471 169

megújuló energiából kWh 78 924 258 601 759 873 773 370

szolár (napkollektor) kWh 75 000 225 000 618 100 629 078

szolár (napelem) kWh 3 924 33 601 141 773 144 292

összes Co2-kibocsátás

Források
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

(tonna Co2) % (tonna Co2) % (tonna Co2) % (tonna Co2) %

Villamos 
energia

120 304 56% 122 616 55% 116 609 51% 120 643 53%

Hűtőgázok 39 914 19% 39 704 18% 44 772 20% 39 176 17%

Szállítási üzem-
anyag

25 794 12% 29 909 13% 30 804 14% 30 011 13%

Földgáz 25 340 12% 26 370 12% 29 886 13% 31 958 14%

Céges autók, 
üzleti utak

4 065 2% 4 271 2% 4 489 2% 5 275 2%

összesen 215 415 100% 222 870 100% 226 561 100% 227 062 100%

Közvetlen energiafelhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban

Energiaforrás M.e. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Földgáz GJ 565 075 588 048 666 474 712 674

Gázolaj GJ 1 764 000 1 763 960 1 726 005 1 011 987

összesen Gj 2 329 075 2 352 009 2 392 479 1 724 661

Törődünk a környezettel – adatok
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Munkavállalók megoszlása korcsoport és nem alapján

 M.e. 2009/10 2010/11

Munkavállalók létszáma fő 19861 20805

Munkavállalók megoszlása    

 <25 év fő 3845 4098

 25-40 év fő 10248 10765

 >40 év fő 6903 7313

Munkavállalók megoszlása    

 <25 év % 19,36% 19,70%

 25-40 év % 51,60% 51,74%

 >40 év % 34,76% 35,15%

Munkavállalók megoszlása    

 férfi fő 7 376 7786

 nő fő 13620 14390

Munkavállalók megoszlása    

 férfi % 37,14% 37,42%

 nő % 68,58% 69,17%

Az átlagos kezdőfizetés a minimálbérhez viszonyítva

Megnevezés
Magyarországi  
minimálbér (Ft)

Átlagos kezdő  
fizetés a Tescónál (Ft)

Arány (%)

Pályakezdők 78 000 82 400 – 161 800 105 – 207

Diplomás pályakezdők 78 000 280 000 358,97

Munka típusa szerinti megoszlás (fő)

Pénzügyi év végi havi létszám Fizikai Szellemi

2008. 02. 29. 9708 9272

2009. 02. 28. 10 588 9654

2010. 02. 28. 11 191 9392

2011. 02. 28. 13 902 7342

Éves képzési óraszám

Mennyiségi 
egység

2008/09 2009/10 2010/11

Összes képzési óra óra 778 292 897 851 1 258 181

Képzési órák átlagos száma évente óra/fő 42,1 43,8 60,5

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

Megye* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2010/11-ben nyílt  
boltok száma

1 1 10 2 2 2 1 5 2 1 1 1 29

Pénzügyi év végén  
állományban lévők száma

129 13 160 102 194 174 80 407 32 83 84 81 1 539

* 1. Baranya  2. Borsod-Abaúj-Zemplén  3. Budapest  4. Fejér  5. Hajdú-Bihar  6. Jász-Nagykun-Szolnok   
 7. Komárom-Esztergom   8. Pest  9. Somogy  10. Szabolcs-Szatmár-Bereg  11. Tolna  12. Veszprém  13. Összesen

igazgatótestület összetétele

M.e. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Igazgatótanács tagjainak megoszlása 9 10 7 8

31– 40 éves fő 3 4 1 4

41– 50 éves fő 6 6 6 4

Igazgatótanács tagjainak megoszlása     

31– 40 éves % 33,33% 40,00% 14,29% 50%

41– 50 éves % 66,67% 60,00% 85,71% 50%

Igazgatótanács tagjainak megoszlása     

férfi fő 8 7 6 7

nő fő 1 3 2 1

Igazgatótanács tagjainak megoszlása     

 férfi % 88,89% 70,00% 85,71% 87,5%

nő % 11,11% 30,00% 28,57% 12,5%
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A Tesco mint felelős munkáltató – adatok
A munkaerő létszáma a foglalkoztatás típusa szerint (fő)

Pénzügyi 
év végi havi 

létszám

Teljes 
munkaidős

rész-
munkaidős

nyugdíjas Aktív

inaktív  
(kismama,  
30 napnál  
hosszabb  

tartós 
betegség)

összesen

2007. 02. 28. 15 546 2595 381 18 522 1642 20 164

2008. 02. 29. 15 835 2392 400 18 627 1655 20 282

2009. 02. 28. 17 060 2345 442 19 847 1709 21 556

2010. 02. 28. 17 355 2506 356 20 217 1879 22 096

2011. 02. 28. 17 543 2808 454 20 805 1663 22 468
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Gri-indEX

indikátor rövidített leírás Fejezet oldal

1 STrATÉGiA ÉS AnAlíZiS

1.1
Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos 
 a szervezet és stratégiája számára

Vezérigazgatói köszöntő 4-5

1.2
A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek  
bemutatása

Vezérigazgatói köszöntő 4-5

2 SZErVEZETi ProFil

2.1 A szervezet neve Impresszum 56

2.2 Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások
A Tesco  
Magyarországon

6-7

2.3
A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket, 
működő cégeket, leányvállalatokat és vegyesvállalatokat

Átlátható működés 12-19

2.4 A szervezet központjának helyszíne Impresszum 56

2.5 Azok az országok, amelyekben a vállalat működik
A Tesco  
Magyarországon

6-7

2.6 A tulajdon természete és jogi formája Átlátható működés 12-19

2.7 A kiszolgált piacok
A Tesco  
Magyarországon

6-7

2.8
A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma; nettó 
árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra és részesedésekre 
lebontva; termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke

A Tesco  
Magyarországon

6-7

2.9
A szervezet méretében, szerkezetében vagy 
tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi időszak alatt történt 
jelentős változások

A jelentésről 47

2.10 A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak Átlátható működés 12-19

3 A jElEnTÉS PArAMÉTErEi

3.1 A jelentéstételi időszak meghatározása A jelentésről 47

3.2 A legutóbbi jelentés dátuma A jelentésről 47

3.3 A jelentéstételi ciklus meghatározása A jelentésről 47

3.4
Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van  
a jelentéssel, vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban

Impresszum 56

3.5
Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés 
tartalmának meghatározása történt

A jelentésről 47

3.6 A jelentés határa A jelentésről 47

indikátor rövidített leírás Fejezet oldal

3.7
A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemű 
korlátozás bemutatása

A jelentésről 47

3.8

Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet 
jelentésében azon vegyes vállalatok, leányvállalatok, 
bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek 
és egyéb egységek teljesítményét lefedi, amelyek 
jelentősen befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más 
szervezetekkel történő összehasonlíthatóságát

A jelentésről 47

3.9
Az adatmérési technikák és számítások alapjainak 
bemutatása

A jelentésről 47

3.10
A korábbi jelentésekben már szerepelt információk 
újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata

Nem releváns

3.11
Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés 
kiterjedési körében, határaiban, vagy mérési módszerekben 
bekövetkezett jelentős változások

A jelentésről 47

3.12 GRI Tartalmi index GRI Index 52-55

3.13 Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat A jelentésről 47

4
irÁnyíTÁS, KöTElEZETTSÉGVÁllAlÁS  
ÉS KöTElEZETTSÉGEK

4.1 A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása Átlátható működés 12-19

4.2
A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke ügyvezetői 
szerepkörrel is rendelkezik-e

Átlátható működés 12-19

4.3
A legfelsőbb szintű irányító testületben részt vevő  
független tagok száma

Átlátható működés 12-19

4.4
Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az 
alkalmazottak javaslatokat tegyenek a legfelsőbb szintű 
irányító testület számára

Átlátható működés 12-19

4.5
Kapcsolat a legfelsőbb szintű irányító testület, a felső 
vezetők és ügyvezető igazgatók díjazása és a szervezet 
teljesítménye között

A Tesco mint felelős 
munkáltató

32-39

4.6
Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsőbb irányítás 
szintjén

Átlátható működés 12-19

4.7
A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel 
kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyeknek milyen 
képesítéssel és tapasztalattal kell rendelkezniük

A Tesco mint felelős  
munkáltató

32-39

4.8
Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről, 
viselkedési normáiról és egyéb alapelveiről

Vállalati felelősség  
a Tescónál;  
Átlátható működés

8-11
12-19

4.9
A szervezet legfelsőbb szintű irányító testülete hogyan 
felügyeli a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény 
azonosítását és menedzselését

Vállalati felelősség  
a Tescónál;  
Átlátható működés

8-11
12-19
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indikátor rövidített leírás Fejezet oldal

4.10
A szervezet legfelsőbb szintű vezetése hogyan értékeli saját 
teljesítményét különös tekintettel a gazdasági, környezeti és 
társadalmi teljesítményre

A Tesco mint felelős  
munkáltató

32-39

4.11
Az elővigyázatosság elve hogyan érvényesül  
a szervezeten belül

Átlátható működés 12-19

4.12
Karták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek a 
szervezet tagja vagy támogatója

Nincs ilyen.

4.13
Tagság egyesületekben (például szakmai/ágazati egyesületek) 
és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben

Nincs ilyen.

4.14
Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú 
párbeszédet folytat

Átlátható működés 12-19

4.15 Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei Átlátható működés 12-19

4.16 Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása Átlátható működés 12-19

4.17
Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel 
folytatott párbeszéd során merültek fel

Átlátható működés 12-19

EC GAZdASÁGi TEljESíTMÉnyindiKÁToroK

EC1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve 
a bevételeket, működési költségeket, munkavállalói jövedelmet, 
adományokat és egyéb közösségi befektetéseket, a visszatartott 
nyereséget, a befektetőknek és az államnak tett kifizetéseket.

A Tesco 
Magyarországon

6-7

EC4 Az államtól kapott jelentős pénzügyi támogatás
A Tesco  
Magyarországon

6-7

EC5
Az átlagos kezdő fizetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a 
szervezet jelentősebb telephelyein

A Tesco mint felelős  
munkáltató; Mellékletek

32-39
48-51

EC6
Azon szervezeti politikák, gyakorlatok és költségarány, amelyek 
a helyi beszállítók alkalmazását érintik a szervezet jelentősebb 
telephelyein

Átlátható működés 12-19

lA MunKAüGyi GyAKorlAT ÉS TiSZTESSÉGES MunKA

LA1
A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, 
 a munkaszerződés és régiók szerint

A Tesco mint felelős  
munkáltató; Mellékletek

32-39
48-51

LA2 A teljes munkaerő fluktuációja
A Tesco mint felelős  
munkáltató; Mellékletek

32-39
48-51

LA3
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai, 
amelyek nem járnak az ideiglenes vagy részidős alkalmazásban 
lévőknek.

A Tesco mint felelős  
munkáltató

32-39

LA10
Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám, alkalmazotti 
kategóriánkénti bontásban.

A Tesco mint felelős  
munkáltató; Mellékletek

32-39
48-51

indikátor rövidített leírás Fejezet oldal

LA12
Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a 
teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési 
áttekintést

A Tesco mint felelős 
munkáltató;

32-39

LA13
Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak 
csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való 
tartozás, s a sokféleséget jelző egyéb tényezők szerint

A Tesco mint felelős 
munkáltató; Átlátható 
működés; Mellékletek

32-39
48-51

hr EMBEri joGoK

HR6
Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével 
kapcsolatos intézkedések

A Magyar Alkotmány 
rendelkezéseinek 
megfelelően.

HR7
Kényszermunka és kötelező munkavégzés kiküszöbölésével 
kapcsolatos intézkedések

A Magyar Alkotmány 
rendelkezéseinek 
megfelelően.

Pr TErMÉKFElElőSSÉG

PR9

A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és használatra 
vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem 
tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett 
összege.

Középpontban  
a vásárlóink

20-25

So TÁrSAdAloM

SO8
A törvények és jogszabályok be nem tartásából adódó 
jelentősebb bírságok pénzügyi értéke és a nem pénzügyi 
szankciók száma.

Középpontban  
a vásárlóink

20-25

En KörnyEZETi TEljESíTMÉny indiKÁToroK

EN3
Közvetlen energiafelhasználás elsődleges energiaforrások 
szerinti bontásban.

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN4
Közvetett energiafelhasználás elsődleges  
energiaforrások szerinti bontásban.

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN5
Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági  
intézkedések révén megtakarított energia mennyisége.

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN7
A közvetett energiafelhasználás csökkentésére irányuló 
kezdeményezések és az ezekkel elért energiafogyasztás-
csökkenés.

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN16
A közvetlen és közvetett módon kibocsátott üvegházhatású 
gázok súlya

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN17 Egyéb kibocsátott üvegházhatású gázok súlya
Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN18
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
kezdeményezések és az elért kibocsátáscsökkenések

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN22
Az összes hulladék mennyisége súlyban, típus és lerakási 
módszer szerinti bontásban

Törődünk a környezettel; 
Mellékletek

26-31
48-51

EN30
A környezetvédelmi intézkedésekhez és beruházásokhoz 
kapcsolódó összes kiadás típus szerinti bontásban



örömmel várjuk hozzászólásaikat, véleményüket a következő címekre:
Magyar Henrietta
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2040 Budaörs, Kinizsi út 1–3.

e-mail: hmagyar2@hu.tesco-europe.com

Köszönjük a jelentés elkészítésében közreműködő munkatársaink segítségét! 

A jelentés elkészítésében a B&P Consulting tanácsadó cég 
munkatársai voltak segítségünkre.

Felelős kiadó: Tesco-Global Áruházak Zrt. kommunikációs igazgatója

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Központ: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1–3.


