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VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

KEDVES OLVASÓ!
A	 Tesco-Global	 Áruházak	 Zrt.	 elkötelezett	 támogatója	 
az	 átlátható,	 etikus	 és	 fenntartható	 működésnek.	 Ennek	 
szellemében	 immáron	 ötödik	 alkalommal	 adjuk	 ki	 vállalati	 
felelősségvállalási	 jelentésünket.	 Tesszük	 ezt	 azért,	 hogy	 
objektív	 képet	 adjunk	 működésünkről,	 gazdasági,	 társadalmi	 
és	 környezeti	 teljesítményünkről,	 hatásainkról	 és	 jó	 példát	 
mutatva	másokat	is	erre	biztassunk.

Hiszünk	 a	 közös	 értékteremtésben.	 Megújult	 társadalmi	 
felelősségvállalási	 stratégiánk	 azon	 alapul,	 hogy	 szakértelmün-
ket	 és	 lehetőségeinket	 arra	 használjuk,	 hogy	 a	 közösségek	
számára	 legfontosabb	ügyeket	kezeljük,	és	a	 társadalom	egésze	
számára	 hozzunk	 létre	 értéket.	 Hosszú	 távú	 terveinkben	 három	
olyan	 területre	 helyezzük	 a	 hangsúlyt,	 amelyek	 működésünk	
és	 érintettjeink	 szempontjából	 is	 kiemelt	 fontossággal	 bírnak:	 
az	 egészséges	 életmód	 népszerűsítése,	 az	 élelmiszer-hulladék	 
csökkentése,	valamint	a	fiatalok	fejlődési	lehetőségeinek	bővítése.	

 
A	 Tesco	Magyarországon	meghatározó	 szerepet	 játszik	 a	 helyi	 gazdaság	 és	 a	magyar	 állampolgárok	 életében.	 
A	kapcsolatunk	szimbiózisra	épül,	kölcsönösen	függünk	egymástól,	különösen	a	jelenlegi	gazdasági	környezetben.	
Mi	 is	érezzük	a	gazdaság	 lassulását,	az	emberek	életszínvonalának	csökkenését.	Azt	gondolom,	hogy	a	vállalati	 
felelősségvállalás	épp	egy	ilyen	időszakban	fontos,	hiszen	képességeinket,	méretünket	használni	tudjuk	a	negatív	gaz-
dasági	és	társadalmi	folyamatok	megállítására.	Úgy	gondoljuk,	gazdasági	és	felelősségvállalási	célkitűzéseink	is	szerepet	
játszottak	abban,	hogy	2012	decemberében	a	magyar	kormány	stratégiai	együttműködési	megállapodást	kötött	a	Tescóval.

Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	ilyen	gazdasági	körülmények	között	is	közel	21	ezer	embernek	tudunk	munkahelyet	
biztosítani.	Az	ország	második	 legnagyobb	privát	munkáltatójaként	nagy	figyelmet	fordítunk	arra,	hogy	segítsük	 
a	fiatalok	munkához	jutását,	hiszen	körükben	a	munkanélküliségi	ráta	közel	25	százalékos.	Évről	évre	csatlakoznak	
hozzánk	friss	diplomás	munkatársak	is,	akik	számára	egyedülálló	fejlődési	lehetőséget	kínálunk.

Üzleti	tevékenységünk	révén	segíteni	tudjuk	a	magyar	vállalkozások	termékeinek	polcra	kerülését	nemcsak	itthon,	
hanem	külföldi	bolthálózatainkban	is.	A	hazai	beszállítók	aránya	évek	óta	80%	feletti,	és	számuk	folyamatosan	nő.	
Ebben	az	évben	50	milliárd	forintnak	megfelelő	értékű	magyar	árut	exportáltunk,	és	tervezzük,	hogy	ezt	2-3	éven	
belül	megduplázzuk,	ennek	érdekében	folyamatosan	fejlesztjük	beszállítóinkat.	

Hetente	közel	3	és	fél	millió	vásárlót	látunk	el	friss	élelmiszerrel.	Több	mint	100	kis	formátumú	üzletünkkel	egyre	
közelebb	tudjuk	vinni	vásárlóinkhoz	az	elérhető	árú,	jó	minőségű	termékeket,	online	bevásárlási	szolgáltatásunkkal	
pedig	még	kényelmesebb	és	hatékonyabb	lehet	a	vásárlás.

Annak	érdekében,	hogy	az	áruházaink	környezetében	élők	problémáira	és	elvárásaira	valódi	válaszokat	adhassunk,	
évek	óta	párbeszédet	folytatunk	a	környezetünkben	élő	közösségekkel.	A	2012/2013-as	üzleti	évben	például	Sal-
gótarjánban,	 Székesfehérváron,	 Szolnokon	 és	 Veszprémben	 tartottunk	 érintetti	 fórumokat.	 Ezen	 visszajelzések	
alapján	fejlesztjük	tovább	országos	és	helyi	társadalmi	befektetési	programjainkat,	amelyekkel	támogatni	tudjuk	 
a	 helyi	 közösségeket	 –	 tudásunkkal,	 adományainkkal	 és	 termékeinkkel.	 Köszönöm	 minden	 munkatársunknak	 
és	üzleti	partnerünknek,	hogy	aktívan	közreműködik	ebben	a	közös	értékteremtésben.

Köszönettel:

Budapest,	2013.	december	31.

Nigel Jones
vezérigazgató

FŐBB EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN

GAZDASÁG
• 627	milliárd	forint	árbevétel
• 38	milliárd	forint	adóbefizetés
• 81%	magyar	beszállító

HUMÁNERŐFORRÁS
• 21	232	munkavállaló
• 67%	női	munkavállaló
• 107 700 óra tréning 

TÁRSADALOM
• 3,5	millió	ember	ellátása	friss	élelmiszerrel	hetente
• 23	millió	forint	értékű	élelmiszer-adomány
• 47	millió	forint	pénzadomány
• 387	általános	iskola	a	Sulirajongó	programban	

KÖRNYEZET
• 15	640	687	kWh	energiamegtakarítás
• 8%-kal	hatékonyabb	karbonintenzitás	(tCO2	/	milliárd	forint)
• 25	ezer	tonna	szelektíven	gyűjtött	hulladék
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Aktuális	 jelentésünk	 a	 Tesco-Global	 Áruházak	 Zártkörűen	 Működő	 Részvénytársaság	 (továbbiakban	 Tesco)	 
2012.	 március	 1.	 és	 2013.	 február	 28.	 közötti	 pénzügyi	 év1	 vállalati	 felelősségvállalási	 eredményeit	 mutatja	 be	 
a	 Nemzetközi	 Jelentéstételi	 Kezdeményezés	 (Global	 Reporting	 Initiative,	 GRI)	 iránymutatásai	 alapján,	 
„B” alkalmazási szinten.2 

A	GRI	a	 legelterjedtebb	vállalati	 felelősségvállalási	 jelentések	készítéséhez	használt	sztenderd	a	világ	vezető	vál-
lalatai körében.3	A	GRI	lehetővé	teszi,	hogy	a	vállalatok	egységes	alapelvek,	definíciók,	nyelvezet	és	mérőszámok	
alapján	 mutassák	 be	 pénzügyi	 és	 nem	 pénzügyi	 teljesítményüket.	 A	 sztenderd	 célja,	 hogy	 segítse	 az	 objek-
tív	összehasonlítást	korábbi	évek	vagy	más	vállalatok	teljesítményével,	 iparágon	belül	vagy	azon	kívül,	a	vállalat	 
érintett	csoportjai	számára.	

A	 „B”	 alkalmazási	 szint	 követelményeit	 messze	 meghaladva	 ezúttal	 összesen	 közel	 40	 gazdasági,	 társadalmi	 
és	 környezeti	 indikátort	 mutatunk	 be.	 Jelentésünk	 kiterjed	 a	 működésünkkel	 kapcsolatos	 minden	 lényeges	 
gazdasági,	 társadalmi	és	környezeti	hatásra.	A	 jelentésben	bemutatott	 tartalmak	és	mutatók	meghatározásakor	
mérlegeltük	 azok	 működési,	 pénzügyi	 és	 egyéb	 kockázatát,	 fontosságát,	 lehetséges	 hatását	 a	 Tesco	 jövőbeli	 
sikeres	működésére,	a	jelenlegi	vagy	jövőbeli,	kötelező	vagy	önkéntesen	vállalt	kötelezettségek	jelentőségét,	továb-
bá	a	kiskereskedelmi	iparág	hazai	és	nemzetközi	szereplőinek	jelentéskészítési	gyakorlatát.

Jelentésünk	 elsődlegesen	 a	 tulajdonos,	 az	 állami,	 a	 vállalati	 és	 a	 jelentősebb	 nonprofit	 véleményformálók,	
döntéshozók	számára	nyújt	hiteles	és	részletes	információt	működésünkről	és	annak	hatásairól.	

Az	 első	 vállalati	 felelősségvállalási	 (CR)	 jelentésünket	 a	 2008/2009-es	 pénzügyi	 évről	 készítettük.	 Azóta	 évente	
adunk	ki	jelentést	vállalati	felelősségvállalási	gyakorlatunkról,	gazdasági,	környezeti	és	társadalmi	eredményeinkről,	
hatásainkról,	legutóbb	a	2011/2012-es	pénzügyi	évről,	2013	első	negyedévében.	Értelmezésünkben	a	vállalati	fele-
lősségvállalás	több	célt	szolgál:	egyrészt	egy	fontos	menedzsmenteszköz	annak	érdekében,	hogy	a	felelős	működés	
a	teljes	vállalatot	áthassa	és	biztosítsa	a	vállalati	felelősségvállalási	gyakorlat	folyamatos	fejlődését.	Másrészt	egy	
kommunikációs	csatorna,	amelyen	keresztül	meg	tudjuk	osztani	érintetteinkkel	eddigi	eredményeinket,	tevékeny- 
ségeinket,	terveinket,	és	amely	érintettjeink	visszacsatolásának	alapjául	szolgálhat.	

A	 jelentésünkben	 szereplő	 információk	 és	 adatok	 megbízhatóságát	 informatikai	 rendszerekkel	 támogatott	 
adatbázisaink,	 nyilvántartásaink,	 valamint	 többszintű	 vezetői	 ellenőrzés	 biztosítja.	 Az	 előző	 évi	 jelenté-
seinkben	 közölt	 adatokat	 helyenként	 korrigáltuk,	 és	 *-gal	 jelölve	 újraközöltük.	 A	 jelentést	 a	 menedzsment	 
2013.	december	31-én	fogadta	el.	A	jelentést	külső	fél	nem	tanúsította.

Jelentésünket	 környezetvédelmi	okokból	 elektronikus	 formában,	honlapunkon	közöljük,	 amely	a	www.tesco.hu 
címen	érhető	el.	Amennyiben	jelentésünkkel	kapcsolatosan	észrevétele,	kérdése	vagy	javaslata	van,	a	visszajelzése-
ket	a	Vállalati	Felelősségvállalási	csapatunk	a	hu_csr@hu.tesco-europe.com	címen	fogadja	és	dolgozza	fel.	

A	jelentésben	megjelenő	rövidítések	magyarázatát	a	Rövidítések	jegyzéke	tartalmazza.

JELENTÉSÜNKRŐL

1	 A	Tesco	MBL	Zrt.	a	Vodafone	Magyarország	Zrt.	és	a	Tesco-Global	Áruházak	Zrt.	50-50%-os	tulajdonában	áll,	gazdasági,	társadalmi	 
	 és	környezeti	hatásai	nem	jelentősek,	ezért	a	jelentés	nem	terjed	ki	rá.
2	 Bővebb	információk	a	Global	Reporting	Initiative	honlapján	olvashatók,	ahol	az	iránymutatás	magyar	nyelven	is	megtalálható:	 
 www.globalreporting.org
3	 A	“KPMG	International	CR	Reporting	Survey	2013”	nemzetközi	felmérés	alapján.

http://www.tesco.hu
mailto:hu_csr@hu.tesco-europe.com
http://www.globalreporting.org
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MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETÜNK1
2050-re	 bolygónkon	 várhatóan	 közel	 9	 milliárd	 ember	 él	 majd;	 kétharmaduk	 városokban,	 5	 milliárd	 ember	 
kevésbé	 fejlett	 városi	 környezetben,	 és	 csak	 minden	 kilencedik	 ember	 él	 majd	 fejlett	 városi	 környezetben.4   
A	 népességnövekedés,	 valamint	 a	 városiasodás	 hatására	 tovább	 nő	 az	 emberiség	 erőforrás-	 és	 energiaigénye,	
valamint	 a	 természetet	 terhelő	hatásai:	 hulladéktermelése,	 az	üvegházhatású	gázok	kibocsátása,	 levegő-,	 talaj-	 
és	vízszennyezése.

A	jövőben	végbemenő	változások	nem	egyformán	érintik	a	Föld	lakosságát.	A	legnagyobb	mértékű	népességnövekedés	és	
urbanizáció	Délkelet-Ázsiában	és	Afrikában	várható,	míg	Európára	intenzíven	elöregedő	társadalom	lesz	jellemző. 
Hasonlóképpen,	az	emberek	számára	szükséges	erőforrások	és	energiaforrások	is	egyenlőtlenül	lesznek	elosztva, 
további	feszültséget	keltve	globális	szinten.	

Amennyiben	az	eddigi	tendenciák	folytatódnak,	úgy	az	élelmiszer-ellátás	különösen	kritikus	probléma	lesz	a	jövő-
ben.	A	KPMG	által	összeállított	felmérés	szerint	2002	és	2010	között	az	élelmiszer-termelők	externális	környezeti	
költségei	 118%-kal	 növekedtek,	 amely	 a	 második	 legmagasabb	 növekedési	 rátát	 jelentette	 a	 bányászati	 szek-
tor	 133%-os	 növekedése	 mögött.	 Ez	 azt	 mutatja,	 hogy	 az	 élelmiszer-termelő	 szektor	 magas	 fenntarthatósági	 
kockázatoknak	van	kitéve,	ám	ezen	kockázatok	mérséklésére	csak	nagyon	alacsony	felkészültségi	fokot	mutat.5  

Az	 élelmiszerszektor	 jelenlegi	 hatását	 messze	 meghaladó,	 kritikus	 gazdasági,	 társadalmi	 és	 környezeti	 hatást	
fog	 gyakorolni	 a	 jövőben,	 kiemelkedően	 fontos	 szerepet	 adva	 az	 élelmiszer-kiskereskedelmi	 iparág	 számára.	
Felértékelődik	a	fogyasztók	és	élelmiszer-termelők	közötti	kapcsolat,	 így	az	élelmiszer-kiskereskedelmi	szereplők	
felelőssége	 is.	 Döntéseik	 és	 tevékenységeik	 közvetlen	 módon	 hatnak	 fogyasztóikra,	 valamint	 az	 élelmiszer- 
termelők	és	-kereskedők	körére,	ezért	fontos,	hogy	tudatos	módon	készüljenek	fel	a	jövő	kihívásaira.

Ehhez	fontos	 iránymutatást	ad	az	Európai	Unió,	amely	a	klímaváltozás	veszélyeit	és	a	cselekvés	szükségességét	
felismerve	 olyan	 előirányzatot	 fogalmazott	 meg,	 amelyben	 EU-27-szinten	 irányozza	 elő	 az	 üvegházhatású	
gázok	 20%-os	 csökkentését,	 a	 megújuló	 energiaforrások	 részarányának	 20%-ra	 való	 növelését,	 valamint	 
az	energiahatékonyság	20%-os	javítását	2020-ig.

A	jövőre	vonatkozóan	várható,	hogy	egyrészt	a	környezetvédelemmel	kapcsolatos	szabályozások	szigorodni	fognak,	
és	megjelennek	a	környezetvédelmet	elősegítő	pozitív	kormányzati	ösztönzők.	Ezenkívül	úgy	gondoljuk,	vásárlóink	
is	 tudatosabban	keresik	majd	a	környezetbarát,	 alacsonyabb	környezeti	 terhelésű,	 a	 társadalomra	pozitív	hatást	
gyakorló	és	egészséges	termékeket.6 

A	 globális	 folyamatokon	 túl	 a	 helyi	 gazdasági,	 társadalmi,	 technológiai,	 politikai,	 jogi	 és	 természeti	 környezet-
ben	végbemenő	változások	is	hatással	vannak	működésünkre,	eredményeinkre,	ezért	a	lehetőségeket	felismerve	 
és	a	kockázatokat	csökkentve	kell	azokhoz	alkalmazkodnunk.

A	 távoli	 jövő	 által	 nyújtott	 kihívásokra	 való	 felkészülés	mellett	minden	 szektor	 számára	 fontos,	 hogy	megfelelő	
válaszai	 legyenek	az	érintettek	által	megfogalmazott	elvárásokra,	különösképpen	az	állami	és	egyéb	szabályozói	
érintettekre.

A	2012/2013-as	jelentéstételi	időszak	az	élelmiszer-kiskereskedelmi	szektor	és	a	Tesco	számára	is	egy	változások-
kal	és	kihívásokkal	teli	időszaknak	bizonyult.	Az	ország	általános	gazdasági	helyzetéről	elmondható,	hogy	minden	
negyedévben	 lassult	 a	magyar	 gazdaság	növekedése	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest,	 2012-ben	 a	GDP	
1,7%-kal,	a	lakosság	fogyasztása	pedig	1,2%-kal	csökkent.7 

Az	 AC	 Nielsen	 Kiskereskedelmi	 Indexe	 szerint	 2012-ben	 a	 kiskereskedelemi	 szektor	 bevétele	 4%-kal	 nőtt,	 
viszont	a	mennyiséget	tekintve	1%-kal	kevesebb	terméket	adtak	el	az	üzletek,	mint	egy	évvel	korábban.	

Ezenkívül	 növekvő	 adóterhek	 és	 szabályozási	 kockázatok	 (pl.:	 az	 élelmiszerlánc-felügyeleti	 díj,	 a	 „chipsadó”,	 
a	 plázastop	 szabályozás	 vagy	 a	 dohányforgalmazási	 piac	 átalakítása)	 is	 befolyásolják	 a	 kiskereskedelem	 
eredményességét.	

Az	 élelmiszer-kiskereskedelmi	 szektor	 jelentősen	 átalakult	 az	 elmúlt	 évben,	 az	 élelmiszerüzletek	 száma	 2%-kal	
csökkent.	A	Match,	Profi	és	Cora	üzleteket	üzemeltető	Delhaize-csoport	kivonulásával	koncentrálódott	a	szereplők	
köre,	és	158	kiskereskedelmi	egység	cserélt	gazdát.8		Az	átrendeződés	ugyanakkor	nem	hatott	a	Tesco	piacvezető	
pozíciójára;	az	AC	Nielsen	kutatásai	szerint	a	Tesco	továbbra	is	a	legnagyobb	forgalmú	élelmiszer-kiskereskedelmi	
lánc	Magyarországon.9  

8	 Gazdasági	Versenyhivatal:	Tájékoztató	az	élelmiszer	kiskereskedelmi	piacokon	lezajlott	fúziókról.
9	 Trade	Magazin:	Nielsen:	továbbra	is	piacvezető	a	Tesco	az	élelmiszer-kiskereskedelemben.	 
 (http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/piaci-hirek/niesen-tovabbra-is-piacvezeto-a-Tesco-az-elelmiszer-kiskereskedelemben.html)

4	 Üzleti	Világtanács	a	Fenntartható	Fejlődésért:	Vision	2050,	Az	üzleti	világ	új	programja.
5	 KPMG:	Expect	the	Unexpected	2012.
6	 KPMG:	Expect	the	Unexpected	2012.
7	 Gazdaságkutató	Intézet:	Előrejelzés	2013-ra.

http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/piaci-hirek/niesen-tovabbra-is-piacvezeto-a-Tesco-az-elelmiszer-kiskereskedelemben.html
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A TESCO NEMZETKÖZI HÁLÓZATA  
ÉS MAGYARORSZÁGI JELENLÉTE2

A	 Tesco-csoport	 az	 egyik	 leggyorsabban	 fejlődő	 nemzetközi	 áruházlánc.	 Mára	 két	 földrészen	 (Európa,	 Ázsia),	 
14	országban,	több	mint	6200	üzlettel	közel	500	000	alkalmazott	számára	teremt	munkalehetőséget.	
 
Európában	 közel	 90	 ezer	 munkavállalót	
foglalkoztat,	 és	 1082	 üzletet	 működtet,	 
ezek	 20%-át	 Magyarországon.	 Bolthálózata	
hetente	75	millió	ügyfelet	szolgál	ki.	Azokban	
az	 országokban,	 ahol	 üzleti	 tevékenységével	
jelen	van,	2012/2013-ban	több	mint	27	milliárd	
forint értékben osztott szét támogatásokat.

Tesco-csoport	nemzetközi	 jelenlétéről	bővebb	
információ	angolul	az	alábbi	linken	olvasható:	
www.tescoplc.com. 

A	 Tesco	 1995	 óta	 működik	 Magyarországon.	
Székhelyünk	 Budaörsön,	 a	 Kinizsi	 utca	 1–3.	
alatt található. 
 
Magyarországon	 220	 boltot	 üzemeltetünk*,	 amellyel	 az	 ország	 legnagyobb	 hipermarket	 kereskedelmi	 láncát	
építettük	 ki.	 Több	 mint	 21	 ezer	 munkatársunknak	 biztosítunk	 állást,	 ezáltal	 az	 ország	 egyik	 legnagyobb	 
privát	 munkáltatója	 vagyunk.	 Vállalatunknál	 több	 mint	 1500	 megváltozott	 munkaképességű	 munkatárs	 
dolgozik,	és	több	mint	1400	magyar	vállalkozással	állunk	kapcsolatban.	Hetente	3,5	millió	vásárlót	szolgálunk	ki.	 
A	magyar	gazdaság	bruttó	nemzeti	termékéhez	1%-kal	járulunk	hozzá.10  

Fő	 tevékenységünk	 az	 élelmiszer-kiskereskedelem,	 de	 ezen	 kívül	 is	 számos	 termékcsoportot	 forgalmazunk	 
a	háztartási	elektronikától	kezdve	a	ruházati	termékeken	keresztül	a	sporteszközökön	át	egészen	a	kozmetikumokig	
és	a	lakáskiegészítőkig.	A	Tesco	Pénzügyi	Partner	szolgáltatáson	keresztül	többféle	hitel-	és	biztosítási	terméket	is	
kínálunk	vásárlóinknak.

Az	 elmúlt	 18	 évben	 folyamatosan	 fejlesztettük	 magyarországi	 hálózatunkat	 és	 működésünket,	 a	 legtöbbször	 
hazai	 vállalatokkal	 együttműködve.	Országszerte	 áruházakat,	 raktári	 központokat	 építettünk,	 amivel	 jelentősen	
hozzájárultunk	a	hazai	 ingatlanfejlesztési	szektor	növekedéséhez.	Megrendeléseinkkel	különösen	a	gazdaságilag	
elmaradottabb	régiókban	nyújtottunk	fontos	segítséget	az	építőiparban,	kivitelezésben	érdekelt	cégeknek.

Egyik	legjelentősebb	fejlesztésünk	ebben	az	évben	az	Online	Bevásárlási	rendszer	előkészítése	és	beindítása	volt,	
ami	az	otthoni	internetes	vásárlás	kényelmét	nyújtja	a	Tesco	áruházakban	megszokott	alacsony	árakkal	és	akciókkal.	 
A	 szolgáltatás	 2013-ban	 Budapesten	 és	 Szeged	 vonzáskörzetében	 indult	 el,	 de	 lépésről	 lépésre	 igyekszünk	 
azt	kiterjeszteni	az	országban.

2.1 STRATÉGIÁNK ÉS ÉRTÉKEINK

2.1.1 ÜZLETI ÉS VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁNK

ÜZLETI	STRATÉGIÁNK
Minden	 üzleti	 tevékenységben	 fontos	 egy	 tiszta	 irány,	 amely	 felé	 a	 szervezet	 halad.	 A	 Tesco	 globális	 jövőképe	
meghatározza	ezt	az	 irányt	és	minden	döntést,	 amit	üzleti	 tevékenységünk	 folyamán	meghozunk.	Ahhoz,	hogy	
érintettjeink	 által	 a	 legelismertebb	 vállalat	 lehessünk,	 egyrészt	 modern,	 innovatív	 megoldásokat	 kell	 kínál-
nunk,	helyi	eredményeket	kell	 felmutatnunk,	amelyeket	globálisan	 is	 tudunk	kamatoztatni,	másrészt	ügyfeleink,	
munkatársaink	 és	 a	 tevékenységünk	 által	 érintett	 helyi	 közösségek	 bizalmát	 és	 lojalitását	 kell	 megnyernünk.	 
Célunk,	 hogy	 olyan	 vállalattá	 váljunk,	 amely	 olyan	 szolgáltatást	 nyújt,	 amire	 a	 világon	mindenhol	 szükség	 van,	 
és	ehhez	egy	lehetőségekkel	teli,	fejlődő	üzleti	modell	kialakítására	van	szükségünk.

Az	elmúlt	évek	eseményei	minden	kétséget	kizáróan	bizonyították,	hogy	a	kiskereskedelmi	piacok	soha	nem	látott	
változásokon	és	átalakulásokon	mennek	keresztül,	ezért	nekünk	is	rugalmasnak	kell	lennünk,	hogy	alkalmazkodni	
tudjunk,	és	a	jövő	üzleti	sikereit	meg	tudjuk	alapozni.	Ehhez	a	Tesco	globális	vezetése	több	prioritási	területet	jelölt	
meg.

Célunk:
• kiváló	kereskedővé	válni	az	áruházi	és	az	online	kereskedelemben;
• az	élelmiszer	kiskereskedelemhez	hasonlóan	megerősödni	minden	területen;	
• minden	piacunkon	fejleszteni	a	kiskereskedelmi	szolgáltatások	körét;	
• cselekedeteinkben	tudatos	felelősséget	vállalni	az	általunk	szolgált	közösségekért;
• nagyszerű	márkákat	fejleszteni;	és
• csapatunkat	úgy	építeni,	hogy	még	több	értéket	teremtsünk.

A	magyarországi	működésünk	következő	évtizedeire	szóló	stratégiáját	a	Tesco	globális	jövőképére	és	stratégiájára	
építettük,	ezért	ugyanazokat	a	prioritásokat	és	célokat	tűztük	ki	magunk	elé,	mint	a	Tesco-csoport.	Úgy	gondol-
juk,	 hogy	 a	megfogalmazott	 kulcsterületek	 egyrészt	 relevánsak	 és	 fontosak	 a	magyarországi	működés	 számára	
is,	 másrészt	 ahhoz,	 hogy	 a	 vállalat	 nemzetközileg	 elérje	 céljait,	 fontos,	 hogy	 helyi	 szinten	 mi	 is	 ugyanazokért	 
a	célokért	dolgozzunk.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI	STRATÉGIÁNK
Minden	vállalatnak	szüksége	van	egy	alapcélra,	ami	meghatározza	az	adott	vállalat	tevékenységi	körét	és	az	álta-
la	 felvállalt	 értékeket.	 A	 világ,	 amihez	 alkalmazkodnunk	 kell,	 változóban	 van,	 a	 régebben	 jellemző	 „minél	 több,	
annál	 jobb”	 felfogást	az	utóbbi	években	 felváltotta	egy	új	 törekvés.	Ezt	 felismerve	a	Tesco-csoport	úgy	döntött,	 
hogy	 a	 vállalat	 számára	 új	 alapcélt	 fogalmaz	 meg:	 „Együtt	 jobbá	 tesszük,	 ami	 számít.”	 Ezzel	 a	 vállalati	 
felelősségvállalásunkat	szorosan	összekapcsoljuk	az	alaptevékenységünkkel.

Kielemezve	 az	 elmúlt	 évek	 társadalmi	 és	 piaci	 átalakulásait	 és	 változásait,	 valamint	 felismerve	 a	 Tesco-csoport	
nemzetközi	működésében	rejlő	lehetőségeket,	úgy	döntöttünk,	hogy	a	korábbi	két	vállalati	értékünk	(Mindenkinél	
többet	teszünk	a	vásárlóinkért	és	Úgy	bánunk	másokkal,	ahogy	szeretnénk,	hogy	mások	velünk	bánjanak)	mellé	egy	
harmadikat	is	zászlónkra	tűzünk:	Szakértelmünket	és	lehetőségeinket	jó	célokra	használjuk.

*	 2013.	december	31-ei	adat.
10	 Századvég	Gazdaságkutató	Zrt.:	Kutatás	a	Tesco	nemzetgazdaságban	betöltött	szerepének	vizsgálatára	(2012	február)

„Egy vállalat akkor tekinthető felelősnek, ha alaptevékenységében olyan üzletpolitikát gyakorol, adott esetben  
a törvényi minimumokat meghaladóan, ami az összes érintett fél számára megelégedéssel végződő kapcsolatot  
eredményez, akár a fogyasztói, beszállítói, valamint a tágabb gazdasági és fizikai környezetét tekintve.  
Ez a szemléletmód a vállalat működésének minden területét áthatja, kezdve attól, hogy hogyan választja ki  
a telephelyét, milyen logisztikai szolgáltatásokat vesz igénybe, milyen fogyasztóvédelmi gyakorlatot folytat,  
milyen ügyfélszolgálati gyakorlatot folytat, valamint hogy hogyan bánik a beszállítóival, például milyen beszállítói 
szerződéseket köt” – Haraszti Anikó, fogyasztóvédelmi szakértő, Tudatos Vásárlók Egyesülete

http://www.tescoplc.com
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Méretünknek	 köszönhetően	 a	 világ	 számos	 pontján	 tudunk	megfizethető	 áron,	magas	minőségű	 ételt	 kínálni,	 
és	ezáltal	vásárlóinknak	értéket	teremteni.	Ezt	a	képességünket	szeretnénk	arra	használni,	hogy	az	egész	társada-
lom	 számára	 hasznosak	 legyünk.	 Az	 értékteremtés	már	 jelenleg	 is	 számos	 formában	megjelenik	működésünk-
ben,	hiszen	több	ezer	munkahelyet	teremtünk	és	több	ezer	helyi	beszállítóval	dolgozunk	együtt	annak	érdekében,	 
hogy	 világszínvonalú	 termékeket	 állíthassanak	 
elő.	 A	 célunk,	 hogy	 ezeket	 a	 kezdeményezé-
seinket	 minél	 jobban	 kiszélesítsük	 és	 pozitívan	
hozzájáruljunk	 a	 világ	 legfontosabb	 kihívásainak	 
megoldásához.	

Új	 felelősségvállalási	 stratégiánk	 azon	 alapul,	
hogy	 szakértelmünket	 és	 lehetőségeinket	 arra	
használjuk,	 hogy	 a	 közösségek	 számára	 legfon-
tosabb	 ügyeket	 kezeljük,	 és	 a	 társadalom	egésze	
számára	 hozzunk	 létre	 értéket.	 Kiemelt	 figyel-
met	 fordítunk	 három	 fő	 területre:	 az	 egészséges	
életmód	 népszerűsítésére,	 az	 élelmiszer-hul-
ladék	 csökkentésére,	 valamint	 a	 fiatalok	 fejlődési	 
lehetőségeinek	bővítésére.	

Az egészséges életmód népszerűsítése: 
Az	 egészség	 az	 emberek	 legfontosabb	 értéke,	 az	
egészséges	életmód	egyik	alapköve	az	egészséges	
élelmiszer.	Munkatársaink	és	vásárlóink	egészséges	
életmódját	 az	 elkövetkező	 években	 több	 módon	
támogatjuk:	

• olyan	áruházi	környezetet	teremtünk,	amely	segíti	az	egészségközpontú	vásárlói	döntéseket;	
• vásárlóink	 számára	 olyan	 személyre	 szabott	 információval	 szolgálunk,	 amely	 segítséget	 nyújt	 abban,	 
	 hogy	a	saját	igényeikre	szabott	megoldásokat	válasszák;	
• olyan	szolgáltatásokat	és	tanácsokat	nyújtunk,	amelyek	támogatják	a	kiegyensúlyozott	életvitelt;	
• segítünk	munkatársainknak	egészségesebb	életmódot	folytatni	otthon	és	a	munkában;	
• valamint	 vásárlóinkat,	 munkatársainkat	 és	 a	 működésünk	 által	 érintett	 közösségeket	 motiváljuk	 
	 az	aktív	életvitelre.	

Az élelmiszer-hulladék csökkentése: A	 Föld	 élelmiszer-ellátási	 rendszere	 egyre	 nagyobb	 nyomás	 alá	 kerül	 
a	 népességnövekedés	 és	 az	 extrém	 időjárási	 viszonyok	 miatt.	 Az	 élelmiszer-biztonság	 így	 még	 jobban	
felértékelődik	 a	 jövőben.	 Ezért	 nagyon	 fontos,	 hogy	 szállítóinkkal	 és	 vásárlóinkkal	 együttműködve	 olyan	 
programokat	 dolgozzunk	 ki	 a	 teljes	 értéklánc	 mentén,	 amelynek	 eredményeként	 a	 megtermelt	 jó	 minőségű	
élelmiszerek	még	hatékonyabban	hasznosulnak.

A fiatalok fejlődési lehetőségeinek bővítése: Az	elmúlt	évek	pénzügyi	válsága	nagyon	súlyos	hatást	gyakorolt	
a	 fiatal	 munkavállalók	 elhelyezkedési	 lehetőségeire.	 Sokszor	 arra	 hivatkoznak	 a	 potenciális	 munkaadók,	 hogy	 
a	 fiatal	 munkavállalók	 azért	 nem	 kapnak	 állást,	 mert	 nincs	 elég	 tapasztalatuk.	 A	 fiatal	 munkavállalók	 viszont	
azt	 tapasztalják,	hogy	munkahely	nélkül	nem	tudnak	 tapasztalatot	 szerezni.	Ahhoz,	hogy	csökkenjen	a	fiatalok	
munkanélküliségi	rátája,	meg	kell	szüntetnünk	a	tapasztalat-munkaszerzés	ördögi	körét.	Fejlesztési	programjaink 
segítségével	a	fiatalokat	olyan	készségekkel	 szeretnénk	 felruházni,	amit	munkájuk	során	eredményesen	 tudnak	
hasznosítani.	Meg	szeretnénk	adni	nekik	a	lehetőséget,	hogy	munkájukban	sikeresek	legyenek,	valamint	tájékoz-
tatni	szeretnénk	őket	a	kereskedelmi	és	üzleti	világban	rejlő	egyéb	lehetőségekről.

2.1.2 ÉRTÉKEINK

Vállalati	Értékeink	a	saját	magunkkal	szemben	támasztott	elvárásainkat	foglalják	össze.	Felismertük,	hogy	akkor	
válhatunk	sikeressé,	ha	vásárlóinkat	és	munkatársainkat	 is	képesek	vagyunk	megfelelően	ösztönözni	az	együtt-
működésre,	mert	hiszünk	a	közös	értékteremtésben.	
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 HOGY A KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA LEGFONTOSABB ÜGYEKET KEZELJÜK 

SZAKÉRTELMUNKET ÉS LEHETŐSÉGEINKET ARRA HASZNÁLJUK,

TESCO

MINDENKINÉL TÖBBET 
TESZÜNK A VÁSÁRLÓKÉRT
Mi fontos a vásárlóknak?

  Az, hogy mindent, amire szükségük van, 
jobbá és egyszerűbbé teszünk

  Egyedülálló értéket nyújtunk mindenkinek

  Tanácsot adunk, inspirálunk és mosolygunk

  Könnyed és személyre szóló élményt kínálunk

  Köszönetet mondunk a Clubcarddal

…hogy segítsünk nekik a legtöbbet  
kihozni az életből.

ÚGY BÁNUNK MINDENKIVEL, AHOGY 
SZERETNÉNK, HOGY VELÜNK BÁNJANAK
Mi fontos a munkatársaknak?

  Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk

  Nagyszerű munkahelyet teremtünk, ami vidám, 
őszinte és inspiráló

  Lehetőséget biztosítunk mindannyiunknak, 
hogy a legtöbbet hozhassuk ki magunkból

  Közös értékeken és kölcsönös tiszteleten 
alapuló kapcsolatokat építünk

  Olyan környezetben dolgozunk, ahol 
mindannyian hozzájárulunk a sikerhez, 
miközben önmagunk lehetünk

…hogy a legtöbbet hozzuk ki a munkából.

SZAKÉRTELMÜNKET ÉS LEHETŐSÉGEINKET 
JÓ CÉLOKRA HASZNÁLJUK
Mi fontos a közösségeknek?

  Lehetőségeket teremtünk a fiatalok számára

  Segítséget nyújtunk a munkatársaknak és a 
vásárlóknak az egészséges életmód kialakításában

  Élen járunk az élelmiszerhulladék csökkentésében

  Működésünk minden területén felelősségteljesen 
cselekszünk: kereskedőként és munkáltatóként 
egyaránt óvjuk a környezetet és támogatjuk a helyi 
közösségeket

...hogy a társadalom hasznára lehessünk.

ÉrTÉkEink
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Tudjuk,	hogy	sikerünk	egyértelműen	az	embereken	múlik:	azokon,	akik	velünk	dolgoznak,	és	azokon,	akik	nálunk	
vásárolnak.	Ha	értékeink	szerint	működünk,		jobb	munkahelyet	teremthetünk	és	jobb	szolgáltatásokat	nyújthatunk	
számukra.

A	 Tesco	 Értékek	 vállalatunk	motorjai,	 amelyek	 segítenek	 elérni	 célkitűzéseinket	 és	 alapcélunkat,	 legyünk	 akár	
Írországban	 vagy	 Indiában,	 Törökországban	 vagy	 Thaiföldön,	 Értékeink	 mindenhol	 megmutatják,	 milyen	 vál-
lalattá	 szeretnénk	 válni,	mit	 kell	 szem	előtt	 tartanunk,	 és	milyen	 viselkedést	 várunk	el.	Az	Értékek	megélésével	
nagyszerű	munkahelyet	teremtünk;	olyat,	ahol	kiváló	szolgáltatást	nyújtunk	és	ahol	mindenki	többet	tesz	a	világért,	 
mint	amennyit	kivesz	belőle.

A	VÁLLALATI	IRÁNYTŰ
Annak	 érdekében,	 hogy	 folyamatosan	 a	 helyes	 irányba	 
haladjunk,	 olyan	 teljesítményindikátorokat	 határoztunk	
meg,	amelyek	munkatársaink	számára	vállalati	 iránytűként	
szolgálnak. 

Ennek	 középpontjában	 az	 a	 cél	 áll,	 hogy	 érintettjeinkkel	
együttműködésben	 próbáljunk	 meg	 érdemi	 változásokat	
létrehozni	a	világban.	

Figyelmünket	a	vásárlókra,	a	minket	körülvevő	közösségekre,	
a	 működésünkre,	 a	 munkatársakra	 és	 pénzügyi	 teljesít-
ményünkre	irányítjuk.	

A	 vásárlók	 esetében	 mérjük	 többek	 között	 dolgozóink	
segítőkészségét,	a	sorban	állás	idejét,	az	ár	feltüntetésének	
megfelelőségét,	 a	 frissáru	 minőségét.	 A	 közösségek	 
esetében	 a	 helyi	 közösségi	 kapcsolatok	 fejlesztését	 
és	 támogatását,	 a	 működés	 tekintetében	 például	 a	 jogszabályi	 megfelelést	 és	 a	 készletgazdálkodást	 követjük	 
nyomon.	 Munkatársaink	 esetében	 figyeljük	 a	 folyamatos	 fejlesztést,	 a	 hiányzást,	 a	 fluktuációt,	 pénzügyeinket	 
illetően	pedig	a	forgalmat,	az	áruházi	profitot,	költségeket	és	a	hiányokat.	

Az	iránytű	Közösség	része	jelöli	ki	a	vállalati	felelősségvállalás	legfontosabb	területeit.	Míg	a	Tesco	egészségügyi,	
biztonsági,	emberjogi	és	etikai	alapelvei	az	összes	országra	egyformán	vonatkoznak,	a	vállalati	felelősségvállalási	
program	országonként	változhat.	Eredményeinkről	különböző	kommunikációs	csatornákon	keresztül	rendszeresen	
beszámolunk	a	hazai	és	globális	vezetésnek,	valamint	az	érintett	közösségeknek.
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2.2 FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSUNK ÉS SZERVEZETÜNK

A	 Tesco-Global	 Áruházak	 Zrt.	 tulajdonosa	 99,75%-ban	 a	 DELAMARE	 Luxembourg	 SARL.,	 0,25%-ban	 pedig	 
a	 Tesco	 Overseas	 Investment	 Ltd.	 A	 jegyzett	 tőke	 144	 755	 599	 250	 forint.	 A	 tulajdonos	 feladata	 elsősorban	 
az	alapvető,	stratégiai	ügyekben	való	döntéshozatal.

Vállalatunk	 csak	 a	megfelelő	 irányítással	 valósíthatja	meg	 a	 stratégiát,	 teremthet	 értéket	 érintettjei	 számára	 és	
képviselheti	az	érintettek	hosszú	távú	érdekeit,	ezért	ragaszkodunk	a	legmagasabb	vállalatirányítási	normákhoz.

A	Tesco-Global	Áruházak	Zrt.	vezetését	egy	öt	tagból	álló	Igazgatóság	látja	el,	amelynek	elnöke	egyben	a	társaság	
vezérigazgatója.	A	vezérigazgatót	a	 tulajdonos	nevezi	ki,	 fő	 feladata	a	vállalat	operatív	szintű	 irányítása,	ő	viseli	 
a	teljes	körű	felelősséget	a	vállalat	eredményeiért.	2012/2013-ban	a	korábbi	vezérigazgatót,	Gerry	Grayt	Nigel	Jones	
váltotta.	A	Philip	Clarke	Tesco-csoport	vezérigazgató	által	vezetett	Igazgatóság	a	részvényeseink	érdekeit	szem	előtt	
tartva	irányítja	a	vállalatot,	alakítja	ki	a	stratégiát	és	felel	annak	megvalósításáért.

Az	Igazgatóság	egyszintű,	tagjai	funkcióvezetői	jogkörrel	rendelkeznek.	Az	Igazgatóságban	a	külföldi	tagok	aránya	
100%;	a	tagok	46%-a	30	és	40	év	közötti,	54%-a	40	és	50	év	közötti;	62%-a	férfi,	38%-a	nő.	

Különböző	 mechanizmusok	 léteznek	 arra,	 hogy	 a	 tulajdonosok	 és	 az	 alkalmazottak	 javaslatokat	 tegyenek	 
a	legfelsőbb	szintű	irányító	testület	számára.	A	tulajdonosok	a	társaság	Igazgatósága	felé	a	társasági	törvény	szerint	
megillető	kisebbségvédelmi	szabályokra	 tekintettel	közvetlenül	 is	 feltehetik	az	üzletmenettel	kapcsolatos	kérdé-
seiket,	és	kérhetik	a	társaság	közgyűlésének	összehívását,	vagy	egyes	esetekben	az	illetékes	cégbírósághoz	fordul-
hatnak.	Az	alkalmazottak	vezetők	útján,	közvetlenül	vagy	a	rendszeresen	működő	fórumokon	tehetik	fel	kérdéseiket	
az Igazgatóságnak.

Ahhoz,	hogy	üzleti	célunkat	minél	hatékonyabban	meg	tudjuk	valósítani,	olyan	üzleti	struktúrára	van	szükségünk,	
ami	 ezt	 a	 legnagyobb	 mértékben	 támogatja.	 2012/2013-ban	 egyszerűsítettük	 szervezetünket.	 Annak	 érdeké-
ben,	 hogy	 kommunikációs	 üzeneteink	 egységesen	 és	 hatékonyan	 jussanak	 el	 érintettjeinkhez,	 a	 korábbi	 osz-
tályok	 összevonásával	 létrehoztuk	 a	 Marketing-	 és	 vállalati	 kapcsolatok	 igazgatóságát,	 amely	 felel	 a	 szervezet	
egészét	 átható	 vállalati	 felelősségvállalási	 terület	 irányításáért	 és	működéséért	 is.	 Ezzel	 biztosítjuk,	 hogy	 a	 tár-
sadalmi,	 környezeti	 és	 tágabb	 értelemben	 vett	 gazdasági	 felelősség	 a	 stratégiaalkotástól	 a	 célok	 kijelölésén	 át	
a	 napi	 döntések	meghozataláig	 és	 azok	 kommunikációjáig	minden	 területen	 és	 szinten	megjelenjen	 a	 vállalat	 
működésében.	

A TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. MŰKÖDÉSI 
TERÜLETEIT AZ ALÁBBI ÁBRA FOGLALJA ÖSSZE: VEZÉRIGAZGATÓ

MARKETING- ÉS VÁLLALATI 
KAPCSOLATOK IGAZGATÓ

ORSZÁGOS 
SZEMÉLYZETI IGAZGATÓ

KERESKEDELMI 
IGAZGATÓ

BESZERZÉSI 
IGAZGATÓ

MŰKÖDÉSI 
IGAZGATÓ

JOGI 
IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI 
IGAZGATÓ

TATÁR-KISS 
KLÁRA

GÁLL  
SZABOLCS

ASHLEY  
HICKS

ORSZÁGOS  
SZEMÉLYZETI  
IGAZGATÓ

JOGI IGAZGATÓ KERESKEDELMI 
IGAZGATÓ

2.3 PÁRBESZÉD ÉRINTETTJEINKKEL

Közös	értékteremtésünk	alapja	a	működésünk	által	érintett	csoportokkal	folytatott	strukturált	párbeszéd	és	együtt-
működés.	 Évente	 szervezünk	 kiemelt	 érintetti	 kutatást,	 hogy	 visszacsatolást	 kapjunk	 eddigi	 tevékenységeinkről,	
valamint	helyi	érintetti	párbeszédeket	tartunk	a	működésünk	által	érintett	helyi	közösségek	igényeinek	és	elvárá-
sainak	felmérése	céljából.	A	helyi	közösségekkel	való	kapcsolattartásra	 felkészítjük	az	áruházi	vezetőket	 is.	Érin-
tetti	csoportjainkkal,	a	kormányzattal,	a	szakmai	szervekkel,	a	hatóságokkal,	a	beszállítókkal,	munkatársainkkal	és	
vásárlóinkkal	központilag	szervezett	csatornákon	kommunikálunk.	Rendszeresen	kikérjük	vásárlóink	és	beszállítóink	
véleményét	is.

PÁLINKÁS 
ZSOLT

TOM  
MASTERSON

BESZERZÉSI  
IGAZGATÓ

MŰKÖDÉSI  
IGAZGATÓ

A MENEDZSMENT 2013. FEBRUÁR 28-AI ÖSSZETÉTELE:

NIGEL  
JONES

SARAH  
HIGHFIELD

IGLÓDI-CSATÓ 
JUDIT

VEZÉRIGAZGATÓ PÉNZÜGYI  
IGAZGATÓ

MARKETING- ÉS 
VÁLLALATI KAPCSO-
LATOK IGAZGATÓ
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Kapcsolataink	fejlesztésére	rendszeresen	szervezünk	kerekasztal-beszélgetéseket,	ahol	a	Tesco	helyi	és	országos	
vezetői	mellett	a	város	vezetői	is	részt	vesznek.	2009	óta	számos	városban,	többek	között	Mohácson,	Kaposváron,	
Nyíregyházán,	 Érden,	 Esztergomban,	 Kecskeméten,	 Szegeden,	 Szekszárdon,	 Debrecenben,	 Győrött,	 Pécsett	 és	
Zalaegerszegen	rendeztünk	fórumot.	2012/2013-ban	Salgótarjánban,	Székesfehérváron,	Szolnokon	és	Veszprém-
ben	hívtuk	meg	a	város	képviselőit	egy	beszélgetésre,	ahol	a	fő	kérdések	a	Tesco	kis-	és	középvállalkozásokkal	való	
partnersége,	a	diákok	számára	nyújtott	szakmai	gyakorlati	lehetőségek,	környezetvédelmi	tevékenységeink,	vala-
mint	helyi	szerepvállalásunk	voltak.	A	visszajelzéseket	beépítve	fejlesztjük	tovább	programjainkat.

2.4 KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÜNK

Áruházaink	 számának	 bővítésekor	 igyekszünk	 megfelelni	 a	 felénk	 támasztott	 különböző	 elvárásoknak,	 ezért	 
figyelmet	 fordítunk	 arra,	 hogy	 áruházaink	 mérete	 és	 jellege	 eltérő	 legyen.	 Bevezettük	 a	 kis	 alapterületű	 
áruházakat,	 mert	 kutatásaink	 szerint	 vásárlóink	 egyre	 inkább	 igénylik	 a	 kényelmi	 vásárlást,	 az	 otthonaikhoz	 
közelebb	eső	kisboltokat,	amelyek	a	Tescóban	megszokott	alacsony	árakat	kínálják.

Ötletgazdag	 megoldásainkkal	 igyekszünk	 vásárlóink	 igényeit	 jobban	 kielégíteni,	 elvárásaiknak	 megfelelni,	 
életüket	 megkönnyíteni.	 Nemzetközi	 tapasztalatainkat	 felhasználva	 vezettük	 be	 önkiszolgáló	 kasszáinkat	 
és	 online	 értékesítési	 rendszerünket.	 Vásárlóink	 már	 39	 üzletünkben	 használhatják	 önkiszolgáló	 kasszáinkat,	 
amellyel	időt	takaríthatnak	meg	vásárlásuk	során.

Az	 alábbiakban	 	 bemutatjuk,	 hogy	 egyes	 érintetti	 csoportjainkkal	milyen	módon,	milyen	 témákban	 folytatunk	
párbeszédet.

2.4.1 HIPERMARKETEINK

TESCO	HIPERMARKET
A	 Tesco	 hipermarketekben	 vásárlóink	 mindent	 megtalálnak,	 amire	 szükségük	 lehet.	 A	 mindennapi	 bevásárlást	 
az	állandó	akciók,	a	folyamatosan	megújuló	választék,	a	pénztárcabarát	árak,	az	ingyenes	parkolási	lehetőség	és	
az	egész	héten	át	tartó	éjjel-nappali	nyitva	tartás	teszik	teljessé.	2013.	február	végén	118	Tesco	hipermarket	várta	
vásárlóinkat	országszerte.

Számtalan	vonzó	előny	jellemzi	a	Tesco	hipermarketeket:	helyben	sütött	kenyér	és	péksütemények,	friss	zöldség-
gyümölcs	és	húsáru,	valamint	kulináris	különlegességek.	A	vásártéren	kívül	 található	üzletekben	 (például	hírlap,	
pénzváltó,	 gyógyszertár,	 étterem,	 cipő-	 és	 ruhabolt)	 is	 fantasztikus	 választék	 és	 kedvező	 nyitvatartási	 idő	 várja	 
a	vásárlókat.

TESCO	EXTRA
Folyamatosan	 azon	 dolgozunk,	 hogy	 vásárlóink	még	 nagyobb	 örömmel	 járjanak	 a	 Tesco	 áruházaiba.	 2011-ben	
bevezettük	Tesco	Extra	üzleteinket,	amelyek	a	legjobb	vásárlói	élményt	kínálják	ügyfeleink	számára.	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	és	a	meglévő	osztályok	átala- 
kítása	egyaránt	segíti.	2013.	február	végére	összesen	8	Tesco	Extra	áruházunk	állt	vásárlóink	rendelkezésére.	

2.4.2 KIS FORMÁTUMÚ ÜZLETEINK

TESCO	SZUPERMARKET
Tesco	szupermarketeink	célja,	hogy	vásárlóink	számára	akkor	is	elérhetőek	legyenek	keresett	termékeik,	valamint	 
a	Tesco	saját	márkás,	jó	minőségű	termékei,	amikor	rövid	idő	alatt	kell	bevásárolniuk.	Szupermarketeink	barátságos	
méretének	és	praktikus	elrendezésének	köszönhetően	vásárlóink	mindent	gyorsan	megtalálnak,	nyitva	tartásunkat	
pedig	 úgy	 alakítottuk	 ki,	 hogy	munka	 után	 is	 kényelmesen	 tudjanak	 vásárolni,	 hogy	munka	 után	 is	 kényelmes	
vásárlási	lehetőséget	biztosítanak.

Fontos	 számunkra,	 hogy	 vásárlóink	 minden	 áruházunkban	 a	 Tescótól	 megszokott	 termékeket,	 választékot,	
minőséget	és	árakat	találják,	ezért	szupermarketeinkben	is	elérhetőek	akcióink	és	pénztárcabarát	áraink,	itt	is	biz-
tosítjuk	az	ingyenes	parkolási	lehetőséget	és	a	rugalmas	nyitvatartási	időt.	Tesco	szupermarket	üzleteinkből	jelenleg	
34 található országszerte.

TESCO	EXPRESSZ
Az 1000 m2-nél	 kisebb	 eladóterű	 boltjaink	 a	 kisvárosokban	 is	 elérhetővé	 teszik	 a	 Tesco	 értékeit	 vásárlóink	
számára.	 A	 Tesco	 Expressz	 áruházak	 gyalog,	 biciklivel	 és	 tömegközlekedéssel	 is	 könnyen	 megközelíthetőek.	 
2013.	december	végén	már	43	Expressz	boltunk	működött	szerte	az	országban.

TESCO	S-MARKET
A	Tesco	S-Marketek	kisebb	méretű,	szűkebb	akciós	választékot	nyújtó,	de	nagyobb	testvéreikhez	hasonlóan	meg-
bízható	minőségben	 szolgáltató	 áruházak	 Győrben,	 Sopronban	 és	 Mosonmagyaróváron.	 Rendszerint	 sűrűbben	
lakott	 városrészekben	 találhatók,	 és	 az	 ott	 lakók	mindennapi	 vásárlási	 igényeit	 szolgálják	 ki.	 A	 Tesco	 S-Market	
üzletekben	 alacsony	 árak,	 folyamatos	 akciók,	 friss	 zöldség-gyümölcs	 és	 pékáru,	 szezonális	 áruválaszték,	 illetve	
színes	és	széles	termékskála	várja	a	vásárlókat.	Kötelékünkben	jelenleg	24	S-Market	üzlet	működik.

2.4.3 ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS

Az	 Online	 Bevásárlás	 az	 otthoni	 internetes	 vásárlás	 kényelmét	 nyújtja	 a	 Tesco	 áruházakban	 megszokott	 ala- 
csony	árakkal	és	akciókkal.	A	szolgáltatás	2013-ban	először	Budapesten	és	Szeged	vonzáskörzetében	volt	elérhető,	 
a	jövőben	tervezzük	elindítását	további	városokban	is.	

Az	Online	Bevásárlás	során	a	termékeket	képzett	bevásárlóasszisztensek	veszik	le	a	polcról.	Feladatuk,	hogy	úgy	
állítsák	össze	a	kiválasztott	csomagot,	mintha	saját	maguknak	vásárolnának.	Ügyelnek	arra,	hogy	a	legfrissebb	és	 
a	minőségét	a	leghosszabb	ideig	megőrző	termékeket	rakják	a	dobozba,	hogy	az	élelmiszereket	a	nem	élelmiszer	
termékektől	különválasszák,	és	a	fagyasztott	vagy	hűtött	termékeket	elkülönítve	csomagolják.11 

ÉRINTETTI 
CSOPORTOK

ÉRINTETTI	PÁRBESZÉD	FORMÁJA KULCSFONTOSSÁGÚ	TÉMÁK

TULAJDONOS
Közgyűlés,	felügyelőbizottság,	negyedéves	
és	éves	jelentések,	ad	hoc	tájékoztatók

Tervek	és	eredmények	elfogadása

MUNKATÁRSAK

Intranet,	belső	újság	(Lapozó),	közösségi	
események,	díjak,	teljesítményértékelések,	
munkavállalóielégedettség-felmérés,	Dol-
gozói	Fórum,	belső	tájékoztatások,	HUB	
(közösségi	és	információs	oldal),	Munkavál-
lalói	Kapcsolatok	csapat,	Munkatársak	Hete

Munkatársakkal	kapcsolatos	hírek,	
információk;	munkahelyi	egészség	
és	biztonság;	szakmai	és	egyéb	
képzések;	közösségi	és	munkatársi	
programok

VÁSÁRLÓK

Személyes	tájékoztatás,	marketingkom-
munikáció,	vevőelégedettségi	felmérések,	
közösségi	kezdeményezések,	telefonos	
és	e-mail	ügyfélszolgálat,	panaszkezelés,	
honlap

Termékek	és	szolgáltatások	(ter-
mékbiztonság,	termékminőség,	
címkézés),	árazás,	felelős	marketing,	
ügyfélvisszajelzések	és	panaszok	
kezelése,	adatvédelem

BESZÁLLÍTÓK
Beszállítói	fórumok,	üzleti-értékesítési	
együttműködések,	beszállítói	vélemény-
felmérések

Üzleti	etika,	környezetvédelem,	
termék-	és	szolgáltatásfejlesztés,	új	
piacokra	lépés,	együttműködés

HELYI	KÖZÖSSÉGEK
Érintetti	fórumok,	egyedi	kommunikációk,	
helyi	szervezetek	támogatásának	rendszere

Helyi	szervezetek	támogatása,	helyi	
gazdaságra	gyakorolt	hatás

CIVIL	TÁRSADALOM
Stratégiai	együttműködések,	támogatások	
rendszere,	érintetti	találkozók,	érintetti	ku-
tatás,	egyedi	kommunikációk

Társadalmi	programok,	szponzoráció,	
termékfelelősség	

ÁLLAMI  
SZERVEZETEK

Ellenőrzések,	befektetéssel	kapcsolatos	
konzultációk,	stratégiai	és	egyéb	együtt-
működés

Jogszabályi	megfelelés,	beruházások	
társadalmi	hatása,	kiskereskedelmi	
szektorra	gyakorolt	hatás

MÉDIA
Sajtótájékoztatók,	sajtókommunikációs	
anyagok,	folyamatos	kapcsolattartás,	egyedi	
kommunikációk

Társadalmi	programok,	kiemelt	üzleti	
tevékenységek,	fejlesztések

11	 További	információk:	http://Tesco.hu/bevasarlas/eloregisztracio.html

http://Tesco.hu/bevasarlas/eloregisztracio.html
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2.5 TERMÉKEINK

Áruházainkban	hetente	több	mint	3,5	millió	vásárlót	szolgálunk	ki.	Bizalmukat	és	hűségüket	leginkább	azzal	hálál-
hatjuk	meg,	ha	a	vásárlással	nálunk	töltött	időt	pozitív	élménnyé	tesszük	számukra,	és	az	igényeiknek	leginkább	
megfelelő	termékkel	és	szolgáltatásokkal	állunk	rendelkezésükre.

Tudjuk,	hogy	termékeink	elérhetősége	és	minősége	közvetlen	hatással	van	vásárlóink	életére.	Ezért	nagyon	fontos	
számunkra,	hogy	vásárlóink	jó	minőségű	termékekhez	jussanak,	elérhető	áron.	Egyben	figyelnünk	kell	a	társadalmi	
értékek	és	normák	változására,	és	fel	kell	készülnünk	vásárlóink	speciális	igényeire	is.

EGÉSZSÉG
Napjainkban	 egyre	 nagyobb	 hangsúlyt	 kap	 az	 egészséges	 táplálkozás.	 Számos	 forrásból	 kaphatunk	 tippeket,	 
hogy	 milyen	 élelmiszereket	 tanácsos	 fogyasztani,	 ám	 a	 javasolt	 termékek	 beszerzése	 gyakran	 nem	 egyszerű.	 
Az	egészségügyi	okokból	speciális	táplálkozási	igényű	vásárlóink	is	jelezték,	hogy	kényelmesebb	lenne	számukra,	
ha	mindent	egy	helyen	tudnának	beszerezni.	Ezért	döntöttünk	úgy,	hogy	a	Tesco	áruházak	kínálatában	jelentősen	
bővítjük	a	bio-,	diabetikus,	glutén-	és	laktózmentes	árucikkek	körét.

2011-ben	 a	Magyar	 Dietetikusok	Országos	 Szövetségével	 (MDOSZ)	 egyeztetve	 választottuk	 ki	 azt	 a	 több	mint	 
100	 új	 terméket,	 melyet	 vásárlóink	 megtalálhatnak	 áruházainkban.	 Célunk,	 hogy	 ezek	 a	 termékek	 az	 ország	 
bármely	pontján,	mindenki	számára	hozzáférhetőek	legyenek.	

A	teljes	választék	immár	435-re	bővült,	amely	tartalmaz	257	bio-,	90	diabetikus,	44	gluténmentes	és	44	laktózmentes	
terméket.	Azt,	hogy	egészségügyi	szempontból	kifogástalan	termék	kerüljön	polcainkra,	az	MDOSZ	is	garantálja.	
Az	általuk	 jóváhagyott	élelmiszerek	mellett	áruházainkban	feltüntettük	a	szövetség	 logóját.	Teljes	termékválasz-
tékunkat	vásárlóink	online,	az	egeszseg.tesco.hu	oldalon	is	megtalálhatják,	valamint	ellenőrizhetik,	hogy	az	adott	
termékből	van-e	a	hozzájuk	legközelebb	eső	áruházban	is.

Egészségtudatos	 vásárlóink	 számára	 kínálunk	 új	 alternatívát	 a	 2009	 elején	 bevezetett	 Light	 Choices	 ter-
mékcsaládunkkal,	 amely	 csökkentett	 zsír-,	 só-	 és	 cukortartalmával	 támogatja	 a	 kiegyensúlyozott	 étrendet.	 
Light	Choices	termékeinken	feltüntetjük	a	Tesco	saját	márkás	termékeinél	megszokott	Irányadó	Napi	Beviteli	Érték	
(INBÉ)	tápérték-jelölési	rendszert.

CSALÁDI	MÁRKA
Számunkra	 a	 legfontosabb,	 hogy	 vásárlóink	mindig	 elége-
dettek	legyenek	termékeinkkel	és	szolgáltatásainkkal.	Ennek	
érdekében	 folyamatosan	 kikérjük	 véleményüket,	 megkér-
dezzük	 igényeiket.	 Felméréseink	 azt	 mutatják,	 hogy	 az	 ár	
egyre	fontosabb	tényező,	olcsó,	de	jó	minőségű	termékeket	
szeretnének	 látni	 áruházaink	 polcain	 a	 hozzánk	 betérők.	 
A	családi	márkák	olyan	új	termékcsaládok,	amelyek	kizárólag	
a	 Tescóban	 vásárolhatóak	meg.	 A	 család	 valamennyi	 tagja	
megtalálhatja	 a	 folyamatosan	 bővülő	 választékban	 az	 igé- 
nyeihez	 és	 pénztárcájához	 igazodó,	 jó	minőségű,	 rendkívül	
kedvező	árú	termékcsaládokat	és	termékeket.

FRISS	PIAC
Úgy	 gondoljuk,	 hogy	 mindenkinek	 meg	 kell	 adni	 a	 le-
hetőséget	 az	 egészséges	 életmódhoz,	 az	 egészséges	
táplálkozáshoz.	 Ezért	 mindennap	 friss	 zöldséget	 és	
gyümölcsöt	 kínálunk	 áruházainkban.	 Friss	 Piac	 emb-
lémás	 termékeink	 folyamatosan	 ellenőrzött,	 megbízható	
minőséget	 képviselnek,	 mindenki	 számára	 elérhető	 áron.	 
Az	 előre	 csomagolt	 termékek	 megkönnyítik	 a	 vásárlást	 
és	az	egészséges	ételek	választását.

2.5.1 SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEINK

Saját	márkás	 termékeinket	 vásárlóink	 választási	 lehetőségének	 kibővítése	 céljából	 kínáljuk.	 Célunk,	 hogy	min-
denki	 megtalálja	 nálunk	 azt,	 amit	 keres,	 legyen	 árérzékeny,	 családos	 vagy	 extra	 minőséget	 kereső	 vásárló.	 
A	Tesco	 saját	márkás	 termékek	garantáltan	 jó	minőségűek,	ugyanis	 folyamatos	minőség-ellenőrzés	mellett	biz-

tosítjuk	 vásárlóink	 számára	 a	magas	 színvonalú	 termékeket.	 Saját	márkás	 termékeinkre	 pénz-visszafizetési	 ga-
ranciát	vállalunk.	Amennyiben	vásárlóink	nem	elégedettek	a	Tesco	márkás	élelmiszer,	kozmetikai,	háztartás-vegyi	
áru,	 valamint	állateledel	 termékeinkkel,	 és	azokat	a	minőségmegőrzési	 idő	 lejárta	előtt	bármelyik	áruházunkba	 
visszahozzák,	mi	azonnal	megtérítjük		a	vételárat.

TESCO	FINEST
Tesco	Finest	termékcsaládunk	képviseli	a	Tesco	márkák	között	a	prémium	minőséget	 
azonban	 jóval	 kedvezőbb	 áron,	 mint	 az	 ezzel	 megegyező,	 prémium	 minőségű	 ter-
mékek.	 A	 Tesco	 Finest	 termékek	 csakis	 kiváló	minőségű	 alapanyagokból	 készülnek.	
Termékcsaládunkat	az	élelmiszereken	túl	kozmetikai	cikkekre,	háztartási	árukra	és	ru-
házatra	is	kiterjesztettük.

TESCO
A	 Tesco	 termékek	 választéka	 hasonlóan	 jó	 minőségű	 termékből	 áll,	 mint	 az	 ismert	
márkatermékek,	 rendkívül	 kedvező	 áron.	 Kifejezetten	 a	 Tesco	 számára	 kifejlesztett	
termékek	 alkotják	 ezt	 a	 kategóriát.	 Közel	 1200	 termék	 tartozik	 a	 választékba,	 ame- 
lyet	 folyamatosan	bővítünk.	 Friss,	 tartós,	 fagyasztott	 élelmiszerektől	 kezdve	 italokon	
és	állateledeleken	keresztül	háztartási	és	vegyi	áruk,	játékok,	kozmetikai	cikkek,	kony-
hai	eszközök,	barkács-	és	autófelszerelések	stb.	csoportjáig	az	élet	minden	területére	
kínálunk	termékeket.12

TESCO	VALUE
Tesco	Value	márkacsaládunkban	alapvető	termékeket	kínálunk,	amelyek	árát	olyan	alacsonyan	igyekszünk	tartani,	
hogy	minden	más,	kiskereskedelemben	kapható,	azonos	kategóriájú	és	kiszerelésű	terméknél	olcsóbbak	legyenek.	
Alacsony	árainkat	méretgazdaságosságból	adódó	előnyeinknek,	valamint	folyamatos	fejlesztéseinknek	köszönhetjük.

2.5.2 SZOLGÁLTATÁSAINK

Vásárlóink	felmerülő	igényeire	széles	szolgáltatási	palettánk	révén	igyekszünk	a	legjobb	válaszokat	megadni.	Szolgáltatá-
si	portfóliónkat	a	vevőinktől	érkező	visszajelzések	alapján	alakítottuk	ki	annak	érdekében,	hogy	olyan	szolgáltatásokat	
kínáljunk	számukra,	amire	a	legnagyobb	igény	van.

A	Tesco	Pénzügyi	Partner	szolgáltatásai	keretében	áruhitelt,	 szabad	felhasználású	személyi	kölcsönt,	 jelzáloghitelt	és	
vállalati	hitelt,	valamint	folyószámla-	és	asszisztenciacsomagokat	kínálunk.13 

A	Tesco	Utazással	belföldi	és	külföldi	utakat	szervezhetnek	az	érdeklődő	ügyfelek,	akár	részletfizetésre	is.	A	szolgáltatás	
keretében	előre	szervezett	utakat,	egyéni	utakat,	városlátogatásokat,	körutazásokat	és	repülőjegyeket	kínálunk.14 

A	 Tesco	 Vásárlókártya	 számtalan	 kedvezményt	 és	 előnyt	 kínál	 ügyfeleinknek,	 például	 Tesco	 Clubcard	 pontjóváírást	 
a	kártya	használatával,	valamint	Tesco	vásárlási	kedvezményt.15

A	 Tesco	 Vásárlói	 gondoskodás	 csomagban	 vásárlóink	 Javítási	 asszisztencia,	 Kiterjesztett	 garancia,	 valamint	 Baleseti	
garancia	szolgáltatásainkat	vehetik	igénybe.	Javítási	asszisztencia	szolgáltatásunkkal	ügyfeleink	online	vagy	telefonon	
tudják	intézni	hibabejelentésüket.	Telefonos	asszisztenciánkkal	a	problémák	több	mint	egyharmadát	orvosoljuk,	a	töb-
bi	esetben	pedig	megszervezzük,	hogy	vásárlóink	készülékét	a	legmegbízhatóbb	szerviz	javítsa.	Kiterjesztett	garancia	
szolgáltatásunk	biztosítja	vásárlóink	számára,	hogy	a	javítás	vagy	csere	költségei	a	gyártói	garancia	lejárta	után	se	az	ő	
pénztárcájukat	terheljék.	Ezt	a	szolgáltatást	vásárlóink	akár	mobilkészülékről	is	megrendelhetik.	Baleseti	garancia	szol-
gáltatásunk	kiterjed	azon	készülékmeghibásodásokra,	amelyek	balesetekből	származnak,	és	amelyeket	a	gyártói	garan-
cia	nem	fed	le.16 

Okostelefonra	kifejlesztetett	mobilalkalmazással	segítjük	vásárlóinkat	az	akciós	termékek	és	az	áruházak	közötti	keresés-
ben,	valamint	bevásárlólista	elkészítésében.	Az	alkalmazás	segítségével	vásárlóink	megnézhetik	az	egyes	termékekhez	
kapcsolódó	termékleírásokat,	a	termékek	kiválasztásával	pedig	könnyen	összeállíthatják	saját	bevásárlólistájukat.	Az	áru-
házkereső	térképén	azonnal	látható,	hogy	merre	található	a	legközelebbi	Tesco,	az	alkalmazás	pedig	még	az	útvonalat	is	
segít	megtervezni	a	kiválasztott	áruházba.17 

12	 További	információ:	http://www.Tescomarkak.hu/index.php?method=termekek
13	 További	információ:	http://Tescoszolgaltatasok.hu/hu/hitelek/ 
14	 További	információ:	http://www.Tescoutazas.hu/ 
15	 További	információ:	http://Tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/ 
16	 További	információ:	https://www.Tescovasarloigondoskodas.hu/ 
17	 További	információ:	http://Tesco.hu/Tesco-magyarorszagon/Tesco-mobil-alkalmazas 

http://egeszseg.tesco.hu
http://www.Tescomarkak.hu/index.php?method=termekek
http://Tescoszolgaltatasok.hu/hu/hitelek/
http://www.Tescoutazas.hu/
http://Tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/
https://www.Tescovasarloigondoskodas.hu/
http://Tesco.hu/Tesco-magyarorszagon/Tesco-mobil-alkalmazas
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GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÜNK3
A	magyar	konjunktúra	stagnálása,	valamint	a	lakosságot	és	a	gazdaságot	érintő	kormányzati	intézkedések	jelentős	
hatással	 voltak	 a	 2012/2013-as	 gazdasági	 teljesítményünkre	 és	 vásárlóink	 árérzékenységére	 is.	 A	 gazdasági	 
nehézségek	ellenére	2012/2013-ban	árbevételünk	kismértékben	nőtt.	Működési	költségeinket	 több	mint	1%-kal	
sikerült	 lefaragnunk,	 de	 munkavállalóink	 bérét	 és	 juttatásait	 nem	 csökkentettük.	 A	 tőkebefektetőinknek	 szánt	 
kifizetések	a	pénzügyi	évben	23%-kal	magasabbak	voltak	a	tavalyi	kifizetéseknél	a	magasabb	kamatlábak	miatt.	 
Az	 általános	 forgalmi	 adó	 (áfa)	 emelése	miatt	 2012/2013-ban	 6%-kal	 többet	 fizettünk	 az	 államkasszába,	mint	 
tavaly.	Közösségi	befektetéseinket	ugyanakkor	2012/2013-ban	az	elmúlt	négy	év	legmagasabb	összegére	emeltük,	
ami	az	előző	évhez	képest	26%-os	emelkedést	jelent.	

Megtermelt	gazdasági	érték	(millió	forint) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Bevételek 600 622 597	647 626	690 627 757

Működési	költség 481 076 485 054 506	493 499	748

Munkavállalói	bérek	és	juttatások 41 442 44	992 46 326 46 331

Tőkebefektetőknek	szánt	kifizetések 10 802 5 882 8 758 10	791

Államkasszába	történő	befizetések 24 548 34 574 36 036 38 158

Közösségi befektetések 102 119 96 121

Visszatartott	nyereség 42 652 27 025 28 981 32 609

A	vállalatban	állami	tulajdon	semmilyen	formában	nem	volt,	és	jelenleg	sincsen.	2012/2013-ban	a	magyar	államtól	
összesen	22,8	millió	forint	támogatást	kaptunk	a	minimálbér-emelés	kompenzációjának	keretében.	

Az Etikai Kódex az alábbi területeket szabályozza:
• A	 kereskedelmi	 tevékenységre	 vonatkozó	 szabályok:	 versenyjogi	 előírások,	 kereskedelmi	 korlátozások	 és	 
	 szankciók;	kapcsolatunk	a	beszállítóinkkal
• Személyes	és	vállalati	integritás:	csalás,	vesztegetés	és	korrupció;	összeférhetetlenség;	bennfentes	kereskedelem	 
	 és	piaci	erőfölény;	ajándékok	és	jogellenes	kifizetések;	politikai	tevékenység
• Vállalati	 források	 és	 vásárlóink:	 szellemi	 tulajdon;	 a	 vállalati	 információtechnológia	 felelősségteljes	 
	 használata;	titoktartás	és	adatvédelem;	a	számviteli	fegyelem	és	a	pénzmosás	kérdései
• Az	emberek:	egyenlő	esélyek;	elfogadhatatlan	magatartás

Az	összeférhetetlenséggel	szembeni	védekezés	és	az	elővigyázatosság	elvének	érvényesülése	érdekében	a	társaság	
egyes	szabályzatai	szigorú	normákat	állítanak	fel,	amelyek	a	munkavállalók	számára	ismertek,	és	betartásra	kerül-
nek.	Ilyen	szabályzataink	például	az	etikai	szabályzat,	az	ún.	„related	party	policy”,	a	korrupcióellenes	szabályzat,	 
a	vesztegetési	szabályzat	és	a	„ne	hallgass”	szabályzat.

Biztonsági	Vonalunk	biztosítja,	hogy	bárki	névtelenül	 jelezze	észrevételét.	Vállalatunk	betart	és	támogat	minden	
olyan	magyar	jogszabályt	–	és	ennek	valamennyi	külföldi	megfelelőjét	–,	amely	a	panaszbejelentések	bizalmas	jel-
legének	megóvását	lehetővé	teszi.

2012-ben	dolgoztuk	ki	a	csalásellenes	kockázati	nyilvántartásunkat	a	csoportszintű	 iránymutatásoknak	megfele-
lően,	 amelyet	évente	aktualizálunk.	A	kockázatokat	minden	üzleti	 területre	kiterjedően	értékeltük	bekövetkezé-
si	 valószínűség,	 pénzügyi	 hatás	 és	 a	 jelenlegi	 kontrollok	 hatékonysága	 szempontjából.	 Ennek	 eredményeként	 
27	 kockázatot	 azonosítottunk,	 amelyből	 négyet	 értékeltünk	 úgy,	 hogy	 az	 azokra	 vonatkozó	 kontrollt	 tovább	 
erősítjük,	 ezért	 itt	 további	 intézkedéseket	 tettünk.	 A	 nyilvántartást	 és	 a	 meghatározott	 intézkedéseket	 évente	
felülvizsgáljuk,	 amit	 a	menedzsment	hagy	 jóvá.	 2012-ben	 vezettük	be	a	 csalásellenes	 képzési	 programunkat	 is.	 
A	képzést	közel	1235,	kockázatos	munkakört	betöltő	munkatársunknak	tettük	kötelezővé,	akiknek	85%-a	már	el	is	
végezte	azt.	

A	2012/2013.	évi	pénzügyi	évben	(a	korábbiakhoz	hasonlóan)	nem	volt	korrupcióval,	csalással	kapcsolatos	esetünk,	
ezért	válaszintézkedésekre	sem	került	sor.	

Adományozási	 és	 szponzorációs	 szabályzatunk	 tiltja	 a	 politikai	 pártok	 és	 kezdeményezések	 támogatását.	 
Ennek	megfelelően	ilyen	nem	volt	a	2012/2013.	pénzügyi	évünkben	sem.	

A	nemmegfelelőségből	származó	kiadásaink,	büntetések	és	bírságok	az	előző	évhez	képest	40%-kal	csökkentek,	
2012/2013-ban	164	millió	forintot	tettek	ki.	

18	 Forrás:	http://www.transparency.org/cpi2012/interactive

3.1 ETIKA ÉS JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS (COMPLIANCE)

A	Transparency	International	nemzetközi	kutatása	 
szerint	 Magyarországot	 súlyosan	 érinti	 a	 kor-
rupció.	 2012-ben	 Magyarország	 a	 176	 vizsgált	
ország	 közül	 a	 46.,	 az	 Európai	 Unió	 tagállamai	
közül	pedig	a	19.	helyezést	érte	el.18	 	Mivel	 szá-
munkra	nincs	fontosabb,	mint	ügyfeleink	Tescóba	 
vetett	bizalma,	ezért	különös	hangsúlyt	fektetünk	
az	 etikus	 üzleti	 magatartásra.	 Úgy	 gondoljuk,	
hogy	ezáltal	fejleszthetjük	a	magyarországi	üzleti	
kultúrát	is.	

Üzleti	Etikai	Kódexünket	a	hazai	és	a	nemzetközi	 
szabályozások	 (pl.:	 UK	 Bribery	 Act)	 és	 irány-
mutatások	 figyelembevételével	 alakítottuk	
ki,	 meghatározva	 a	 munkatársainktól	 elvárt	
minimum-előírásokat.	 A	 Kódex	 tizennégy	 
olyan	 kulcsfontosságú	 témakörben	 nyújt	 útmu-
tatást,	 amelyek	 felmerülhetnek	 a	munka	 során,	 
és	 amelyek	 iránymutatást	 adnak	 esetleges	 
szabálysértés	észlelése	esetén.	
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A	törvények	és	jogszabályok	be	nem	tartásából	származó	büntetések	és	nem	pénzügyi	szankciók	nagymértékben	
csökkentek.
 

Büntetések	(ezer	forint)	és	nem	pénzügyi	szankciók 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Jelentősebb	bírságok	pénzügyi	értéke	(E	Ft) 1 720 n. a. 153	490 58 000

Nem pénzbeli szankciók száma 26 n. a. 375 6

2011/2012-ben	ár-összehasonlító	kampányt	indítottunk,	amelyben	egyes,	általunk	forgalmazott	termékek	árait	ha-
sonlítottuk	össze	versenytársainkéval,	meghatározott	napon.	Ezt	az	egyik	versenytársunk	kifogásolta,	és	jogi	útra	
terelte.	Az	ügyben	a	Legfelsőbb	Bíróság	határozata	még	nem	született	meg.	

2012/2013-ban	a	Nemzeti	Élelmiszerlánc-biztonsági	Hivatal	(NÉBIH)	diszkriminatív	árazásra	hivatkozva	kifogásolta	 
az	 eltérő	 haszonkulcs	 alkalmazását	 a	magyar	 és	 külföldi	 forrásból	 származó	 1,5%-os	 UHT	 tej	 esetében,	 ezért	 
38	millió	forint	bírságot	szabott	ki.	Továbbá	20	millió	forint	bírságot	kaptunk	a	Gazdasági	Versenyhivataltól,	mivel	 
a	promóciós	újságban	szereplő	egyes	termékeink	nem	voltak	elérhetőek	bizonyos	üzleteinkben.	

Versenyellenes	 viselkedéssel	 kapcsolatban	 a	 Gazdasági	 Versenyhivatal	 indított	 eljárást	 a	 Tesco	 és	 további	 öt	 
kiskereskedelmi	 lánccal	 szemben,	 azzal	 a	 gyanúval,	 hogy	 a	 dinnye	 kiskereskedelmi	 árát	 99	 Ft/kg	 áron	 rögzítet-
ték	és	korlátozták	az	importot	az	érintett	szervezetekkel	(Magyar	Dinnye	Szövetség,	FruitVeB)	együttműködésben.	 
A	Vidékfejlesztési	Minisztérium	álláspontja	alapján	nem	történt	jogsértés,	így	az	eljárást	2013	áprilisában	megszün-
tette a GVH. 

A	fenti	esetekből	tanultunk,	és	olyan	intézkedéseket	tettünk,	amelyek	segítségével	a	jövőben	nagy	valószínűséggel	
meg	tudjuk	előzni	hasonló	esetek	bekövetkezését.

Fontos	 számunkra,	 hogy	 mindenkit	 egyenlő	 bánásmódban	 részesítsünk,	 és	 a	 hátrányos	 megkülönböztetése- 
ket	elkerüljük.	Ennek	érdekében	folyamatainkat,	rendszereinket	és	képzéseinket	úgy	alakítjuk	ki,	hogy	ezen	alap- 
elveinknek	megfeleljenek.	 Sajnos	 ennek	 ellenére	 előfordulnak	 olyan	 esetek,19	 	 ahol	 felmerül	 a	 hátrányos	meg-
különböztetés	 eshetősége,	 de	 szervezetünk	 méretéhez,	 valamint	 tevékenységünk	 kiterjedtségéhez	 mérten	 
az	előforduló	esetek	száma	meglehetősen	alacsony,	hiszen	2010/2011-ben	kettő,	2009/2010-ben,	2011/2012-ben	 
és	2012/2013-ban	egy-egy	ilyen	esetről	tudunk.

Diszkriminatív	esetek	száma 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Faji	megkülönböztetés 0 0 0 0
Bőrszín	alapú	megkülönböztetés 0 1 1 0

Nemi megkülönböztetés 0 1 0 0
Vallási	alapú	megkülönböztetés 0 0 0 0

Megkülönböztetés	politikai	nézetek	alapján 0 0 0 0
Állampolgárság	alapú	megkülönböztetés 0 0 0 0
Egyéb	megkülönböztetés 1 0 0 1
Összesen 1 2 1 1

Minden	előforduló	esetet	felülvizsgáltunk,	és	ahol	szükséges,	ott	jóvátételi	tervet	dolgoztunk	ki,	amelyet,	a	belső	
menedzsment	felülvizsgálatát	követően,	megvalósítottunk.

Hozott	intézkedések	száma 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
A	szervezet	felülvizsgálta	az	esetet 1 1 1 1
Jóvátételi	terv	kidolgozása	és	alkalmazása 1 1   
A	jóvátételi	tervet	megvalósították,	 
az	eredményeket	a	belső	menedzsment	
felülvizsgálati	eljárása	révén	áttekintették

1 1   

Az	esettel	már	nem	foglalkoznak	(lezárták) 1 1 1

Összesen 3 4 2 2

19	 A	 Tesco	 meghatározása	 szerint	 „eset”-nek	 számít	 a	 jogi	 következménnyel	 járó	 esemény,	 a	 szervezet	 által	 feljegyzett	 vagy	 illetékes	 
	 szervezet	 által	 hivatalos	 eljárás	 keretében	 regisztrált	 eset,	 vagy	 olyan	 nemmegfelelőségi	 példa,	 amelyre	 a	 szervezet	 már	 bevezetett	 
	 eljárásokon	keresztül	derített	fényt,	mint	az	irányítási	rendszer	auditok	vagy	hivatalos	monitoring	programok.

3.2 HELYI BESZÁLLÍTÓK ÉS TERMELŐK

A	termék	származása,	a	magyar	eredet	egyre	fontosabb	szempont	vásárlóink	számára.	A	kormány	is	prioritásként	
kezeli	 a	magyar	 termékek	és	 szállítók	 támogatását,	 és	úgy	 tekint	 erre	 a	 szektorra,	mint	 a	gazdasági	 növekedés	
motorjára.	A	100%	magyar	baromfikínálat	bevezetésével,	valamint	a	Regionális	Beszállítói	Fórum	programunkkal	
komoly	sikereket	értünk	el	az	elmúlt	években,	s	a	Tesco	megítélése	jelentősen	javult	e	témában.

Jelenleg több mint 1700 
beszállítóval	 dolgozunk	 együtt,	
akiknek	 több	 mint	 80%-a	
magyarországi	 szállító.	 Büsz-
kék	 vagyunk	arra,	 hogy	a	helyi	
beszállítók	 legnagyobb	 part-
nereként	 segíthetjük	 biztos	
megélhetésüket.

A	 beszállítóink	 által	meg- 
termelt	 értéket	 tekintve	
az	 összes	 beszállítóink	
közül	 a	 magyarorszá-
gi	 szállítóink	 képviselték	
2012/2013-ban	 a	 megter-
melt	érték	81%-át.
 

 

MI	SZÁMÍT	MAGYAR	TERMÉKNEK?20 

A magyar származásra történő utalás a forgalomba hozott feldolgozott termék esetében akkor  
tüntethető fel, ha
a) az előállításhoz használt feldolgozatlan termékösszetevő teljes egészében magyar,
b) a feldolgozás minden lépése Magyarországon történt, és
c) az előállításhoz használt egyéb feldolgozott termék összetevői is megfelelnek az a) pontban foglaltaknak. 

A „hazai termék” jelölés akkor tüntethető fel, ha:
a) az előállításhoz használt feldolgozatlan termékösszetevő több mint 50%-a magyar,
b) a feldolgozás minden lépése Magyarországon történt, és 
c) az előállításhoz használt feldolgozott termékösszetevő megfelel az a)–b) pontokban meghatározott  
 követelményeknek.

A „hazai feldolgozású termék” jelölés akkor tüntethető fel importeredetű összetevőt tartalmazó termék esetén,  
ha a feldolgozás minden, a termék összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait meghatározó eljárás Magyarországon 
történt.

20	 Forrás:	A	vidékfejlesztési	miniszter	74/2012.	(VII.	25.)	VM	rendelete
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A	 regionális	 beszállítóink	 közül	
a	 Tesco	 Nyugat-dunántúli	 régió	
szállítói	 forgalma	 volt	 a	 legma-
gasabb	 2012/2013-ban,	 több	
mint	 827,2	 millió	 forint.	 A	 leg- 
alacsonyabb	 forgalmú	 régió	 a	
Tesco	 regionális	 beszállítói	 közül	 
a	Dél-alföldi	régió	volt,	61,4	millió	
forinttal.

 
Úgy	 gondoljuk,	 hogy	 a	 magyar	 gazdaság	
versenyképességének	 jövőjét	 nagymérték-
ben	meghatározza	a	magyar	kis-	és	középvál-
lalkozások,	 termelő-	 és	 kereskedelmi	 válla-
latok	 versenyképessége.	 Fontosnak	 tartjuk,	
hogy	minél	 több	 olyan	 eszközt	 fejlesszünk,	
amely	 a	magyar	 kis-	 és	 középvállalkozások	
versenyképességét	növelni	tudja.	

A	 vállalatok	 versenyképességét	 egyrészt	
a	 vállalatok	 működése,	 valamint	 az	 álta-
luk	 előállított	 termékek	 iránti	 kereslet	

határozhatja	meg.	A	Tesco	számos	olyan	programot	dolgozott	ki,	amely	egyrészt	segít	a	magyar	termelők	termékei	
iránti	kereslet	növelésében,	másrészt	szakmai	segítséget	nyújt	ezeknek	a	vállalkozásoknak	ahhoz,	hogy	helyben, 
regionálisan,	 országosan	 és	 nemzetközileg	 is	 sikeres,	 versenyképes	 üzletet	 működtethessenek.	 A	 legnagyobb	 
sikereket	ennek	a	két	megközelítésnek	az	ötvözésével	érhetjük	és	értük	el.

LEGFONTOSABB	TEVÉKENYSÉGEINKET,	AMELYEKET	A	KÖVETKEZŐ	ALFEJEZETEKBEN	
RÉSZLETESEBBEN	MUTATUNK	BE,	AZ	ALÁBBI	PONTOKBAN	FOGLALJUK	ÖSSZE:

• Kiváló magyar termékeket fejlesztünk és vásárolunk
• Támogatjuk és fejlesztjük a helyi termelőket
• Folytatjuk egyedülálló Regionális Beszállító Fórumainkat
• Beszállítóinknak folyamatos szakmai segítséget nyújtunk működésünk és termékeik tökéletességéhez
• Kiterjesztjük a kis- és középvállalkozásokat szakmai támogatással segítő Beszállítói Akadémia programot 
• Segítjük hazai beszállítóinkat regionálisból országossá, országosból nemzetközi partnerré válni
• Kiemeljük saját márkás termékeink származását, illetve növeljük a részesedésüket Magyarországon  
 és Közép-Európában
• Láthatóvá tesszük elkötelezettségünket a magyar beszállítók, termékek mellett
• Kommunikáljuk erőfeszítéseinket és elért eredményeinket munkatársainknak, beszállítóinknak,  
 vásárlóinknak és a gazdasági szereplőknek 

„Ez a módszer, amit elkezdett a Tesco, hogy he-
lyi és regionális beszállítókat is befogad, már 
egy nagyon jó irány abban a tekintetben, hogy 
ne csak a közvetítő kereskedő legyen. Nagyon jó 
dolog az is, hogy vannak pici üzletei is, elérhető 
közelségben, amivel megint a vásárlókat elégíti ki,  
és ugyanazt kapja, mint amit egy nagyobb áru-
házban” – Dr. Kardeván Endre, államtitkár,  
Vidékfejlesztési Minisztérium

3.2.1 BESZÁLLÍTÓK FEJLESZTÉSE

A	Tesco	a	magyar	beszállítók	elkötelezett	partnereként	
folyamatosan	 törekszik	arra,	hogy	áruházaiban	minél	
több	 hazai	 termelőtől	 és	 gyártótól	 származó	 ter-
méket	 kínáljon	 vásárlóinak.	 Folyamatosan	 keressük	 
a	lehetőséget,	hogy	olyan	kis-	és	középvállalkozások-
kal	 vegyük	 fel	 a	 kapcsolatot,	 akik	 jó	minőségű	 hazai	 
terméket	 gyártanak.	 A	 velük	 kialakított	 kapcsolat	 
túlmutat	 a	 szigorú	 értelemben	 vett	 kereskedel-
mi	 kapcsolaton,	 A	 partnerség	 magában	 foglalja	 
a	beszállítók	képzését	és	fejlesztését	is.

Országos	áruházláncként	kiváló	lehetőséget	tudunk	biztosítani	a	magyarországi	termelőknek,	hogy	beszállítóink-
ként	 országos	 piachoz	 jussanak.	Nemzetközi	 vállalat	 lévén	 pedig	 segíteni	 tudjuk	 őket	 a	 nemzetközi	 piacra	 való	
kijutásban	 is.	Annak	érdekében,	hogy	a	méretünk	és	hálózatunk	által	adott	 lehetőségeket	minél	 jobban	ki	 tud-
juk	 használni,	 tudatos	 együttműködésre	 törekszünk	 beszállítóinkkal,	 amelynek	 keretében	 segítünk	 nekik	 helyi	
szállítóból	regionális,	országos,	valamint	nemzetközi	beszállítóvá	válni.

Közös	 fejlesztési	 munkánk	 eredményeként	 2012/2013	 során	 hat	 helyi	 és	 regionális	 beszállítónk	 vált	 országos	
beszállítóvá,	további	szállítóink	pedig	a	nemzetközi	piacra	kiírt	tendert	nyertek.	

PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT.
A	 Privát	 Húsfeldolgozó	 Kft.	 2011	márciusában	 13	 terméket	 kezdett	 el	 szállítani	 a	 Tescónak,	 2011	 végére	 pedig	 
a	 beszállított	 termékek	 értéke	 már	 megközelítette	 a	 10	 millió	 forintot.	 Felismerve	 az	 együttműködésben	 rejlő	 
lehetőségeket,	2012	áprilisában	stratégiai	megbeszélést	tartott	a	két	vállalat.
A	stratégiai	együttműködés	megalapozásának	köszönhetően	2012.	májustól	a	Privát	Húsfeldolgozó	Kft.	termékei	
részt	vettek	a	Tesco	országos	akcióiban,	júliusban	pedig	szállítói	féloldalas	reklámot	kaptak	a	Tesco	akciós	újság-
jában.	Augusztustól	a	Tesco	58	boltjában	a	frissáru-gondolavégen	megjelentek	a	legnépszerűbb	Privát	termékek,	
decemberben	pedig	Extra	boltos	akcióban	vettek	részt.	A	2012/2013-as	pénzügyi	év	végére	a	Privát	Húsfeldolgozó	
Kft.	beszerzési	értéke	meghaladta	a	63	millió	forintot,	2013	márciusától	pedig	országos	beszállítóvá	vált.

EISPRO KFT.
A	 Tesco	 és	 az	 EISPRO	 Kft.	 közötti	 együttműködés	 2010-ben	 kezdődött,	 jégkrémtermékek	 forgalmazásával.	 
A	 hazai	 beszerzés	 értéke	 2010-ről	 2011-re	 közel	 hatszorosára	 emelkedett,	 és	 azóta	 is	 folyamatosan	 növekszik.	 
A	Tesco	Színes	saját	márkás	termékek	gyártása	a	törökbálinti	gyárban	2011-ben	kezdődött	meg,	2012-ben	pedig	
az	EISPRO	megkezdte	a	Tesco	Value	60	ml-es	pálcikás	jégkrémek	gyártását	is.	Szintén	ebben	az	évben	indult	el	 
az	EISPRO	prémium	kategóriás	termékcsalád	forgalmazása	az	áruházláncnál,	termékeivel	25%-os	piacrészt	hasítva	
a	magyarországi	Tesco	kínálatából.
AZ	EISPRO	Kft.	a	saját	márkás	termékek	külföldi	forgalmazására	kiírt	tendert	2012	novemberében	nyerte	el,	 így	
2013	közepétől	már	Lengyelországba,	Csehországba	és	Szlovákiába	is	szállítja	Magyarországon	gyártott	termékeit.

Beszállítói	 nézőpont	 elnevezésű	 kutatásunkban	 évente	 felmérjük	 partnereink	 tapasztalatait,	 véleményét	 és	 
javaslatait	a	Tescóval	való	együttműködésről.	A	válaszadók	észrevételei	alapján	képet	kapunk	arról,	hogy	mi	az,	
amivel	elégedettek	vagy	elégedetlenek,	és	mely	területeken	kell	még	fejlődnünk.

450 196
Közép-magyarországi régió

388 383
Dél-dunántúli régió

354 328
Észak-alföldi régió

61 196
Dél-alföldi régió

A TESCO 
REGIONÁLIS 

SZÁLLÍTÓINAK 
FORGALMA RÉGIÓK 

SZERINTI 
BONTÁSBAN 

(EZER FORINT)

827 246
Nyugat-dunántúli régió

ORSZÁGOS SZÁLLÍTÓK 
ARÁNYA RÉGIÓK 

SZERINTI BONTÁSBAN

29% 39%

43% 54%

35% 36%

39% 53%

44% 57%

SZÁLLÍTÓK 
SZÁMA 

ALAPJÁN TERMÉKSZÁM
ALAPJÁN

Nyugat-dunántúli régió

Dél-alföldi régió

Észak-alföldi régió

Dél-dunántúli régió

Közép-magyarországi régió

„Az agrárgazdaságnak Magyarországon van jövője, és a fiatalok is szeretnének ebben tevékenykedni. A fiatal 
gazdáknak lehetne olyan programot közösen kidolgozni, hogy hogyan lehet egy gazdaságot működtetni úgy,  
hogy az hosszú távon megérje. Adott esetben üzleti tanácsadást is lehetne kínálni, például üzleti és pénzügyi 
tervezésben való együttműködést. Ezt a Tesco egy érdekképviseleten vagy kamarán keresztül valósíthatná meg”  
– Kis Miklós Zsolt, általános alelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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REGIONÁLIS	BESZÁLLÍTÓI	FÓRUM
2009	 óta	 rendszeresen	megszervezzük	 a	 vállalat	 Regionális	
Beszállítói	 Fórum	 sorozatát	 azzal	 a	 céllal,	 hogy	 olyan	 helyi	
beszállítókat	 ismerjünk	 meg,	 akik	 méretüknél	 vagy	 terme- 
lési	kapacitásuknál	fogva	nem	válhattak	a	Tesco	partnereivé.	
A	 fórumokon	 segítünk	 magyar	 kis-	 és	 középvállalatoknak,	
hogy	 a	 Tesco	 beszállítóivá	 válhassanak.	 Ezzel	 hozzájárulunk	
fejlődésükhöz,	 valamint	 a	 helyi,	 illetve	 regionális	 termékek	
elterjesztéséhez.	

2012	áprilisában	Szolnokon	rendeztük	meg	hatodik	Regioná-
lis	 Beszállítói	 Fórumunkat,	 melynek	 keretében	 Nógrád,	 He-
ves	és	Jász-Nagykun-Szolnok	megye	helyi	termelőit	ismertük	
meg,	akik	röviden	bemutatták	cégüket,	termékeiket,	gyártási	
és	szállítási	kapacitásukat,	és	személyesen	tehették	fel	kérdé-
seiket	a	Tesco	munkatársainak.

BESZÁLLÍTÓI	AKADÉMIA
A	Vidékfejlesztési	Minisztérium	szakmai	támogatásával	2012	novemberében	
indítottuk	 útjára	 a	 Tesco	Beszállítói	 Akadémiát.	 A	 rendezvénysorozat	 célja,	
hogy	olyan	tudást,	szakértelmet	adjunk	a	jelenlegi	és	potenciális	beszállítói	
partnerek	részére,	amelyek	hozzájárulnak	a	termékfejlesztéshez,	a	minőség-
biztosításhoz,	a	marketing-	és	exportlehetőségek	bővítéséhez	és	a	megfelelő	
pénzügyi	háttér	biztosításához.	A	konferencián	közel	100	beszállító	partner	
vett	részt.

Az	új	beszállítók	felkutatása,	a	velük	való	kapcsolatfelvétel,	illetve	edukáció-
juk	hozzájárul	ahhoz,	hogy	egyre	több	megfelelő	háttérrel	és	szakmai	isme- 
rettel	 rendelkező	 hazai	 beszállító	 legyen	 részese	 egy	 nagy,	multinacionális	
szervezet	működésének.

ÜZLETI	TANÁCSOK	KICSIKNEK	ÉS	NAGYOKNAK
2012-ben	 első	 ízben	 adtunk	 ki	 egy	 kis-	 és	 középvállalkozások	 fejlesztésére	 szánt	 könyvet,	 amelyben	 az	 üzleti	
tervezéstől	 kezdve	 a	 finanszírozási	 kérdéseken	 és	 a	 vállalkozás	működtetésén	 keresztül	 a	 kommunikáció	 alap-
jáig	olyan	tanácsokat	gyűjtöttünk	össze,	amelyek	segíthetnek	a	vállalkozóknak	sikeresen	alapítani	és	működtetni	 
egy	vállalatot.	

A	 könyv	 iránytűként	 szolgál	minden	 olyan	magyar	 élelmiszer-ipari	 vállalatnak,	 amely	 a	 fejlődés	mellett	 teszi	 le	 
a	voksát.	Ez	a	kiadvány	utat	mutat	a	mostanihoz	hasonló,	hirtelen	változó	és	bizonytalan	gazdasági	környezet-
ben	 is,	 valamint	 segít	megtenni	az	első	 lépéseket	a	 fenntartható	növekedés	útján.	Az	Üzleti	 tanácsok	kicsiknek	 
és	nagyoknak	című	könyv	ingyenesen	letölthető	a	Tesco	honlapjáról:	http://tesco.hu/tanacsok.

3.2.2 MAGYAR TERMÉKEK IRÁNTI KERESLET FEJLESZTÉSE

2011-ben	elindítottuk	100%	magyar	baromfi	programunkat,	így	üzleteinkben	csak	hazai	forrásból	származó	barom-
fit	kínálunk	vásárlóinknak.	Ezenkívül	felhívjuk	vásárlóink	figyelmét	a	magyar	és	hazai	termékekre.

A	 magyarországi	 kereslet	 fejlesztése	 mellett	 felhívjuk	 beszállítóink	 figyelmét	 a	 Tesco	 nemzetközi	 hálózatában	
meghirdetett	aktuális	tenderekre	annak	érdekében,	hogy	hozzájáruljunk	a	jó	minőségű	és	versenyképes	magyar	
termékek	exportjának	növeléséhez.

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNYÜNK4
4.1 MUNKATÁRSAINK IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNK

Sikerünk	zálogát	és	vállalatunk	legnagyobb	értékét	munkatársaink	jelentik.	Jövőképünk,	célkitűzéseink	és	értékeink	
csak	általuk	valósulhatnak	meg;	ők	képviselnek	minket	vásárlóink,	szállítóink,	a	hatóság	és	más	érintetti	csoportok	
felé.	Ahhoz,	hogy	hosszú	távon	sikeresek	tudjunk	lenni,	fontos,	hogy	munkatársaink	a	megfelelő	képességekkel,	
elköteleződéssel	és	lelkesedéssel	rendelkezzenek	munkájuk	és	a	vállalat	iránt.	Ennek	érdekében	rugalmas	foglalkoz-
tatási	formákat	és	karrierprogramokat	dolgoztunk	ki	számukra,	szakmai	fejlődésüket	pedig	képzésekkel	támogat-
juk.	Számos	csatornán	folytatunk	munkatársainkkal	párbeszédet	annak	érdekében,	hogy	véleményeiket	és	javas- 
lataikat	össze	tudjuk	gyűjteni	és	működésünk	szervezésénél	figyelembe	tudjuk	venni.

4.1.1 MUNKATÁRSI DIVERZITÁS

2012/2013	évi	záró	létszámunk	szerint	munkavállalóink	
száma	 az	 inaktív	 és	 diákmunkásokkal	 együtt	 21	 232	
fő	volt.	A	női	munkatársak	aránya	2013.	február	28-án	
67%	volt,	vagyis	kétszer	annyi	nő	dolgozik	nálunk,	mint	
ahány	férfi.

Fiatalos	 szervezet	 vagyunk,	 munkatársaink	 29%-a	 
30	évnél	fiatalabb,	55%-uk	a	30–50	éves	korosztályhoz	
tartozik,16%-a	idősebb	50	évnél.	Munkatársaink	jellem- 
zően	teljes	munkaidős	szerződéssel	bírnak	(81%).	

2009/2010

17 325

2 809

2011/2012

16 834

4 026

2012/2013

17 209

4 023

2010/2011

17 628

3 177

MUNKATÁRSAK SZÁMA SZERZŐDÉS TÍPUS SZERINT
TELJES MUNKAIDŐS SZERZŐDÉS ÉS RÉSZMUNKAIDŐS SZERZŐDÉS

2012/2013	jelentéstételi	időszakunk	végén	munkatársaink	19%-a	rendelkezett	határozott	idejű	szerződéssel,	ami	
megfelel	a	2011/2012-es	időszak	arányainak.

Munkatársaink	 között	megtalálhatóak	 részmunkaidőben	dolgozó	nyugdíjasok,	 gyermeküket	 nevelő	 édesanyák,	
tanulók,	és	közel	1500	megváltozott	munkaképességű	dolgozó	is.	Célunk,	hogy	minél	szélesebb	társadalmi	csopor-
toknak	kínáljunk	munkahelyet.	

Munkatársainknak	nem	kínálunk	kollektív	szerződést,	de	gondosan	ügyelünk	arra,	hogy	egyesülésre	irányuló	jogaik	
ne	sérüljenek.

MUNKATÁRSAK SZÁMA 
NEMEK SZERINT

2012 / 2013

14 329

6 903
2011 / 2012

13 528

7 332
2010 / 2011

14 390

7 786
2009 / 2010

13 620

7 376

http://tesco.hu/tanacsok


29 30

Munkatársainkat	szintek	szempontjából	öt	csoportra	 (work	 level,	WL)	osztjuk.	Míg	a	 legnépesebb	csoportokban	
(WL1	és	WL2)	az	aktív	státuszú	nők	aránya	magasabb	a	férfiakénál,	a	többi	vezetési	csoportban	a	férfiak	aránya	
magasabb	a	nőknél.	

Nemzetközi	 vállalatként	 tudjuk,	 milyen	 előnyök	 származnak	 egy	 olyan	 munkaközösségből,	 ahol	 különböző	
kultúrájú	 és	 hátterű	 munkatársak	 dolgoznak	 együtt.	 Ugyanakkor	 azt	 is	 tudjuk,	 hogy	 a	 vállalat	 sikeressége	 
szempontjából	elengedhetetlen,	hogy	a	 felső	vezetésben	meghatározó	 legyen	a	helyi	munkatársak	aránya.	Bár	 
a	Tescónál	nincs	erre	írott	politika,	a	Tesco-csoport	által	megfogalmazott	tanács	szerint	a	felső	vezetésben	a	helyi	
kollégák	aránya	legalább	55%.	A	Tesco	magyarországi	felső	vezetésében	jelenleg	43%	a	magyar	kollégák	aránya.

4.1.2 FLUKTUÁCIÓ

2012/2013-ban	 belépő	 új	 munkatársaink	 száma	 37%-kal	 csökkent,	 7476-ról	 4724-re.	 A	 legnagyobb	 mértékű	
csökkenés	női	belépő	munkatársaink	számában	található:	közel	1700	fővel	kevesebb	női	munkatárs	csatlakozott	
hozzánk	ebben	az	időszakban,	mint	egy	évvel	korábban.	
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BELÉPŐ MUNKATÁRSAK
FÉRFI ÉS NŐ  

2012/2013-ban	 némileg	 csökkent	 kilépő	 munkatársaink	 száma,	 összesen	 904	 fővel,	 ami	 elsősorban	 annak	 
köszönhető,	hogy	kevesebb	férfi	kollégánk	lépett	ki.	
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Folyamatosan	dolgozunk	azon,	hogy	olyan	munkahelyet	kínáljunk	munkatársaink	számára,	amivel	hosszú	távon	
tudnak	tervezni.	2012/2013-ban	az	elmúlt	évek	tendenciájának	megfelelően	tovább	csökkent	fluktuációs	rátánk,	
29%-ra.	Férfi	munkatársaink	körében	42%-ról	39%-ra,	női	munkatársaink	esetében	pedig	30%-ról	25%-ra	csök-
kent	kilépő	munkatársaink	aránya.21 

Fluktuációs	ráta* 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Összesen 35% 33% 34% 29%

Férfi 43% 40% 42% 39%

Nő 30% 29% 30% 25%

Sajnos	az	átalakuló	gazdasági	helyzet	következményeként	az	elmúlt	évben	munkatársaink	számát	csökkentenünk,	
a	 bérelt	 munkaerő	 számát	 pedig	 növelnünk	 kellett.	 Fontos	 célunk	 volt	 ugyanakkor,	 hogy	 azon	munkatársaink	
számára,	 akik	elhagyták	vállalatunkat,	minél	 több	 segítséget	nyújtsunk.	A	2012/2013-as	évben	 történt	nagyobb	
létszámleépítés	 miatt	 „Outplacement”	 rendszert	 működtettünk	 az	 elbocsátott	 és	 a	 Tescónál	 maradt	 kollégák	
számára	 az	 események	 könnyebb	 feldolgozása	 érdekében.	 A	 rendszer	 részeként	 próbainterjúkat	 szerveztünk	 
személyzeti	 tanácsadó	 cégekkel,	 álláskeresési	 tréninget	 tartottunk,	 álláskereső	 irodát	 működtettünk,	 valamint	
önéletrajz	és	motivációs	levél	írásával	kapcsolatos	tanácsadást	tettünk	elérhetővé.

A	végkielégítés	mértékének	meghatározása	a	munka	 törvénykönyve	 szerint	 történt,	figyelembe	véve	az	életkort	 
és	a	munkában	töltött	évek	számát.

4.1.3 MUNKATÁRSAINK MEGBECSÜLÉSE

BÉREZÉS
Munkatársaink	 bérezése	 nemcsak	 megélhetésüket	 biztosítja,	 hanem	 munkájuk	 értékének,	 vállalatunk	 értékte-
remtéséhez	való	hozzájárulásuk	megbecsülésének	jele	is.	Ezért	fontosnak	tartjuk,	hogy	a	piaci	mechanizmusoknak	és	
körülményeknek	megfelelően	olyan	bérezési	szinteket	alakítsunk	ki,	amelyek	munkatársaink	számára	is	attraktívak.

Pályakezdő	munkatársaink	bérmátrixának	alsó	határa	2011/2012	óta	megegyezik	a	mindenkori,	Magyarországon	
hatályos	 minimálbérrel,	 felső	 határa	 pedig	 2011/2012-ben	 81%-kal,	 2012/2013-ban	 77%-kal	 haladja	 meg	 azt.	
Diplomás	pályakezdőink	számára	az	országos	diplomás-minimálbér	háromszorosát	kínáljuk.

Átlagos	kezdő	fizetés	(ezer	HUF) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Pályakezdők	fizetése:
a	bérmátrix	alsó	határa

n. a. 82 93 98

Pályakezdők	fizetése:
a	bérmátrix	felső	határa

n. a. 162 168 173

Diplomás	pályakezdők	átlagos	fizetése 280 280 300 300

Országos minimálbér 74 78 93 98

Fontosnak	tartjuk,	hogy	a	diverzitás	megőrzése	mellett	egyenlő	esélyt	és	lehetőséget	biztosítsunk	munkatársaink	
számára.	Az	egyenlő	bánásmód	egyik	jele	a	nők	és	férfiak	átlagos	fizetési	szintjének	aránya.
 

21	*	Jelentésünkben	publikált	fluktuációs	ráták	nem	egyeznek	az	elmúlt	években	jelentett	rátákkal.	Az	eltérés	oka,	hogy	eddigi	 
	 jelentéseinkben	a	TESCO	által	kidolgozott	módszertan	szerint	publikáltuk	rátáinkat,	idén	viszont	a	Globális	Jelentéstételi	 
	 Kezdeményezés	(GRI)	által	felállított	módszertan	szerint	állapítottuk	meg	fluktuációs	rátáinkat.	
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A	 Tescónál	 alkalmazott	 munkavállalói	 szintek	 alapján	 elmondható,	 hogy	 az	 ugyanolyan	 beosztási	 szintben	 
dolgozó	női	munkavállalók	átlagos	fizetése	szinttől	függően	87–99%-a	a	férfiak	átlagos	fizetésének.	Ez	az	eredmény	 
a	magyarországi	átlagnál	lényegesen	jobb,	de	törekszünk	a	folyamatos	fejlődésre.	

JUTTATÁSOK,	DÍJAK	ÉS	ELISMERÉSEK
Fokozott	 figyelmet	 fordítunk	a	munkavégzés	 körülményeinek	 javítására	 és	 a	dolgozói	 közösségek	 fejlesztésére.	 
E	területek	javítását	célzó	terveink	minden	évben	szerves	részét	képezik	éves	célkitűzéseinknek.

Munkatársaink	kedvezményt	kapnak	az	áruházakban	megvásárolható	termékekre,	az	utazási	és	biztosítási	szol-
gáltatásokra.	Az	egészségpénztári	és	étkezési	hozzájáruláson	felül	lehetőség	van	családi	csomagban	mobiltelefon-	
és	mobilinternet-előfizetésre,	egyéni	biztosítások	megkötésére,	valamint	kedvezményes	üdülésre	és	sportolásra	is.	
Minden	aktív	munkavállaló	egyformán	jogosult	béren	felüli	juttatásokra	(a	részmunkaidősök	arányos	mértékben).

Az	 egyéni	 kimagasló	 teljesítményeket	 Értékeink	 díjjal	 ismerjük	 el.	 Ezt	 a	 díjat	 havonta,	 valamint	 vállalati	 
események	 alkalmával	 olyan	 munkatársaknak	 osztjuk	 ki,	 akik	 vállalati	 értékeink	 közül	 valamelyiket	 kiemelten	
képviselik	munkájuk	során.	Az	évente	egyszer	megrendezésre	kerülő	Értékeink	Díjátadó	Gála	lehetőséget	ad	arra,	
hogy	a	vállalati	szinten	kiemelkedő	dolgozói	teljesítményt	és	példaértékű	hozzáállást	is	jutalmazzuk.

Munkatársaink	 erőfeszítéseit,	 kitartó	 munkáját	 és	 lelkesedését	 az	 év	 során	 olyan	 közösségi	 eseményekkel	 is	 
elismerjük,	mint	a	Munkatársak	Hete,	a	Tesco	Családi	és	Sportnap,	Mikulás-ünnepség	és	a	karácsonyi	parti.

 

4.1.4 MUNKATÁRSAINK FEJLESZTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

KÉPZÉSEK
Munkatársaink	 naprakész	 tudásának	 és	 készségeinek	 fejlesztésére	 képzési	 programokat	 dolgoztunk	 ki.	 Ezek	
egyrészt	a	vállalaton	belül	kínált	belső	képzések,	másrészt	támogatott	külső	képzések.	A	Tesco	ezen	túl	tanulmányi	
szabadságot	is	biztosít	munkatársaink	munkahelyének	garantált	fenntartásával.

Munkatársaink	 érdeklődési	 körük	 és	 szakmai	 előmeneteli	 szándékuk	 alapján	 választhatnak	 az	 angol	 képzés,	 
valamint	 különféle	 készségfejlesztő	 tréningjeink	 közül.	 Képzéseink	 a	 készségfejlesztésen	 túl	 a	 specifikus	 
Tesco-modellek	alkalmazásával	közös	értékrendet	és	közös	„beszélt	nyelvet”	biztosítanak	a	résztvevők	számára.	
Legtöbb	tréningünket	online	és	tantermi	képzés	kombinációjaként	kínáljuk.

2012/2013-ban	férfi	munkatársainkra	átlagosan	7	óra,	női	munkatársainkra	átlagosan	5	óra	formális	képzés	jutott.	 
Átlagosan	 a	 legtöbb	 képzési	 órában	 a	 Beszerzési	 igazgatóság	 (32	 óra),	 a	 Pénzügyi	 igazgatóság	 (22	 óra)	 és	 
a	Vállalati	kapcsolatok	igazgatóság	(21	óra)	munkatársai	részesültek.

OKJ-s	 képzések	 szervezésével	 igyekszünk	 hozzásegíteni	 a	 szakképzettséggel	 nem	 rendelkező	munkatársainkat	 
is	 a	 versenyképes	 szaktudás	 és	 szakmai	 bizonyítvány	megszerzéséhez.	 Ilyen	 többek	 között	 a	 tavaly	 bevezetett	 
Hús	Akadémia	és	a	Pék	Akadémia.

Belső	 képzések	 és	 gyakornoki	 programok	 támogatják	 az	 átképzést	 adott	 munkaköri	 szinten	 belül,	 illetve	 
az	előléptetést	támogatva,	azon	munkatársaink	számára,	akik	vállalaton	belül	kerültek	áthelyezésre.	

VEZETŐI	FEJLESZTÉS
Üzleti	 eredményességünk	 és	 sikerünk	 megőrzéséhez	 elengedhetetlen	 a	 munkatársak	 vezetői	 képességeinek	 
fejlesztése,	az	értékek	vezérelte	menedzsmentszemlélet	meghonosítása.	

Vezetői	 Akadémiánk	 számos	 vezetői	 készség-	 és	 képességfejlesztő	 tréninget	 kínál	 a	 hatékony	működés	 és	 a	 jó	
munkatársi	 légkör	megteremtéséhez	 szükséges	 képességek	 fejlesztésére.	 2012-től	 kiterjesztettük	 és	 elérhetővé	
tettük	 tréningjeinket	 a	 hipermarketek	 szenior	 menedzserei,	 az	 osztályvezetők,	 valamint	 a	 kisebb	 üzletekben	 
dolgozó	boltvezetők	számára	 is.	Az	ő	szerepük	ugyanis	kulcsfontosságú	mind	a	munkatársak	menedzselésében,	
mind	az	üzleti	célok	elérésében.

Mindezek érdekében:
•	 Minden	 vezetői	 szint	 számára	 meghatároztuk	 azokat	 az	 alaptréningeket,	 amelyeken	 való	 részvétel	 
	 segíti	a	vezetői	munkát,	valamint	a	különböző	szintek	közötti	váltást
•	 Egy	 átlátható	 vezetőképzési	 rendszert	 alakítottunk	 ki,	 amely	 új	 és	 egységes,	 a	 központi	 irodára	 
	 és	a	kiskereskedelmi	egységekre	egyaránt	érvényes	
•	 Fejlesztjük	 e-learning	 rendszerünket	 annak	 érdekében,	 hogy	 növeljük	 a	 társosztályok	 elégedettségét	 
	 és	képzéseink	hatékonyságát
•	 A	 legfontosabb	 témákban	 rendszeres	 képzéseket	 tartunk	 az	 ismeretek	 felfrissítése	 céljából	 
	 (alapképességek,	alap	vezetői	és	menedzsmenttémák)
•	 Elindítottuk	 az	 áruházi	 osztályvezetők,	 valamint	 a	 kis	 formátumú	 boltok	 vezetői	 számára	 az	 alap	 vezetői	 
	 és	 egyéb	 készségfejlesztési	 témákat	 tartalmazó	 tréninget	 (pl.	 munkaszervezés	 és	 delegáció,	 
	 analízis	és	döntéshozatal,	helyzetfüggő	vezetés	stb.)

Célunk	az	volt,	hogy	8000	tréningnapon	2760	menedzsernek	adjunk	lehetőséget	vezetői	készségeinek	javítására	
és	fejlesztésére.
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A NŐK ÁTLAGOS FIZETÉSÉNEK ARÁNYA A FÉRFIAK ÁTLAGOS FIZETÉSÉHEZ VISZONYÍTVA

 Bízz a munkatársaidban, mert együtt többre vagytok képesek 
 Építs saját területeden túlmutató kapcsolatrendszert 
 Tudd, mikor kell neked irányítanod, és mikor hagyd vezetni magad 
 Teremts partnerségen alapuló csapatszellemet bárhol is vagy

VÁLLALATI SZINTŰ ÖSSZEFOGÁS A KÖZÖS SIKER ELÉRÉSÉÉRT SAJÁT ENERGIAFORRÁSAINK ISMERETE ÉS EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE

NYITOTT SZEMMEL JÁRVA TUDJUK JÓL MEGALAPOZNI A VÁLLALAT JÖVŐJÉT
SZOROS KAPCSOLAT ÉPíTÉSE A VÁSÁRLÓKKAL ÉS A MUNKATÁRSAKKAL

GYORS GONDOLKODÁSMÓD, DÖNTÉSHOZATAL ÉS VÁLTOZÁSKEZELÉS

 Ismerd önmagad, és tudd, hogyan lehetsz a legjobb formában 
 Legyen energiád és belső hajtóerőd ahhoz, hogy az elvárásokon felül teljesíts 
 Ragaszkodj az értékeidhez és cselekedj helyesen még nehéz körülmények között is 
 Teremts számodra megfelelő egyensúlyt a munka és a magánélet között 
 Maradj pozitív és erősítsd mások önbizalmát

 Mindig az emberek álljanak tetteid középpontjában 
 Értsd meg mások érzéseit és annak megfelelően reagálj 
 Mindig légy kedves és nyitott másokkal 
 Szánj időt arra, hogy láss, meghallgass és elismerj másokat 
 Építs bizalmon alapuló, bensőséges kapcsolatot munkatársaiddal

  Folyamatosan keresd a trendeket és a lehetőségeket a vállalat fejlesztése érdekében
 Ösztönözd az újításokat és a fejlesztéseket a területeden
  Különböző források segítségével mindig légy naprakész  
(digitális eszközök, személyes kapcsolatok)
 Teremts olyan környezetet, ahol nyitottan fogadják és megvalósítják az új ötleteket
 Légy tisztában az aktuális irányzatokkal a vállalaton belül és kívül is

 Kezeld megfelelően a prioritásokat és az olyan helyzeteket, ahol nincs jó megoldás 
 Döntéseidnél mindig vedd figyelembe a saját értékeidet és a vásárlók igényét  
 Reagálj gyorsan anélkül, hogy szem elől tévesztenéd a hosszú távú célkitűzéseidet 
 Vállalj kiszámítható kockázatot a vállalat növekedése érdekében 
 Fejlődj együtt a változásokkal és vonj be másokat a megvalósításukba

VEZETŐI KÉSZSÉGEINK

EZEK A KÉSZSÉGEK KELTIK ÉLETRE JÖVŐKÉPÜNKET  
ÉS STRATÉGIÁNKAT EGY VÁLTOZÓ VILÁGbAN
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A	betegségek	megelőzésében	fontos	szerepet	játszik,	hogy	a	vállalat	saját	üzemorvosi	és	szemészeti	szolgáltatást	
biztosít,	 továbbá	a	 témával	 kapcsolatos	 tudnivalókat	 rendszeresen	kommunikálja.	Munkatársaink,	 valamint	más	
érintettek	 (pl.:	alvállalkozók)	számára	a	kötelező	tűz-	és	munkavédelmi	oktatások	túl	 rendszeresen	tartunk	kép-
zéseket	és	előadásokat	a	súlyos	sérülések	elkerülése	és	a	legfontosabb	gyakorlati	tudnivalók	elsajátítása	érdekében.

Úgy	gondoljuk,	hogy	akkor	tudunk	biztonságos	munkahelyeket	teremteni	munkatársaink	számára,	ha	felkészítjük	
őket	a	munkavégzés	során	előforduló	balesetek	kockázataira,	és	ha	elsajátítják	azok	kezelését	és	csökkentésének	
módját.	Ennek	érdekében	minden	áruházban	vannak	képzett	kollégák,	akik	akut,	vészhelyzeti	elsősegély	nyújtására	 
vannak	 kiképezve,	 és	 segíteni	 tudnak	 például	 szívleállás	 esetén.	 Őket	 2009	 óta	 rendszeresen	 továbbképez-
zük	 egy	 külsős	 szolgáltatóval	 közösen.	 Saját	 munkatársaink	 a	 HACCP-képzés	 keretén	 belül	 évente	 élelmiszer- 
biztonsági	és	élelmezés-egészségügyi	ismeretekből	kapnak	oktatást,	amelyet	az	Áruházi	Minőségbiztosítási	Vezető	
(QAM)	tart.

Minden	 évben	 igyekszünk	 munkatársainkat	 felkészíteni	 az	 aktuális	 egészségügyi	 kockázatok	 elkerülésére.	 
2011-ben	 például,	 a	 H1N1	 influenzavírus	 terjedésének	 megelőzése	 érdekében	 minden	 dolgozónk	 kapott	 erre	
vonatkozó	oktatást.	

A	Tesco	Magyarországon	közel	 1500	megváltozott	munkaképességű	munkavállalót	 alkalmaz.	Annak	érdekében,	
hogy	befogadó	munkahely	legyünk,	ahol	minden	munkavállalónk	jól	érzi	magát,	2012-ben	vezettük	be	úgynevezett	
„Érzékenyítő	tréningünket”,	amelynek	témája	a	hátrányos	helyzetű,	egészségi	károsodással	rendelkező	embertár-
sainkhoz	való	viszonyulás	továbbfejlesztése,	a	helyes	segítő	viselkedés	és	az	empátia	továbberősítése.

4.1.6 MUNKATÁRSI ELÉGEDETTSÉG

Fontos	 számunkra,	 hogy	
meghallgassuk	 munkatár-
saink	 véleményét,	 és	
visszacsatolásaikat	 figye-
lembe	 véve	 fejlődjünk	
tovább.	 A	 2012/2013-ban	
végzett	 munkatársi	 elége-
dettségi	 felmérésünket	
kollégáink	 98%-a,	 több	
mint	18	ezer	tescós	munka-
vállaló	töltötte	ki.	

Munkatársaink	elégedettsége	láthatóan	évről	évre	nő,	77%-uk	válaszolta,	hogy	olyan	menedzsere	van,	aki	támogat-
ja	munkája	elvégzését;	73%	tud	azonosulni	értékeinkkel;	71%	pedig	szeret	a	Tescónál	dolgozni.	Munkatársaink	
válaszai	 alapján	 a	 legtöbbet	 az	 előrejutás	 és	 a	 karrierépítés	 területén	 kell	 fejlődnünk,	mivel	 csak	 51%	gondolta	
úgy,	hogy	lehetősége	van	előrelépésre.	Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	míg	az	előző	időszakban	csak	munkatársaink	 
59%-a	érzékelte,	hogy	munkatársi	elégedettségi	 felmérésünket	követően	a	válaszokat	figyelembe	véve	 igyekez-
tünk	változásokat	végrehajtani,	a	2012/2013-as	időszakban	már	69%	gondolta	így.

4.1.7 FOLYAMATOS PÁRBESZÉD MUNKATÁRSAINKKAL

A	 Munkavállalói	 Kapcsolatok	 csapatot	 a	 folyamatos	 kapcsolattartás,	 az	 észrevételekre	 és	 kérdésekre	 történő	
gyors	reagálás	igénye	hívta	életre	2011-ben.	Ez	a	csapat	felügyeli	a	törvényi	előírások	betartását,	garantálja	min-
den	 munkafolyamat	 során	 a	 munkajogi	 megfelelőséget,	 kezeli	 és	 megválaszolja	 a	 munkatársak	 munkaügyi	 
és	munkajogi	kérdéseit.

A	Munkavállalói	 Kapcsolatok	 csapat	munkáján	 kívül	 aktívan	 keressük	 az	 alkalmat	 arra,	 hogy	munkatársainkkal	
párbeszédet	 alakítsunk	 ki,	 visszajelzéseiket	 és	 visszacsatolásaikat	 fogadni	 tudjuk.	 Ennek	 érdekében	olyan	 prog-
ramokat	és	csatornákat	vezettünk	be,	amelyek	lehetővé	teszik	a	kétirányú	párbeszédet	a	vállalaton	belül.

A “Tesco T”	 képzéseink	 új	 keretrendszere,	 célja,	
hogy	 támogassa	 a	 vezetőket	 egyéni	 fejlesztési	 tervük	
kialakításában,	és	annak	átgondolásában,	hogy	milyen	
képzésekre	 van	 szükségük	 céljaik	 eléréséhez,	 vezetői	 
és	szakmai	téren	egyaránt.

Fejlesztéseinkben	 a	 70-20-10%-os	modellt	 alkalmazzuk,	
ami	alapján	a	fejlesztést	legnagyobb	mértékben	a	feladat-
kör	 bővítésével,	 új	 tapasztalatok	megszerzésével	 tesszük	
lehetővé.	Ezt	egészíti	ki	20%-ban	a	coaching,	mentoring,	
a	360	fokos	értékelés	és	egyéb	támogató	mechanizmusok;	
továbbá	 10%-ban	 a	 formális	 képzések	 (pl.:	 tantermi	 ok-
tatások,	tréningek,	e-learning,	szemináriumok).	

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
A	 Tesco	 egy	 dinamikusan	 fejlődő	 vállalat,	 ahol	 üzleti	
terveink	és	a	kitűzött	célok	teljesítése	érdekében	az	üzlet	
minden	 területén	 szükség	 van	 képzett	 és	 tehetséges	
munkatársakra.	 Ezt	 úgy	 érhetjük	 el,	 hogy	 vezetőink	
kulcsfontosságú	 szerepet	 vállalnak	 a	 tehetségek	 
beazonosításában,	 legyen	 az	 a	 toborzással,	 a	 kinevezésekkel	 vagy	 a	 munkatársaink	 fejlesztésével	 kapcsolatos	 
tevékenység.	A	tehetség-	és	teljesítménymenedzsment-folyamat	részletesen	mutatja	be	ezt	a	keretrendszert.

Teljesítményértékelési rendszerünk alapelvei:
•	 Minden	munkatársunk	megérdemli,	 hogy	 legyen	 teljesítményértékelése,	 és	 karriermegbeszélésen	 vehessen	 
 részt.
•	 Munkatársainknak	őszinte	és	hiteles	visszajelzést	adunk	az	egyéni	teljesítményükről	és	a	fejlődési	potenciál- 
	 jukról.
•	 Bátorítjuk	 és	 segítjük	 munkatársainkat	 abban,	 hogy	 széles	 körű	 tapasztalatra	 tegyenek	 szert,	 mélyítsék	 
	 tudásukat	karrierútjuk	során.
•	 Tiszteletben	 tartjuk	 és	 figyelembe	 vesszük	 az	 egyéni	 karriertörekvéseket	 azáltal,	 hogy	minél	 jobban	megis- 
	 merjük	munkatársainkat.
•	 Lehetőséget	kínálunk	az	előrelépésre	hazai	és	nemzetközi	szinten	egyaránt.

Minden	 aktív	 munkatársunk,	 valamint	 a	 nálunk	 szakmai	 gyakorlatot	 végző	 diákok	 is	 részt	 vesznek	 a	 Tesco	 
teljesítményértékelési	 rendszerében.	 Az	 értékelés	 eredményeként	 minden	 munkatársunk	 rendelkezik	 egyezte-
tett	 teljesítményminősítéssel,	aktualizált	egyéni	 fejlődési	 tervvel,	valamint	egyeztetett	célkitűzésekkel.	A	teljesít-
ményértékelés	során	munkatársaink	feletteseikkel	együtt	határozzák	meg	a	következő	lépéseket,	amelyek	segítik	
őket	kitűzött	 céljaik	elérésében,	a	 sikeres	 fejlődésben.	A	 teljesítményt	egész	éven	át	 folyamatosan	figyelemmel	
kísérjük,	és	támogatást	nyújtunk	az	egyéni	célok	eléréséhez.

4.1.5 MUNKATÁRSI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Munkatársaink	 egészségének	 és	 biztonságának	 védelméről	 a	 vállalat	 Munkavédelmi	 Szabályzata	 rendelkezik,	
amelyet	 a	 magyar	 munkavédelemmel	 kapcsolatos	 jogszabályok	 és	 a	 Tesco-csoport	 iránymutatásai	 alapján	 
állítottunk	 össze.	 Munkavédelmi	 Szabályzatunk	 tartalmazza	 a	 munkavédelmi	 hatásköröket,	 a	 munkavégzésre	 
és	a	munkahelyre	vonatkozó	munkavédelmi	előírásokat,	valamint	kitér	a	kockázatértékelés	folyamataira.

Munkatársaink	egészsége	és	biztonsága	nagyon	fontos	számunkra,	ezért	odafigyelünk	arra,	hogy	lehetőségeink-
hez	mérten	minél	biztonságosabb	munkahelyi	körülményeket	teremtsünk	számukra.	Ennek	ellenére	mégis	előfor-
dulnak	balesetek,	amelyek	gyakoriságának	csökkentésén	 folyamatosan	dolgozunk.	Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	
2010/2011	óta	folyamatosan	csökken	a	három	napon	belüli	munkakieséssel	járó	esetek	száma,	és	az	elmúlt	évben	
a	három	napon	túli	munkakieséssel	járó	esetek	számát	is	csökkenteni	tudtuk.
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A	MUNKATÁRSAKKAL	TÖRTÉNŐ	FOLYAMATOS	KAPCSOLATTARTÁS	FORMÁI:

1. INTRANET

Az	 áruházak,	 a	 logisztikai	 központ,	 valamint	 a	 központi	 iroda	dolgozói	
számára	 nélkülözhetetlen	 információk	 tárháza,	 az	 egyes	 osztályok	 be-
mutatkozásának	 és	 az	 elektronikus	 formában	 kéthetente	 megjelenő	
belső	újságunk,	a	Tesco	Lapozó	lelőhelye.

2.A	HORIZONT	FELMÉRÉS Hét	dimenzióban	vizsgálja	munkatársaink	elégedettségét.	

2.B	DOLGOZÓI	FÓRUM
Negyedévente	minden	osztály	összegyűjti	az	észrevételeit,	és	delegál	egy	
képviselőt	a	fórumra,	aki	a	dolgozói	véleményeket	közvetíti	a	vezetőség	
és	a	személyzeti	osztály	felé.

3.	HAVI	MENEDZSERTALÁLKOZÓ
A	 vezetők	 informálása	 az	 aktualitásokról,	 eredményeinkről,	 terveinkről	 
és	a	felső	vezetés	elvárásairól.

4.	KOMMUNIKÁCIÓS	FÓRUM
A	vezérigazgató	előadása	a	 teljes	központi	 irodai	csapatnak,	elősegítve	 
az	információáramlást	és	az	elkötelezettség	növelését.

5.	ÁRUHÁZ-IGAZGATÓK	 
KONFERENCIÁJA

Negyedévente	 egynapos	 esemény	 az	 áruház-igazgatók	 számára,	 amelyen 
bemutatásra	kerülnek	az	aktualitások,	a	prioritások	és	az	eredmények.

6.	TEA	A	VEZÉRIGAZGATÓVAL

Évente	 több	 alkalommal	 megrendezett	 informális	 beszélgetés	 a	 válla-
latról	a	vezérigazgató	és	egy	általa	kiválasztott	szűkebb	csoport	között.	
A	csoportok	valamilyen	szempont	szerint	kerülnek	kiválasztásra,	pl.	friss	
diplomások.

7. „BUSINESS DAY”
Évente	 egy	 nap,	 amikor	 a	 felső	 vezetés	 ismerteti	 a	 következő	 fél	 
év	legfontosabb	célkitűzéseit	és	elvárásait.

8. TOWN MEETING
Évente	 egyszer	 a	 Tesco	 nemzetközi	 és	 hazai	 vezetői	 előadást	 tartanak	 
az	 adott	 év	 üzleti	 eredményeiről,	 a	 tervekről,	 a	 lehetőségekről	 és	 a	 
kiemelt	projektekről.

4.2 VÁSÁRLÓINK IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNK

4.2.1 TERMÉKFELELŐSSÉG

Arra	 törekszünk,	 hogy	 vásárlóink	 számára	 olyan	 termékeket	 kínáljunk,	 amelyek	 a	minőségi	 követelményeknek	
maximálisan	megfelelnek,	biztonságos	forrásból	származnak,	és	megfelelő	termékinformációkkal	vannak	ellátva.	 
Ennek	érdekében	számos	belső	kontrollt	és	mutatót	vezettünk	be,	amelyek	segítségével	törekszünk	teljesítményünk	
folyamatos	fejlesztésére.

A	helyi	 saját	márkás	 termékeink	esetében	évek	óta	életciklus-szemléletben	értékeljük	 termékeink	egészségügyi	 
és	 biztonsági	 hatásait.	 Ez	magában	 foglalja	 a	 termék	 koncepciójának	 kidolgozását,	 a	 fejlesztéssel	 kapcsolatos	 
tevékenységeket,	a	tanúsítvány	megszerzését	(akkreditált	laborban),	a	termék	előállítását	(független	szervezet	által	
tanúsított	 termelőhelyen),	a	 raktározást,	a	használatot	és	a	szervizt.	Fejlődési	 területeink:	hulladékkezelés,	újra-
hasznosítás,	kutatás-fejlesztés,	illetve	egyes	helyben	készített	termékeink	koncepciójának	kidolgozása.

Minden termékünk esetében olyan termékspecifikációt készítünk, ami tartalmazza többek között:

•	 a	termék	megnevezését
• a termék részletes összetételét
•	 a	 felhasznált	 nyersanyagok	 és	 azok	 beszállítóinak	 
	 adatait
•	 GMO-tartalomra	vonatkozó	információkat
•	 tápanyagtartalomra	vonatkozó	információkat
• INBÉ-értéket
•	 intolerancia-	 és	 allergénadatokat	 (receptúrára, 
	 	gyártósorra	és	üzemre	vonatkozóan)

•	 a	 csomagolóanyag	 részletes	 összetételére	 vonat- 
	 kozó	 adatokat	 (újrahasznosíthatóságra	 vonatkozó 
	 	információkat	is)
•	 érzékszervi	termékleírásokat
•	 előállítási	folyamatot
•	 minőségmegőrzési/fogyaszthatósági	időt
•	 származási	helyet
•	 a	beszállító	adatait
•	 a	 szükséges	 analitikai,	 mikrobiológiai	 ellenőrzések	 
	 módját,	 gyakoriságát	 és	 határértékeket	 a	 HACCP- 
	 elemzésre	támaszkodva

 

 

A	 szükséges	 jelöléseket	 a	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelelően	 a	 csomagoláson	 is	 feltüntetjük.	 Az	 önkéntes	 
vállalásokkal	 szembeni	 nemmegfelelőségi	 esetek	 és	 termékvisszahívások	 száma	 75%-kal	 csökkent,	 ami	 
a	módosított	termék-	és	szállítói	felügyeletnek,	fokozottabb	minőség-ellenőrzési	tevékenységnek	köszönhető.	

n. a. 30
2009/2010

61 39
2010/2011

3267
2011/2012

717

2012/2013

NEMMEGFELELŐSÉGEK SZÁMA

TERMÉKVISSZAHÍVÁSOK 
SZÁMA

AZ ÖNKÉNTES VÁLLALKOZÁSOKKAL 
SZEMBENI NEMMEGFELELŐSÉGEK 
SZÁMA

 
A	termékekre	és	szolgáltatásokra	vonatkozó	információnyújtási	és	címkézési	előírásoknak,	 jogszabályoknak	saját	
márkás	 termékeink	esetén	 teljes	mértékben	megfelelünk.	Az	előírásoknak	megfelelően	 tüntetjük	 fel	a	 termékek	
összetevőit,	azok	eredetére,	a	termék	biztonságos	használatának	módjára,	valamint	hulladékként	való	kezelésére	
vonatkozó	információkat.	

A	 termékinformációkkal	 és	 címkézéssel	 kapcsolatos	 nemmegfelelési	 esetek	 száma	 és	 a	 büntetések	 mértéke	 is	 
a	felére	csökkent,	mivel	tovább	erősítettük	a	jogi	kontrolltevékenységeinket.

NEMMEGFELELŐSÉGEK SZÁMA

TERMÉKEK /SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓNYÚJTÁSI
ÉS CÍMKÉZÉSI SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS
NEMMEGFELELŐSÉGI ESETEK SZÁMA

TERMÉKEK /SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓNYÚJTÁSI
ÉS CÍMKÉZÉSI SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS
PÉNZBÍRSÁG VAGY BÜNTETÉS ÖSSZEGE

2011/2012 2012/2013

10 310 5 843

2009/2010 2010/2011

0 0

2011/2012 2012/2013

61 32

„A kereskedelmi láncok felelőssége széles körű. Egyrészt vannak saját márkás termékeik, amikkel visszanyúlnak  
az előállítás felé és megfogalmaznak konkrét igényeket. Az élelmiszer vagy a többi felvállalt termékkör mögött 
is fontos, hogy a fogyasztót a lehető legtöbb információval ellássa, és talán a fogyasztók erre egyre igénye- 
sebbek is, hogy ténylegesen választási helyzetbe kerüljenek, és ne csak az ár legyen a differenciáló eszköz”  
– dr. Oravecz Márton elnök, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

AZ	IRÁNYADÓ	NAPI	BEVITELI	ÉRTÉK	JELÖLÉSE22 

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	élelmiszerek	tápanyagtartalmáról	a	tudatos	és	kiegyensú- 
lyozott	táplálkozás	érdekében.	Az	INBÉ	egyértelműen,	jól	láthatóan	megmutatja	a	termék	egy	adagra	vetített	
energia-	(kilokalória-)	tartalmát,	illetve	azt,	hogy	ezek	a	tápanyagok	egy	felnőtt	napi	tápanyagszükségletének	
hány	százalékát	teszik	ki.

22	 További	információ:	http://www.mitiseszemiszom.hu/IntroducingGDAs.php 

http://www.mitiseszemiszom.hu/IntroducingGDAs.php
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A	 termékeinkkel	 és	 szolgáltatásainkkal	 kapcsolatos,	
gondosságra	és	használatra	vonatkozó	jogszabályoknak	
és	 egyéb	 rendelkezéseknek	 való	 nemmegfelelőség	 
miatt	 2012/2013-ban	 több	 mint	 30	 millió	 forint	 
pénzbírságot	 fizettünk.	 Ezt	 elsősorban	 a	 garancia-
jegyekkel	kapcsolatos	kifogások	számának	növekedése	
okozta.
 

4.2.2 FELELŐS MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Vásárlóink	 iránti	 felelősségünk	 egyik	 kiemelt	 területe	 a	 felelős	 marketing	 és	 kommunikáció,	 amit	 igyekszünk	 
a	 jogszabályoknak	és	az	etikai	elveknek	megfelelően	végezni.	Marketingtevékenységünk	 több	 területen	átívelő,	
multidiszciplináris	 tevékenység,	 ezért	 minden	 érintett	 munkatársunkat	 tájékoztatjuk	 az	 esetleges	 jogszabályi	 
változásokról,	a	hatósági	és	bírósági	gyakorlatokról,	továbbá	a	konkrét	ügyekről	és	az	abból	eredő	kötelezettségekről	
és	tanulságokról.	

A	Tesco	Marketing	Kézikönyv	részletesen	szabályozza	a	marketingkommunikációval	kapcsolatos	előírásokat.

ALAPELVEINK

JOGSZERŰSÉG A	reklámok,	hirdetések	nem	ütközhetnek	jogszabályba.

VALÓS ÁRFELTÜNTETÉS A	meghirdetett	akciós	és	ténylegesen	fizetendő	ár	nem	térhet	el	egymástól.

ELÉRHETŐSÉG
Kizárólag	olyan	termékeket	lehet	hirdetni,	amelyek	az	akció	időtartama	alatt	
végig	elérhetőek	lesznek.

VALÓSÁGNAK  
MEGFELELŐ	KÖZLÉS

A	reklám,	hirdetés	nem	lehet	félrevezető	(pontatlan,	hiányos,	félreérthető).

TÉNYEKEN	ALAPULÓ	KÖZLÉS A	hirdetéseknek	dokumentumokkal	alátámasztottnak	kell	lenniük.

KÖZÉRTHETŐSÉG A	reklám	nem	alapulhat	tudáshiányra	(tájékozatlanság	kihasználására).

SZUBJEKTÍV	 
VÉLEMÉNYKÖZLÉS

A	 reklámok	 tartalmazhatnak	megfelelőségre,	minőségre	utaló	 közléseket,	
de	egyértelműen	jelezni	kell,	hogy	ezek	saját	véleményt	tükröznek.

Kereskedelmi	 tevékenységünkből	 adódóan	 az	 egyik	 legfontosabb	 felelősségünk	 az	 árak	 megfelelő	 kialakítá-
sa,	feltüntetése,	valamint	alkalmazása	kommunikációnkban	és	az	értékesítési	tevékenység	egyéb	aktivitásaiban.	
Ebből	 fakadóan	 az	 árintegritás	 az	 egyik	 legfontosabb	 teljesítményindikátorunk.	 Fejlesztéseink	 (pl.:	 elektronikus	
polccímkézés),	 valamint	 rendszeres	 ellenőrzéseink	 eredményeként	 folyamatosan	 javítjuk	 eredményeinket	 ezen	 
a területen. 

Az	előző	évhez	képest	több	mint	60%-kal,	kb.	62	millió	forinttal	fizettünk	kevesebb	marketingkommunikációhoz	
köthető	büntetést,	mint	az	előző	évben.	Hiányosságaink	 legtöbbször	az	értékesítési	ár	vagy	az	egységár	feltün-
tetésével	voltak	kapcsolatosak.

Az	 általános	 reklámtilalmak	 és	 -korlátozások	 érvényesek	 a	 Tesco	 reklámozási	 és	 marketingtevékenységeire	 is.	 
Ennek	 értelmében	 nem	 reklámozunk	 olyan	 termékeket,	 amelyek	 a	 környezetet	 vagy	 a	 fiatalok	 fejlődését	
károsíthatják,	 nem	 alkalmazunk	 nem	 észlelhető	 vagy	 megtévesztő	 reklámot,	 valamint	 nem	 reklámozunk	 
dohánytermékeket.	Az	alkoholtartalmú	termékek	reklámjára	vonatkozó	további	szigorú	előírásokat	betartjuk.

A	 Tesco	 Marketing	 Kézikönyv	 továbbá	 részletesen	 szabályozza	 a	 hirdetésekre,	 a	 szórólapokra,	 az	 eladáshely-
en	történő	figyelemfelhívásokra,	a	kuponokra,	az	óriásplakátokra,	a	TV-	és	rádióreklámokra	és	egyéb	reklámhor-
dozókra,	valamint	a	nyereményjátékokra	vonatkozó	követelményeket.	

Ennek alapján például akciós újságunk nyomdába kerülése előtt az alábbiakat ellenőrizzük:
•	 Az	ár	megegyezik	a	nyilvántartásban	rögzített	árral
•	 A	feltüntetett	kedvezmény	mértéke	és/vagy	az	eredeti	ár	ártörténettel	igazolható
•	 A	meghirdetett	termék	az	akció	időtartama	alatt	folyamatosan	elérhető	lesz
•	 Az	akció	időtartama	fel	van	tüntetve	(amennyiben	az	eltér	a	hirdetés	érvényességi	idejétől)
•	 A	fogyasztói	és/vagy	egységár	mellett	a	„Ft”	szerepel
•	 Az	egységárköteles	termékeknél	az	egységár	szerepel
•	 Betétdíjas	termékek	esetén	a	betétdíj	fel	van	tüntetve
•	 Csak	az	a	termék	szerepel	a	fotón,	amelyre	az	ajánlat	vonatkozik
•	 Ha	több	termék	van	a	fotón,	a	fogyasztói	ár	„Ft/db”	vagy	„Ft/cs”	formában	van	feltüntetve
•	 A	többféle	megjelölésű	termékek	esetén	az	ajánlat	az	összes	ízre,	színre,	illatra	stb.	vonatkozik,	egyetlen	kivétel	 
	 sincs	(ha	van,	azt	rögzíteni	kell)
•	 Osztályos	 leértékelés	 esetén	 a	 termékek	 köre	 egyértelműen	 meghatározott,	 és	 az	 adott	 kategória	 összes	 
	 termékére	vonatkozik	az	ajánlat	(ha	bármilyen	kivétel	van,	azt	rögzíteni	kell)
•	 Elektronikai,	textil-	és	vegyi	anyagok	stb.	esetén	a	speciális	információk	szerepelnek
•	 Magyar/hazai/hazai	feldolgozású	termék	logóját	csak	akkor	tüntetjük	fel,	ha	igazolható,	hogy	a	termék	megfelel	 
	 a	jogszabályban	foglaltaknak

Annak	 érdekében,	 hogy	 biztosítsuk	 a	marketingkommunikációs	 szabályoknak	 való	megfelelést,	 a	 kereskedelmi	 
és	marketingfolyamatokat,	 a	 szállítói	 szerződéseket	 a	 jogi	 osztály	 rendszeresen	 ellenőrzi,	 és	 a	 hiányosságokat,	 
valamint	a	fejlesztési	javaslatokat	jelenti	a	kereskedelmi	és	a	jogi	igazgató	felé.

2012/2013-ban	 összesen	 73	 esetben	 tapasztaltunk	 termékeink	 és	 szolgáltatásaink	 egészségi	 és	 biztonsági	 
hatásaival	kapcsolatos,	valamint	a	marketingkommunikációra	vonatkozó	szabályozással	kapcsolatos	nemmegfele-
lőséget.	Ezek	elsősorban	a	friss	gyümölcseinkkel	kapcsolatos	ellenőrzéseket	és	a	dohánytermékekkel	kapcsolatos	
marketingtevékenységünket	érintették.

A	nemmegfelelőségi	esetekkel	kapcsolatban	összesen	70,5	millió	 forint	pénzbírságot	szabtak	ki	 ránk	az	 illetékes	
hatóságok.

JELENTŐS BÜNTETÉSEK
2011/2012
2012/2013
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MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS 
PÉNZBÍRSÁG VAGY BÜNTETÉS ÖSSZEGE

NEMMEGFELELŐSÉGEK SZÁMA

TERMÉKEK /SZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGI 
ÉS BIZTONSÁGI HATÁSÁVAL KAPCSOLATOS
NEMMEGFELELŐSÉGI ESETEK SZÁMA
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SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS 
NEMMEGFELELŐSÉGI ESETEK SZÁMA
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 4.2.3 ADATVÉDELEM

Vásárlóink	 iránti	 felelősségünk	 egyik	 fontos	 területe	 a	 személyes	 jogok	 és	 adatok	 védelme,	 amely	 egyben	 
üzleti	sikerünket	is	nagyban	befolyásolja.

Már	 több	 mint	 2	 millió	 vásárlónk	 tisztel	 meg	 bennünket	 bizalmával	 és	 rendelkezik	 Tesco	 hűségkártyával	 
(Clubcard),	 az	 online	 értékesítés	 elindulásával	 pedig	 még	 több	 vásárlónk	 személyes	 adatát	 kezeljük.	 
Az	 adatvédelmi	 előírások	 betartását	 nyereményjátékaink,	 a	 Tesco	 Mobile	 ügyfélszolgálati	 tevékenysége,	 
valamint	 zárt	 láncú	 kamerarendszereink	 által	 készített	 kép-	 és	 hangfelvételek	 esetében	 is	 kiemelten	 kezeljük.	
Üzleteink	 bejáratainál	 elhelyezett	 tájékoztatóinkon	 vásárlóink	 részletesen	 informálódhatnak	 a	 Tesco	 vásárlóira	
vonatkozó	jogokról	és	kötelezettségekről.

A	 2012.	 január	 1-jétől	 hatályos	 adatvédelmi	 szabályzatunk	 részletesen	 rendelkezik	 a	 Tesco	 birtokába	 jutott	 
személyes	 adatok	 kezelésére	 vonatkozó	 alapvető	 szabályokról,	 valamint	meghatározza	 az	 azokhoz	 kapcsolódó	
belső	eljárási	folyamatokat.

Belső	 ellenőrzési	 tevékenységünk	 során	 is	 egyre	 nagyobb	 hangsúlyt	 fektetünk	 az	 adatvédelmi	 kontrollok	 
ellenőrzésére	és	továbbfejlesztésére.

2012/2013-ban	 az	 előző	 évekhez	 hasonlóan	 nem	 volt	 a	 vevők	 személyes	 adataival	 való	 visszaélésre,	 illetve	 
az	adatok	elvesztésére	vonatkozó	indokolt	panasz.23 

4.2.4 VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG

Áruházainkban	 hetente	 három	 és	 fél	millió	 vásárló	 fordul	meg.	 Hosszú	 távú	 sikerességünket	 vásárlóink	 elége-
dettsége	biztosítja,	ezért	olyan	vállalati	kultúrát	teremtünk,	aminek	fókuszában	a	vásárló	áll.	Fontos	számunkra,	
hogy	vásárlóink	igényeit	megismerjük,	és	intézkedéseink	azt	a	célt	szolgálják,	hogy	a	velünk	való	találkozás	pozitív	
élmény	legyen	számunkra.	

A VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS INTÉZKEDÉSEK:

TÉNYEZŐK INTÉZKEDÉSEK

ÜZLETEK MEG-
KÖZELÍTHETŐSÉGE

Egyre	több	könnyen	megközelíthető	kis	formátumú	üzlet	nyitása
Tesco	vásárlói	buszok	
Parkolók és biciklitárolók 

ÁRUVÁLASZTÉK
Árukínálat	a	helyi	igényeknek	és	az	áruház	méretének	 
megfelelően,	regionális	beszállítókkal	együttműködve

ÁRKÉPZÉS

Tartósan	alacsony	árak
Tematikus	vásárok	(pl.	könyvvásár)	
Rendszeres	akciók
További	azonnali	kedvezmények,	valamint	termékkuponok	 
és	utalvány	a	Clubcard-tulajdonosoknak

ÁRUK MINŐSÉGE

Beszállítók	képzése	(Akadémia),	szigorú	kiválasztása
Minőség-ellenőrzés	a	központi	raktárban
Minőségbiztosításért	felelős	munkatársak	a	boltokban	 
(3000	m2-nél	nagyobb	üzletekben	külön	vezető)
Mystery	shopping	(titkos	vásárlás)	módszertannal	folyamatos	 
külalaki	ellenőrzést	végzünk

SORBAN ÁLLÁS
„Két	vásárló	a	sorban	program”,	a	sorban	állás	folyamatos	 
figyelése,	automatikus	jelentés	készítése
Önkiszolgáló pénztárak

KISZOLGÁLÁS ÉS 
VEVŐSZOLGÁLAT 

Folyamatos	képzések
Szakértő	munkatársak	
Vevőszolgálati	pultok
Kapcsolati	iroda

Vásárlóink elégedettségét folyamatosan, több csatornán és eszköz segítségével mérjük, illetve kezeljük 
visszajelzéseiket:
•	 Évente	 készítünk	 Brand	 Review-t	 (márkaérték-felülvizsgálatot)	 annak	 érdekében,	 hogy	 megértsük,	 
	 melyek	 voltak	 a	 vásárlási	 élmény	 erős,	 illetve	 gyenge	 pontjai	 az	 elmúlt	 évben.	 A	 levont	 tanulságok	 
	 segítségével	a	vásárlói	igényekre	szabott	vásárlói	terveket	készíthetünk.
•	 Negyedévente	 image-kutatást	 végzünk,	 melynek	 során	 3500	 vásárlót	 kérdezünk	 meg	 üzletláncokról,	 
 többek között a Tescóról is.
•	 Havonta	 600	 fős	 reprezentatív	 vásárlói	 elégedettségi	 felmérést	 készítünk	 45	 üzletünkben.	 Ennek	 során	 
	 személyes	 interjúkat	 készítünk	 véletlenszerűen	 kiválasztott	 vásárlókkal	 a	 boltokban,	 a	 vásárlás	 után,	 
	 kérdezőbiztosok	segítségével,	előre	strukturált	kérdőívvel,	napi	kvótával.
•	 Fókuszcsoportos	 felméréseket	 tartunk	 minden	 hónapban	 az	 ország	 különböző	 pontjain,	 hogy	 információt	 
	 gyűjtsünk	a	Tescónál	és	a	versenytársainknál	tapasztalt	vásárlási	élményről.
•	 Hetente	végzünk	üzleteinkben	mystery	shopping	(titkos	vásárló)	kutatást,	amellyel	szolgáltatásunk	minőségét	 
	 ellenőrizzük	 a	 termékelérhetőség,	 a	 termékminőség,	 a	 dolgozói	 segítségnyújtás,	 a	 kiszolgálás	 színvonala,	 
 a sorban állás és a tisztaság tekintetében.
•	 A	 Tesco	 véleményklubra	 2013.	 február	 végéig	 több	 mint	 35	 000	 vásárlónk	 regisztrált.	 Bejegyzéseiket	 
	 figyelembe	vesszük	termékkínálatunk	és	szolgáltatásaink	fejlesztése	során.
•	 Folyamatos	vásárlói	visszajelző	felületet	működtetünk	a	hipermarketek	vevőszolgálati	pultjainál.	
•	 Kapcsolati	irodát	működtetünk	a	panaszok	központi	kezelésére.

Vásárlóink	legtöbbször	az	áruválasztékkal,	az	akciókkal,	a	tisztasággal,	a	nyitva	tartással,	az	autós	megközelíthetőség-
gel	és	a	parkolási	lehetőséggel	a	legelégedettebbek.	Fejlesztendő	területeink	közé	tartozik	többek	között	a	friss	áruk	
minősége,	a	személyzet	és	esetenként	az	akciós	termékek	elérhetősége.

CLUBCARD HŰSÉGPROGRAMUNK24 

A	 2010	 augusztusában	 bevezetett	 Clubcard	 hűségprogramunk	 tagjainak	 száma	 2013.	 február	 végére	 elérte	 
a	 2	milliót.	 Az	 összegyűjtött	 pontokért	 vásárlási	 utalványokat	 és	 ajándékkuponokat	 küldünk	 vásárlóinknak,	 
akik	 ezáltal	 még	 többet	 takaríthatnak	meg	 vásárlásaik	 során.	 2011	 júniusában	 törzsvásárlói	 programunkat	
hitelkártya-szolgáltatással	bővítettük.	A	Budapest	Bank	által	kibocsátott	Tesco	Vásárlókártyával	történő	költése-
ket	pontokkal	jutalmazzuk,	amelyeket	automatikusan	jóváírunk	ügyfeleink	Clubcard-egyenlegén.	

23	 További	információk	az	adatvédelmi	szabályainkról:	http://tesco.hu/adatvedelem
24	 További	információ:	http://tesco.hu/clubcard

http://tesco.hu/adatvedelem
http://tesco.hu/clubcard
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4.3 SZÉLESEBB TÁRSADALMI CSOPORTOK  
       IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNK

Vállalati	felelősségvállalási	tevékenységünk	egyik	meghatározó	eleme	a	helyi	közösségekkel	való	együttműködés;	
célunk,	 hogy	 az	 áruházainknak	 otthont	 adó	 települések	 életében	 és	 problémáik	 megoldásában	 aktívan	 részt	
vegyünk.	 Ennek	 érdekében	 folyamatosan	 kapcsolatban	 állunk	 a	 helyi	 civil	 szervezetekkel,	 hatóságokkal,	 intéz-
ményekkel	 és	 a	 városvezetéssel,	 hogy	megismerjük	 elvárásaikat,	 és	 lehetőségeinkhez	mérten	be	 tudjuk	 építeni	
javaslataikat	működési	folyamatainkba.

Elismerjük,	hogy	a	magyar	gazdaság	meghatározó	szereplőjeként	felelősséggel	tartozunk	a	társadalom	és	a	helyi	
közösségek	 iránt.	 Felelősségünk,	hogy	vállalati	programjaink	és	kezdeményezéseink	 segítsék	és	 támogassák	az	
adott	közösség	fejlődését,	és	feladatunk	az	is,	hogy	egy-egy	társadalmi	vagy	globális	kihívásra	felhívjuk	vásárlóink	
figyelmét,	 és	 őket	 is	minél	 inkább	 bevonjuk	 azok	 enyhítésébe.	 A	 társadalmi	 kihívásokra	 nincs	 egy	 adott	 válasz	 
és	nincs	egy	adott	megoldás,	de	ha	mindannyian	összefogunk,	akkor	együtt	jobbá	tehetjük	azt,	ami	számít.	

4.3.1 KAPCSOLATUNK  
A KÖZÖSSÉGEKKEL

2010-ben	 tíz	 áruházunkban	 indítottuk	 el	 közössé-
gi	 nagyköveti	 programunkat.	 Mára	 valamennyi	 
áruházunk	 számára	 elvárásként	 fogalmazzuk	 meg	 
a	 helyi	 közösségekkel	 való	 folyamatos	 kapcsolat-
tartást.	 Ebben	 tréningekkel	 támogatjuk	 őket,	 hiszen	
a	 felmutatott	 eredményeket	 az	 áruházak	 teljesít-
ményének	 értékelésekor	 is	 figyelembe	 vesszük.	 220	
áruházunkkal	 több	 mint	 száz	 településen	 vagyunk	
jelen.	 Vidéki	 áruházaink	 éves	 támogatási	 kerettel	
gazdálkodnak,	 így	 az	 adott	 áruház	 méretétől	 füg-
gően	 évente	 kétszáz-	 és	 négyszázezer	 forint	 közötti	
támogatási összeget használhatnak fel a közösségek 
érdekében.	 Az	 elmúlt	 években	 áruházaink	 több	 mint	 

19	millió	forintot	fordítottak	helyi	események	és	programok	támogatására	évente,	emellett	munkatársaink	számos	
alkalommal	önkéntes	munkával	is	segítették	a	helyi	közösségeket.

Sajnos	egyre	gyakrabban	fordul	elő	Magyarországon	 is,	hogy	komoly	természeti	katasztrófák	miatt	családok	veszítik	
el	otthonukat,	vagyonukat,	megélhetésüket.	Az	ilyen	helyzetekben	összetett	módon	igyekszünk	támogatást	nyújtani.	 
Az	 érintett	 területeken	 működő	 és	 a	 közelben	 lévő	 áruházaink	 az	 azonnali	 támogatásban	 tudnak	 segíteni	 ter-
mékadományok,	élelmiszer,	ivóvíz,	ruha	stb.	gyűjtésével.	Adománygyűjtő	programunkkal	vásárlóink	számára	is	egysze-
rűvé	 tesszük	 a	 rászorulók	 támogatását.	 Az	 így	 összegyűjtött	 pénzügyi	 és	 termékadományok,	 valamint	 a	 központi	
támogatás	a	katasztrófákat	követő	hosszú	távú	segítségnyújtásban	és	helyreállításban	nyújtanak	fontos	segítséget.

4.3.2 TÁRSADALMI BEFEKTETÉSI PROGRAMJAINK  
STRATÉGIAI PARTNEREINKKEL

Több	 éve	hatékonyan	működünk	 együtt	 civil	 szervezetekkel	 annak	 érdekében,	 hogy	 támogatásaink	minél	 több	
rászorulóhoz	 eljussanak.	 Stratégiai	 partnerünk	 a	 Magyar	 Élelmiszerbank	 Egyesület,	 a	 Magyar	 Vöröskereszt,	 
valamint	a	Magyar	Ökumenikus	Segélyszervezet.

MAGYAR	ÉLELMISZERBANK	EGYESÜLET
Az	 Élelmiszerbank	 segít	 összekapcsolni	 a	 kereskedel-
mi	 forgalomból	 kivont	 élelmiszer-felesleget	 és	 azokat	
a	 társadalmi	 csoportokat,	 amelyek	 nem	 jutnak	 hozzá	 
a	megfelelő	minőségű	 és	mennyiségű	 napi	 élelmiszer-
hez.	Az	alapítvány	ezt	a	közvetítő	tevékenységet	ingye-
nesen	végzi,	politikai,	vallási	és	egyéb	ideológiai	irányza-
toktól függetlenül.

A	Magyar	Élelmiszerbankkal	közösen	kidolgozott	 teszt-
projektünkben	jelenleg	egy	áruházunk	vesz	részt,	a	prog-
ram	 célja	 a	 pékáruk	 rászorulókhoz	 történő	 eljuttatása.	 
A	 Tesco	 belső	 minőségbiztosítási	 szabályozása	 meg-

követeli,	 hogy	 pékségeink	 termékeit	 8	 óra	 után	 levegyük	 a	 polcokról.	 A	 magyar	 fogyasztóvédelmi	 szabályozás	 
ugyanakkor	24	órás	 felhasználást	engedélyez,	 vagyis	16	óra	áll	 rendelkezésre,	hogy	a	még	 fogyasztható	pékáru	 
felhasználására	 kerüljön.	 A	 pilot	 projekt	 a	KöKi	 Terminálban	 található	üzletünkben	 indult,	 amelynek	 során	napi	 
50-60	kg	pékárut	adunk	át	az	alapítványnak,	amely	150	ember	ellátását	teszi	lehetővé	naponta.

MAGYAR	VÖRÖSKERESZT
A	 Tesco	 és	 a	 Magyar	 Vöröskereszt	 közötti	 együtt-
működést	 a	 2012/2013-as	 jelentéstételi	 időszakban	 
is	tovább	mélyítettük.

A	 szervezet	 megyei	 és	 budapesti	 csoportjain	 keresz-
tül	 iskolakezdési	 támogatást	 nyújtottunk	 hátrányos	 
helyzetű	 családok	 számára,	 áruházainkban	 pedig	 
helyszínt	 biztosítottunk	 országos	 és	 helyi	 véradó	 
napoknak. 

Júliusban,	augusztusban	és	 szeptemberben	közösen	szerveztünk	országos	véradó	napokat,	ahol	44	alkalommal	
összesen	1127	vásárlónk	adott	vért.	Kiemelt	támogatói	vagyunk	a	Vöröskereszt	véradó	kamionjának,	amely	egész	
évben	az	ország	számos	településén	szervez	véradást.	

Karácsony	 közeledtével	 háromnapos	 országos	 élelmiszergyűjtést	 szerveztünk.	 Az	 adománygyűjtési	 akció	 során	 
a	Magyar	Vöröskereszt	35	tonna	tartós	élelmiszert	gyűjtött	össze	a	Tesco	hipermarketekben.	

MAGYAR	ÖKUMENIKUS	SEGÉLYSZERVEZET

2012-ben	 20	 millió	 forintos	 támogatásunknak	 köszönhetően	 a	 Magyar	 Ökumenikus	
Segélyszervezet	valamennyi,	rászoruló	gyermekeket	segítő	szociális	központja	lehetőséget	
kapott	közösségi	és	képességfejlesztő	programok	szervezésére,	hogy	egyénre	szabott	mó-
don	segítsék	a	gyermek	fejlődését,	mindennapi	életét,	iskolai	előrejutását.	A	korábbi	évek-
hez	hasonlóan	2012-ben	is	csatlakoztunk	a	Magyar	Ökumenikus	Segélyszervezet	Országos	
Adventi	Adománygyűjtő	kampányához,	a	szeretet.éhséghez.	Az	áruházi	adománygyűjtés	
során	 vásárlóink	 200	 forintos	 kuponok	 megvásárlásával	 támogathatták	 a	 rászorulókat.	 
A	kampány	eredményeként	54	millió	forint	adomány	gyűlt	össze.
 

„A Tesco és a Magyar Ökumenikus Szervezet között stratégiai együttműködés van, aminek van egy íve, tehát 
nem ad hoc módon szeretnénk kitalálni dolgokat, hanem előre szeretnénk tervezni. Az Étel-otthon-esély projek-
tünkben a Tesco is részt vesz a pénzadományok gyűjtésében. Mi azon dolgozunk, hogy a közös stratégiánknak  
a következő 2-3 évben milyen elemei legyenek, és azokat hogyan variáljuk és publikáljuk. A Tesco áruházakban 
nagyon sok az elérhető felület, amiken azt is meg tudják osztani, hogy mit tettünk közösen az elmúlt évben, és ak-
kor a vásárlók megállnak, megnézik, hú, ezt is a Tesco csinálta” – Lehel László elnök-igazgató, Magyar Ökumenikus  
Segélyszervezet
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MAGYAR	PARALIMPIAI	BIZOTTSÁG
A	Tesco	és	a	Magyar	Paralimpiai	Bizottság	közötti	együttműködés	lényege,	hogy	a	paralimpiai	programok	közvet- 
len	 támogatása	mellett	 abban	 is	 közreműködjünk,	hogy	a	paralimpia	 szellemisége,	 a	 fogyatékkal	 élő	 sportolók	
példaértékű	teljesítménye	minél	szélesebb	közönséget	érjen	el.

2012	 nyarán	 áruházi	 adománygyűjtést	 szerveztünk,	 
és	 vásárlóink	 adományaival	 együtt	 összesen	 35	 millió	
forinttal	támogathattuk	a	magyar	csapat	londoni	para- 
limpiai szereplését. 

A	paralimpiai	mozgalom	és	a	fogyatékossport	országos	
szintű	népszerűsítésére	kiírt	„London	Paralimpia	2012”	
fotópályázat	 nyertes	 képeit	 egy	 országjáró	 kiállítás	
keretében	22	áruházunkban	mutattuk	be	vásárlóinknak.	

Az	 együttműködés	 következő	 lépcsőjeként	 meg- 
alapítottuk	 a	 „Mozgás	 Korlátok	 Nélkül”	 Tesco	 para- 
sportösztöndíjat	 hogy	 a	 riói	 felkészülésben	 segítsük	 
a	 tehetséges,	 de	 nehéz	 körülmények	 között	 élő	 spor-
tolókat.	 2012	 decemberében	 Rácz	 Nikolett	 úszó	
nyerte	 el	 az	 ösztöndíjat	 és	 az	 azzal	 járó	 havi	 100	 ezer	
forintos	 támogatást.	 A	 fiatal	 sportoló	 négy	 évig,	 
a	 riói	 játékokig	 kapja	 a	 támogatást.	 A	 díjazottak	 körét	 
a	 Tesco	 minden	 évben	 egy	 fővel	 bővíti,	 egészen	 
a	következő	paralimpiáig.

4.3.3 TÁMOGATÁSAINK

Korábbi	támogatási	gyakorlatunk	rögzítése	és	pontosítása	érdekében	2012.	március	1-jén	fogadtuk	el	a	támogatá-
sainkra	vonatkozó	belső	szabályozást.	A	szabályozás	meghatározza	a	kapcsolódó	fogalmakat,	a	támogatási	célokat,	
alapelveket,	az	éves	támogatási	keretet	és	felhasználásának	folyamatát.	A	szabályzatban	egyértelműen	elkülönít-
jük	a	szponzorációt	és	az	adományozást.	

A	Tesco	a	helyi	közösséget	szolgálja,	 így	támogatási	tevékenységét	az	ország	határain	belül	fejti	ki.	Az	áruházak	
támogatása	a	helyi	közösség	érdekeit	segíti.	A	Tesco	nem	támogat	vallási,	politikai	vagy	etnikai	célokat,	diszkrimi-
natív	programokat,	illetve	magánemberek	egyéni	kérelmeit.	

A	 támogatás	 formája	 jellemzően	 ajándékutalvány,	 termékadomány	 vagy	 pénzadomány	 banki	 átutalással,	 
de	speciális	módok	is	lehetségesek	(pl.:	véradás	szervezése	az	áruházban,	önkéntes	munka).	

SULIRAJONGÓ
2013.	januárban	indítottuk	el	országos	programunkat	általános	iskolák	
számára,	10	millió	forint	összértékű	nyereménnyel.	A	Sulirajongó	a	he-
lyes	táplálkozás,	a	mozgás	és	az	egészségtudatos	életmód	előnyeit	fel-
vonultató	iskolai	rendezvények	megvalósítására	biztatta	a	résztvevőket.	
A	jelentkező	iskoláknak	a	diákok	aktív	részvételével,	tanárok	és	szülők	
bevonásával	 kellett	 teljesíteniük	 a	 programban	 megjelölt	 két	 felada-
tot:	februárban	az	„Egészség	Büfé”	keretében	minél	több	társukat	kel-
lett	egészséges	étkezésre	buzdítani,	márciusban	pedig	a	 teljes	 iskolát	
sportolásra	bírni.	A	feladatok	kivitelezéséről	készített	rövid	videókat	és	
fotókat	az	iskolák	feltöltötték	a	Sulirajongó	honlapra,	ahol	aztán	a	Tesco	
vásárlóinak	szavazataiért	versenyeztek.	Szavazati	jogosultságot	azok	a	
vásárlók	szereztek,	akik	a	szavazatgyűjtés	ideje	alatt	legalább	5000	fo-
rint	értékben	vásároltak	áruházainkban.	

A	program	befejezése	már	a	2013/2014-es	pénzügyi	évben	valósult	meg.	A	három	hónapos	program	alatt	 több	
mint	360	ezer	szavazatot	adtak	le	vásárlóink,	a	két	feladatot	220	magyar	település	összesen	386	általános	iskolája	
teljesítette.	

Első	helyen	42	862	szavazattal	az	érdi	Érdligeti	Általános	Iskola	végzett;	a	dobogó	legfelső	foka	a	Tesco	jóvoltából	
5	millió	forint	készpénzt	jelent	az	intézménynek.	Második	helyen	zárt	a	szegedi	Arany	János	Általános	Iskola,	így	
ők	2	millió	 forinttal,	míg	 a	harmadik	helyezett	 ceglédi	Várkonyi	 István	Általános	 Iskola	 1	millió	 forinttal	 gazda-
godott.	A	 szakmai	díjat	Katus	Attila,	 a	program	mentora	a	kiskőrösi	Bem	József	Általános	 Iskolának	 ítélte	oda.	 
Az	iskola	40	diákja	egyhetes	nyári	sporttáborban	vehetett	részt.	Az	iskola	létszámához	viszonyított	legtöbb	szavaza-
tot	(13	755	szavazat/144	tanuló)	a	Mezőnyárádi	Kossuth	Lajos	Általános	Iskola	Szederkényi	Anna	Tagiskolája	kreatív	
közössége	kapta,	így	ők	1	millió	forintot	nyertek	iskolájuknak.

Stratégiai	 partner	 szervezeteinken	 kívül	 más	 válla-
latokkal	 és	 szervezetekkel	 is	 együttműködünk.	 Így	
idén	harmadszorra	 csatlakoztunk	 a	Ringier	Kiadó	által	
kezdeményezett	 Kapocs	 Adományprogramhoz,	 amely-
nek	 keretein	 belül	 száz	 rászoruló	 családot	 ajándékoz-
tunk	meg	összesen	5	millió	forint	értékben.	A	családok	
50	 ezer	 forint	 értékű	 élelmiszert,	 tisztítószereket	 és	
játékokat	tartalmazó	csomagot	kaptak.	
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK5
Vásárlóinkkal,	munkatársainkkal,	 beszállítóinkkal	 és	 partnereinkkel	 közösen	dolgozunk	 azért,	 hogy	 csökkentsük	 
a	működésünkből	 adódó	 környezeti	 terhelést,	 ezáltal	 elősegítsük	 a	 klímaváltozás	 káros	 hatásainak	 leküzdését	 
és	 gazdaságunk,	 vállalatunk	 fenntartható	 fejlődését.	 Ez	 a	 munka	 magában	 foglalja	 energiaintenzitásunkat,	 
anyaghasználatunkat,	 hulladéktermelésünket,	 valamint	 szén-dioxid-kibocsátásunkat.	 A	 Tesco-csoport	 célja,	 
hogy	2050-re	valamennyi	Tesco	áruház	szén-dioxid-kibocsátása	megszűnjön.25  

5.1 ENERGIAFELHASZNÁLÁSUNK ÉS SZÉNLÁBNYOMUNK

Ahhoz,	 hogy	 a	 Tesco-csoport	 által	 meghatározott	 hosszú	 távú	 szén-dioxid-kibocsátási	 célnak	 megfeleljünk,	
egyrészt	 csökkentenünk	 kell	 jelenlegi	 energiafelhasználásunkat	 másrészt	 egyre	 nagyobb	 arányban	 olyan,	 
megújuló	forrásból	származó	energiát	kell	használnunk,	amelynek	alacsony	a	szén-dioxid-kibocsátása.

Bár	 működésünk	 különböző	 területein	 más-más	 energiahordozóból	 nyerjük	 a	 szükséges	 energiát,	 nagyon	 
büszkék	vagyunk	arra,	hogy	az	egyes	területekre	kidolgozott	energiacsökkentést	előirányzó	terveink	eredményesek	
voltak,	így	energiahasználatunk	csökken;	megújuló	energiaforrásból	származó	fogyasztásunk	pedig	nő.

KÖRNYEZETVÉDELMI	CÉLKITŰZÉSEINK

• 2020-ra megfelezzük épületeink fajlagos károsanyag-kibocsátását a 2006-os bázisévhez képest
• Beszállítóinkkal és egyéb partnereinkkel együtt tovább dolgozunk szállítási láncunk szén-dioxid-kibocsátásának  
 csökkentésén
• Segítjük az alacsony szén-dioxid-felhasználásra épülő technológiák fejlődését
• Üzleteink és áruházaink energiaellátását egyre nagyobb arányban biztosítjuk megújuló energiaforrások  
 segítségével
• Tovább csökkentjük energiafogyasztásunkat
• Hulladékhasznosítás terén folytatjuk partnereinkkel a közös munkát
• Visszaszorítjuk az általunk termelt hulladék mennyiségét
• Elősegítjük vásárlóink, dolgozóink és a működésünk által érintett közösségek környezettudatos  
 gondolkodását, minél szélesebb körben ösztönözve őket a hulladék-visszaváltásra
• Kiemelt figyelmet fordítunk az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésére, saját működésünk  
 optimalizálása, partnereinkkel való együttműködés, valamint érintettjeink informálása révén 

5.1.1 ENERGIAFOGYASZTÁS

Elsődleges	 energiaforrásokból	 származó	 energiafogyasztásunkat	 tavalyi	 jelentéstételi	 időszakunkhoz	 képest	 
16%-kal	 sikerült	 csökkentenünk.	 A	 legnagyobb	 mértékű,	 21%-os	 csökkenést	 a	 teherautóink	 üzem- 
anyag-használatában	 értük	 el.	 Generátoraink	 gázolajhasználata	 is	 10%-kal	 csökkent,	 míg	 földgázból	 nyert	 energiánk	 
11%-kal	volt	kevesebb	idén.

FÖLDGÁZ

ÜZEMANYAG:
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ENERGIAHASZNÁLAT ELSŐDLEGES ENERGIAFORRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN (EZER GJ)

Elektromosáram-felhasználásunkat	5%-kal,	távhőfogyasztásunkat	pedig	6%-kal	csökkentettük	idén.	A	napenergia	
mértékét	29%-kal	növeltük	idén,	köszönhetően	a	Dunakeszi–Fót	áruházunk	fotovoltaikus	mezőjének.	A	kedvező	
időjárásnak	köszönhetően	geotermikus	energiából	5%-kal	kevesebbet	használtunk	idén,	mint	tavaly.

ENERGIAHASZNÁLAT KÖZVETETT ENERGIAFORRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN  (EZER GJ)

1 119
4
3

2009/2010

1 167
5
3
2

2010/2011

1 223
5
3
3

2011/2012

1 166
5
4
2

2012/2013

ELEKTROMOS ÁRAM

TÁVHŐ

NAPENERGIA

GEOTERMIKUS ENERGIA

Éves	 összes	 energiafelhasználásunk	 (az	 áruházakat,	 irodaterületeket	 és	 logisztikai	 központokat	 is	 idesorolva)	 
70%-a	 származik	 elektromosáram-fogyasztásból,	 ennek	 94%-át	 áruházaink	 fenntartására	 és	 működtetésére	
használjuk,	a	fennmaradó	6%-ot	fordítjuk	irodáink	és	logisztikai	központjaink	elektromosáram-ellátására.

ÉVES ELEKTROMOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS (EZER KWH)

2009/2
010

289 530

16 176
5 176

2010/2
011

302 064

16 791
5 365

2011
/2

012

317 722

16 740
5 183

2012
/2

013

303 192

16 005
4 807

ÜZLETEK

LOGISZTIKAI 
KÖZPONTOK

IRODÁK

2012/2013-ban	 áruházaink	 energiafogyasztásának	 70%-át	 adta	 az	 elektromosáram-,	 29%-át	 pedig	 
a	 földgázfogyasztás,	 a	 kettő	 mértéke	 összesen	 megközelítőleg	 1500	 GJ.	 Ehhez	 képest	 még	 nagyon	 alacsony	 
a	napenergia-	és	a	geotermikusenergia-fogyasztásunk,	4	GJ,	illetve	2	GJ,	valamint	távhőfogyasztásunk,	5	GJ.

25	 További	információ:	www.ecotesco.hu

http://www.ecotesco.hu
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Intézkedéseinknek	köszönhetően	mind	elektromosáram-fogyasztásunkban,	mind	gázfogyasztásunkban	 jelentős	
csökkentést	értünk	el,	5%-ot,	valamint	11%-ot,	míg	napenergiából	származó	energiafogyasztásunk	30%-kal	nőtt.

ÜZLETEK ÁLTAL HASZNÁLT ENERGIA FORRÁSAI (EZER GJ)
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Logisztikai központjaink	energiafogyasztásának	70%-át	az	elektromosáram-,	30%-át	pedig	a	gázfogyasztás	teszi	
ki.	Mindkét	energiaforrás	 fogyasztását	sikerült	csökkentenünk	2012/2013-ban,	az	elektromos	áram	fogyasztását	
4%-kal,	a	gáz	fogyasztását	pedig	13%-kal.	A	napenergiából	származó	energiafogyasztásunkat,	a	megnövekedett	
napsütéses	órák	számának	köszönhetően,	logisztikai	központjaink	esetében	2%-kal	növeltük.

Irodáink	 energiafogyasztásának	 közel	 70%-át	 az	 elektromosáram-fogyasztásunk	 adja,	 28%-át	 pedig	 gáz-
fogyasztásunk.	2012/2013-ban	mindkét	energiaforrásból	származó	fogyasztásunkat	7%-kal	tudtuk	csökkenteni.

5.1.2 ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÉS -HATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEINK

Minden	évben	dolgozunk	azon,	hogy	növeljük	energiahatékonyságunkat	és	csökkentsük	energiafelhasználásunkat,	
ezért	igyekszünk	innovatív	és	modern	megoldásokat	találni.	A	múltban	bevezetett	megoldásaink	és	fejlesztéseink	
hatását	és	eredményét	évről	évre	mérjük.

Ahhoz,	 hogy	 szervezeti	 működésünk	 minél	 nagyobb	 területén	 szempont	 legyen	 a	 környezetvédelem,	 minden	
áruházból	 kijelöltünk	 egy	 személyt,	 akinek	 feladata	 az	 energiagazdálkodás	 támogatása.	 Ez	 többek	 között	 
a	 dolgozók	 tájékoztatásából	 és	 bevonásából,	 valamint	 az	 esetleges	 energiatakarékossági	 és	 költségcsökkentési	
lehetőségek	 feltárásából	 felépülő	 feladatkör.	 Az	 áruházi	 energiafelelős	 ezenkívül	 szoros	 együttműködésben	
dolgozik	a	 létesítménytechnikusokkal,	ezzel	elértük,	hogy	az	energiafelhasználás	műszaki	és	emberi	 tényezői	 is	
biztosítva	legyenek.

Frissítettük	az	elvárt	működési	táblázatot	is,	hogy	a	működés	veszélyeztetése	nélkül	a	lehető	legtakarékosabban	
üzemeljenek	áruházaink.	A	főbb	fogyasztói	csoportok	működése	kizárólag	az	előírt	rend	szerint	történhet.	Ezzel	
biztosítjuk	azt,	hogy	csak	a	szükséges	helyeken	és	a	szükséges	időben	történjen	energiafelhasználás.

2012/2013-ban	 Dunakeszi–Fót	 áruházunk	 tetejére	 422	 kWp	 teljesítményű	 napelemmezőt	 telepítettünk,	 amely	
már	 idén	 megnövelte	 a	 megújuló	 energiaforrásból	 származó	 energiafogyasztásunk	 arányát,	 és	 a	 jövőben	 is	
tiszta	energiával	szolgál	majd	minket.	Energiahatékonyságunk	 jegyében	az	eladótéri	 lámpatesteket	kétcsövesről	
egycsövesre	cseréltük.	Jászberényi	áruházunkban	több	mint	60-féle	energiatakarékos	megoldást	tesztelünk.

Raktárainkban	2009/2010	óta	használunk	fénycsatornákat	mesterséges	fény	helyett,	amellyel	éves	szinten	közel	
3000	 GJ	 energiát	 takarítunk	meg.	 Szintén	 2009/2010-ben	 cseréltük	 le	 T8-as	 fénycsöveinket	 T5-ösre,	 amellyel	 
51	000	GJ	energiával	kevesebbet	használunk.	Ezzel	közel	annyi	energiát	takarítunk	meg,	mint	amennyi	elektromos	
áramot	 egy	 évben	 egyébként	 a	 logisztikai	 központjaink	 fogyasztanak.	 A	 hűtőbútorok	 üvegajtókkal	 történő	
felszerelése	további	több	mint	43	000	GJ	energiát	takarít	meg.

2010/2011-ben	üzemeltük	be	hőszivattyúinkat,	ezzel	éves	szinten	több	mint	20	000	GJ	energiát	takarítunk	meg.	 
Az	áruházi	gyorskapuk	beszerelésével	további	27	000	GJ	energiával	kevesebbet	használunk,	ami	több,	mint	irodáink	
2012/2013-as	energiafelhasználása.	

Intézkedések	során	megtakarított	energia	
mennyisége	(GJ)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Raktárakban	fénycsatornák	alkalmazása
mesterséges	fény	helyett

1	393 2 786 2 786 2 786

T8-as	fénycsövek	cserélése	korszerű	 
elektronikus	előtétes	T5-ösre

25 600 51 200 51 200 51 200

Hűtőbútorokra	üvegajtók	felszerelése 21 630 43 260 43 260 43 260

Rooftopok	lecserélése	hőszivattyús	
üzeműekre

0 16 878 23 228 20 362

Áruházi	gyorskapuk	telepítése 0 13 647 27	293 27	293

Épületfelügyeleti	rendszer	segítségével
berendezések	optimalizálása

0 0 21 625 43 250

Napelem	mező	telepítése	Dunakeszi-Fót
áruházunk	tetejére

0 0 0 1 052

Eladótéri	kétcsöves	lámpatestek	cseréje
egycsövesre

0 0 0 8 460

Jászberényi	áruházunkban	több	mint	60-	
féle	energiatakarékos	megoldás	tesztelése

0 0 0 529

Összesen 48 623 127 770 169 391 198 191

A	gázüzemű	rooftopok	(kompakt	tetőtéri	klímaberendezések)	hőszivattyús	rooftopokra	történő	cseréjével,	valamint	
áruházi	 gyorskapuk	 beüzemelésével	 az	 elmúlt	 években	 gázfogyasztásunkat	 is	 csökkenteni	 tudtuk,	 a	 projekt	
előrehaladtával	és	az	időjárástól	függően	44	ezer	GJ	és	53	ezer	GJ-lal.

2010/2011

44 117

2011/2012

53 645

2012/2013

49 345

FÖLDGÁZ-ENERGIACSÖKKENTÉS MÉRTÉKE ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN  (GJ)

Eddigi	 tapasztalataink	 szerint	 az	 energiahatékonysági	 intézkedésekbe	 történő	 befektetés	 jól	 demonstrálja,	
miért	érdemes	a	fenntarthatóságot	a	vállalati	stratégia,	valamint	a	mindennapi	működés	részévé	tenni:	egyrészt	
csökkentjük	 vele	 környezeti	 terhelésünket,	 másrészt	 potenciális	 megtakarítási	 és	 hatékonyságfejlesztési	
lehetőségeket	azonosíthatunk.

5.1.3 SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSUNK

Működésünkkel	 járó	 szén-dioxid-kibocsátásunk	 csökkentése	 a	Tesco-csoport	 és	 a	magyarországi	 Tesco	 számára	
is	 fontos.	 Ezt	 egyrészt	 kevesebb	 energia	 felhasználásával,	 másrészt	 az	 alacsonyabb	 szén-dioxid-kibocsátású	
energiaforrásra	való	átállással	tudjuk	elérni.

Tavalyi	 jelentéstételi	 időszakunkhoz	 képest	 2012/2013-ban	 7%-kal	 csökkentettük	 összes	 szén-dioxid-
kibocsátásunkat,	 amire	 nagyon	 büszkék	 vagyunk.	 Az	 elektromosáram-fogyasztásból	 származó	 szén-dioxid-
kibocsátásunk	 5%-kal,	 a	 hűtőgázok	 használatából	 4%-kal,	 a	 teherautók	 üzemanyag-használatából	 21%-kal,	 
a	 gázfogyasztásunkból	 11%-kal,	 a	 légi	 közlekedésből	 22%-kal,	 a	 távhőből	 6%-kal,	 a	 geotermikus	 energiából	
pedig	8%-kal	csökkent.	A	munkatársaink	utazásaiból	és	napenergiából	származó	szén-dioxid-kibocsátásunk	nőtt,	 
3%-kal,	 illetve	 29%-kal.	 Erőfeszítéseink	 eredményeként	 így	 2012/2013-ban	 223	 ezer	 tonna	 szén-dioxidot	
bocsátottunk	ki,	ami	2009/2010-es	kibocsátásunknál	is	alacsonyabb.
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ÉVES SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS  (EZER TONNA SZÉN-DIOXID) 
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TÁVHŐ
GEOTERMIKUS ENERGIA

Ha	 szén-dioxid-kibocsátásunkat	 az	 árbevétel	 arányában	 vizsgáljuk,	 akkor	 is	 a	 fenti	 tendenciát	 találjuk:	 
2012/2013-ban	 hangsúlyos	 eredményeket	 értünk	 el	 szénlábnyomunk	 csökkentésében.	 1	 milliárd	 forintra	
jutó	 szén-dioxid-kibocsátásunk	 385	 tonnáról	 356	 tonnára	 csökkent,	 ami	 közel	 8%-kal	 alacsonyabb,	 
mint	2011/2012-es	kibocsátásunk.

2009/2010

SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS AZ ÁRBEVÉTEL ARÁNYÁBAN  (TCO
2
 / MILLIÁRD FT) 

377

2010/2011

380

2011/2012

385

2012/2013

356

Megújuló	energiaforrásként	elsősorban	napenergiát	és	geotermikus	energiát	hasznosítunk.	Jelenleg	a	megújuló	
energiaforrásaink	 63%-át	 teszi	 ki	 a	 napenergia,	 amelynek	 használata	 idén	 az	 előző	 évhez	 képest	 közel	 
30%-kal	növekedett,	a	2009/2010-es	évhez	képest	viszonyítva	pedig	50%-kal	növeltük	a	napenergiából	származó	
energiafogyasztásunkat.

MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNÁLAT (EZER KWH)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

NAPENERGIA

GEOTERMIKUS 
ENERGIA

760 774

621
817

673

886 1 146

Tovább	 csökkenti	 szénlábnyomunkat,	 hogy	 a	 kötelező	 átvételi	 rendszer	 (KÁT)	 keretein	 belül	 a	 2012/2013-
as	 jelentéstételi	 időszak	 során	 összesen	 18	 299	 652	 kWh	 megújuló	 forrásból	 származó	 energiát	 vásároltunk. 

5.2 HULLADÉKKEZELÉSÜNK

SZELEKTÍV	HULLADÉKKEZELŐ	KÖZPONT	LÉTREHOZÁSA
Kiemelt	 célunk	 az	 általunk	 termelt	 hulladékok	 minimalizálása	 és	 minél	 nagyobb	 arányú	 újrahasznosítása.	 
A	 megvalósítást	 külön	 csapat	 szervezi,	 javaslatuk	 alapján	 megkezdtük	 áruházaink	 hulladékgazdálkodásának	
korszerűsítését,	centralizálását.	Az	áruházainkban	keletkező	szelektív	hulladékot	saját	disztribúciós	csatornánkon	
szállítjuk	 el	 Gyálon	 található	 központi	 telephelyünkre.	 Az	 új	 folyamat	 kevesebb	 üzemanyag-	 és	 károsanyag-
kibocsátással	jár.	Áruházainkban	elkülönítve	gyűjtjük	a	kommunális	és	emberi	fogyasztásra	alkalmatlan,	a	szelektív	
és	újrahasznosítható,	valamint	a	veszélyes	hulladékot.	

A	SZELEKTÍV	HULLADÉKGYŰJTÉSI	LEHETŐSÉGEK	KITERJESZTÉSE
Szelektív	hulladékgyűjtő	rendszert	vezettünk	be	áruházainkban	az	üzletsorokon	és	az	irodákban	is.	Utóbbiakban	
munkatársaink	elkülönítve	gyűjtik	a	kommunális	hulladékot,	a	papírt,	a	műanyag	palackot	és	a	fóliát.

A	 2011/2012-ben	 kiépített	 országos	 szelektív	 visszagyűjtő	 hálózatunk	 célja,	 hogy	 áruházainkban	 lehetőséget	
biztosítsunk	 vásárlóink	 számára,	 hogy	 a	 háztartásukban	 keletkező	 különböző	 hulladéktípusokat	 egy	 helyen	
adhassák	le,	annak	tudatában,	hogy	az	megfelelően	újrahasznosításra	kerül.	A	hulladék-visszaváltási	folyamatok	
automatizálásával	biztosítottuk	vásárlóinknak	a	szolgáltatás	folyamatosságát	áruházaink	nyitvatartási	ideje	alatt.	
A	hálózat	építésének	két	éve	alatt	összesen	118	áruházunkban	alakítottunk	ki	szelektív	hulladékgyűjtő	pontokat.

Visszagyűjtő	 központjainkban	 az	 üveg-,	 alumínium-	 és	 PET-palackokon	 kívül	 további	 hulladékok,	 így	 elemek,	
elektronikai	hulladékok,	fényforrások,	rétegzett	italcsomagolások	(TETRA),	szatyrok	és	műanyag	kupakok	szelektív	
gyűjtésére	is	van	lehetőség.

Különböző	kampányokkal	motiváltuk	vásárlóinkat	a	szelektív	hulladékgyűjtésre,	ezáltal	elősegítve	a	környezettudatos	
gondolkodást.	A	visszaváltási	kedv	növelése	érdekében	pénzbeli	ösztönzők	mellett	különböző	ajándéktárgyakkal,	
illetve	kedvezményekre	jogosító	Clubcard-pontokkal	kedveskedtünk	vásárlóinknak.	Az	áruházaink	által	szelektíven	
gyűjtött	hulladékot	szerződött	partnereink	(LTV	Trans	és	Ecomissio)	szállítják	el	és	dolgozzák	fel.	A	szétválogatott	
hulladékok	újrahasznosítása	az	európai	uniós	szabványok	betartásával	történik.

EGYÜTTMŰKÖDÉS	A	KELETKEZETT	MENNYISÉG	CSÖKKENTÉSÉRE
A	 Magyar	 Élelmiszerbankkal	 együttműködve	 folyamatosan	 fejlesztjük	 belső	 folyamatainkat,	 hogy	 csökkentsük	 
az	élelmiszerhulladék	mennyiségét.	Az	egyesület	munkatársai	szakmai	tanácsokkal	látják	el	az	áruházi	folyamatokat	
szervező	 és	 a	 minőségbiztosításért	 felelős	 munkatársakat.	 A	 lejárathoz	 közeli	 termékek	 felelős	 felhasználását,	 
a	rászorulókhoz	történő	hatékony	eljuttatását	célzó	projektünket	idén	a	pékáru	kategóriájával	bővítettük.

„Jó, hogy elindult az együttműködés a Tescóval bolti szinten, jelen-
leg a pékáruval kapcsolatban segítünk elszállítani azokat a termékeket, 
amik a Tesco belső szabályozása szerint nem lehet a polcon, de az  
európai uniós szabályozás szerint még fogyaszthatók. Ha minden  
boltban eljutnánk először a pékáru, aztán a frissáru elosztásával, akkor  
az lehet, hogy boltonként csak 50 kiló, de a bolthálózat tekintetében ez egy 
nagy mennyiség” – Cseh Balázs elnök, Magyar Élelmiszerbank Egyesület
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A	2012/2013-BAN	KELETKEZETT	HULLADÉKMENNYISÉGEK
A	 2012/2013-as	 jelentéstételi	 időszakban	 több	 mint	 
35	ezer	tonna	hulladékot	termeltünk,	aminek	több	mint	
97%-a	nem	veszélyes	hulladék,	és	csak	3%-a	veszélyes	
hulladék.

A	 keletkezett	 hulladék	 legnagyobb	 része	 (46%)	 
16	ezer	tonna,	papírcsomagolásból	származó	hulladék.	 
Kommunális	 hulladékunk	 mennyiségét	 sikerült	 már	 
10	 ezer	 tonna	 alá	 vinni,	 ami	 az	 éves	 hulladékterme- 
lésünknek	mindössze	28%-át	teszi	ki.

Minden	 keletkezett	 hulladéktípusnál	 megvizsgáljuk	 
az	 adott	 ártalmatlanítási	 forma	 gazdasági,	 környezeti	 
és	 társadalmi	 hatását.	 A	 keletkezett	 hulladék	 
59%-a	 kerül	 újrahasznosításra,	 és	 csak	 3%	 kerül	 
biológiai	kezelés	útján	ártalmatlanításra.	Ezt	az	értéket	
hulladékkezelési	 partnereink	 és	 szállítóink	 segítségé-
vel	 szeretnénk	 a	 jövőben	 csökkenteni,	 a	 riportálási	 
és	nyilvántartási	rendszert	pedig	tovább	pontosítani.

2012/2013-ban	a	keletkezett	veszélyes	hulladék	95%-át	 
a	 működésünk	 során	 használt	 olajfogó	 szerek	 adták.	
Ennek	 22%-át	 regenerálás	 során	 újra	 felhasználjuk.	
Veszélyes	hulladékunkat	az	arra	szakosodott	szállítóink	
a	Tescótól	átvették,	és	az	európai	uniós	környezetvédel-
mi	jogszabályok	és	előírások	szerint	ártalmatlanították.

2012/2013-ban	több	mint	34	ezer	tonna	nem	veszélyes	hulladékot	termeltünk,	amelynek	61%-a	újrahasznosításra	
került.	Az	újrahasznosított	hulladék	78%-a	papírcsomagolási,	7%-a	fóliacsomagolási,	5%-a	pedig	alumíniumcso-
magolási,	valamint	üveghulladék	volt.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

LERAKÁS

BIOLÓGIAI KEZELÉS

EGYÉB

59%

38%

3% 0%

A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK ARÁNYA 
TÍPUSOK SZERINT (2012/2013)

46% PAPÍRCSOMAGOLÁSI HULLADÉK
28% KOMMUNÁLIS HULLADÉK
4% FÓLIACSOMAGOLÁSI HULLADÉK
3% ALUMÍNIUMCSOMAGOLÁSI HULLADÉK
3% HÚS
3% ÜVEGHULLADÉK
3% OLAJFOGÓ HULLADÉK
2% EGYÉB ÉLELMISZER
8% EGYÉB

TERMELT HULLADÉKMENNYISÉG MEGOSZLÁSA 
CSOPORTOSÍTÁS SZERINT (2012/2013) 

5.3 A BIODIVERZITÁS VÉDELME

Az	 egészséges	 és	 stabil	 ökológiai	 rendszerek	 fenntartása	 érdekében	 elengedhetetlen	 a	 biodiverzitás	 aktív	 
és	 tudatos	 védelme.	 Ezért	 mi	 is	 számon	 tartjuk	 a	 működésünkhöz	 közel	 álló	 védett	 vagy	 gazdag	 élővilággal	 
rendelkező	területeket,	és	lépéseket	teszünk	azok	megóvása	érdekében.

Cegléden	 az	 áruházunk	 szomszédságában	 található	 nádas	 védett	 madaraknak	 és	 kétéltűeknek	 ad	 otthont.	 
A	 védett	 állatok	 és	 a	 helyi	 ökorendszer	 minél	 kisebb	 háborgatása	 érdekében	 nádirtást	 csak	 költési	 időn	 kívül	 
végzünk.
 

TERMELT HULLADÉKMENNYISÉG (KG) 2012/2013

VESZÉLYES HULLADÉK 928	606

OLDÓSZER	/	FESTÉK	/	TINTA 18 045

SZERVES 16 007

SZERVETLEN 20

OLAJFOGÓ HULLADÉK 886 537

EGYÉB	(VESZÉLYES) 7	997

NEM VESZÉLYES HULLADÉK 34 412 463

PAPÍRCSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 16	340	968

FÓLIACSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 1	516	950

MŰANYAGCSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 660 565

FACSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 26 140

ALUMÍNIUMCSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 1	144	190

ELEKTRONIKAI HULLADÉK 169	790

ÜVEGHULLADÉK 1 116 250

OLAJ 129	090

HÚS 1	141	429

ALKOHOL 1 386

EGYÉB	ÉLELMISZER 717 450

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 9	802	200

EGYÉB	(NEM	VESZÉLYES) 1 646 055

ÖSSZESEN 35 341 069

VESZÉLYES HULLADÉK (KG) 2012/2013

ÚJRAFELHASZNÁLÁS 20 180

OLAJFOGÓ HULLADÉK 20 180

ÚJRAHASZNOSÍTÁS 0

BIOLÓGIAI KEZELÉS 866 357

OLAJFOGÓ HULLADÉK 866 357

ÉGETÉS 4 906

		OLDÓSZER	/	FESTÉK	/	TINTA 2 331

		SZERVES 792

		SZERVETLEN 8

  EGYÉB 1 775

LERAKÁS 37 163

		OLDÓSZER	/	FESTÉK	/	TINTA 15 714

		SZERVES 15 215

		SZERVETLEN 12

  EGYÉB 6 222

RAKTÁROZÁS 0

VISZONTELADÁS 0

ÖSSZESEN 928 606

NEM VESZÉLYES HULLADÉK (KG) 2012/2013

ÚJRAFELHASZNÁLÁS 0

ÚJRAHASZNOSÍTÁS 20	964	683

PAPÍRCSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 16	340	968

FÓLIACSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 1	516	950

PET	CSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 660 565

FACSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 13 313

ALUMÍNIUMCSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 1	144	190

ELEKTRONIKAI HULLADÉK 169	790

ÜVEGHULLADÉK 1 116 250

OLAJ 2 657

BIOLÓGIAI KEZELÉS 12 553

EGYÉB	ÉLELMISZER 73

EGYÉB 12 480

ÉGETÉS 3	490

EGYÉB	ÉLELMISZER 1 034

EGYÉB 2 456

LERAKÁS 13	292	477

HÚS 1	141	429

ALKOHOL 1 386

EGYÉB	ÉLELMISZER 716 343

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 9	802	200

EGYÉB 1	631	119

RAKTÁROZÁS 0

VISZONTELADÁS 139	260

FACSOMAGOLÁSI	HULLADÉK 12 827

OLAJ 126 433

ÖSSZESEN 34 412 463

JÖVŐBELI	TERVEINK
•	 Növelni	 kívánjuk	 a	 szelektíven	 visszagyűjtött	 hulladék	 arányát,	 hogy	 még	 több	 újrahasznosítható	 anyagot	 
	 tartsunk	 benn	 a	 körforgásban,	 ezáltal	 csökkentve	 szén-dioxid-kibocsátásunkat.	 Ennek	 érdekében	 duplájára	 
	 szeretnénk	emelni	az	innovatív	PET-palack-visszaváltó	automaták	számát	az	áruházainkban.
•	 2013	 végére	 minden	 szupermarket	 és	 expressz	 formátumú	 boltunkat	 szeretnénk	 bevonni	 a	 szelektív	 
	 hulladékkezelő	központunk	rendszerébe.
•	 2013	végéig	az	állati	eredetű	veszélyes	hulladékaink	legalább	50%-át	kívánjuk	újrahasznosítani.	E	célkitűzésünk 
	 keretében	a	Nemzeti	Élelmiszer-biztonsági	Hivatal	szabályozásait	teljes	körűen	betartva,	az	értékesítésből	kivont 
	 hús-,	tej-	és	tojásmellék-termékeinket	állatmenhelyeknek	és	állatkerteknek	adjuk	át.
•	 További	 folyamatváltozásokat	 is	 tervezünk,	 hogy	 energiahatékonyság	 szempontjából	 optimalizálni	 tudjuk 
	 	működésünket.
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SZERVEZETI TAGSÁGAINK6
Az	elmúlt	években	azon	dolgoztunk,	hogy	szervezettebbé,	láthatóbbá	és	hatékonyabbá	tegyük	a	Tesco	társadalmi	 
és	 érintetti	 kommunikációját,	 ezért	 több	 szakmai	 szervezetben,	 illetve	 felelős	 működést	 támogató	 csoportban	 
vagyunk	jelen	és	támogatjuk	a	közös	munkát.	

A Tesco-Global Áruházak Zrt. 2012/2013-ban az alábbi szakmai szervezetek tagja volt:

	 AMERIKAI	KERESKEDELMI	KAMARA

	 ECR	MAGYARORSZÁG	EGYESÜLET

	 EOQ	MAGYAR	NEMZETI	BIZOTTSÁG

	 FRUITVEB

	 HUNGARIAN	BUSINESS	LEADERS	FORUM

	 INTERNATIONAL	COUNCIL	OF	SHOPPING	CENTERS

	 IPARI	ENERGIAFOGYASZTÓK	FÓRUMA

	 MAGYAR	ADOMÁNYOZÓI	FÓRUM

	 MAGYAR	BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK	SZÖVETSÉGE

	 MAGYAR	LOGISZTIKAI,	BESZERZÉSI	ÉS	KÉSZLETEZÉSI	TÁRSASÁG

	 MAGYAR	MOBIL	TÁRCA	EGYESÜLET

	 MAGYARORSZÁGI	BRIT	KERESKEDELMI	KAMARA

	 MAGYARORSZÁGI	SZÓVIVŐK	ORSZÁGOS	EGYESÜLETE

	 MAGYARORSZÁGI	VEZETŐ	INFORMATIKUSOK	SZÖVETSÉGE

	 MUNKÁLTATÓK	ESÉLYEGYENLŐSÉGI	FÓRUMA	EGYESÜLET

	 MUNKAADÓK	ÉS	GYÁRIPAROSOK	ORSZÁGOS	SZÖVETSÉGE

	 ORSZÁGOS	KERESKEDELMI	SZÖVETSÉG

	 ÖNSZABÁLYOZÓ	REKLÁMTESTÜLET

	 SALDO	PÉNZÜGYI	TANÁCSADÓ	ÉS	INFORMATIKAI	ZRT.

	 THE	LAW	SOCIETY

	 TREASURY	CLUB

	 VÁLLALKOZÓK	ÉS	MUNKAVÁLLALÓK	ORSZÁGOS	SZÖVETSÉGE

2012/2013-ban az alábbi elismeréseket nyertük el munkánk elismeréséül: 

FOGYATÉKOS	BARÁT	MUNKAHELY	DÍJ	A	EMBERI	ERŐFORRÁSOK	MINISZTÉRIUMA,	 
A	SALVA	VITA	ALAPÍTVÁNY	ÉS	AZ	AMERIKAI	KERESKEDELMI	KAMARA	ELISMERÉSE

GREENNOVÁCIÓS	NAGYDÍJ	A	VÁLLALAT	KÖRNYEZETVÉDELMI	TEVÉKENYSÉGEIÉRT

AZ	EFFIE	REKLÁMHATÉKONYSÁGI	MEGMÉRETTETÉS	KERESKEDELMI	
KATEGÓRIÁJÁBAN	BRONZ	MINŐSÍTÉST	KAPOTT	A	TESCO-FILA	TÁSKA	
PROMÓCIÓJA

DÍJAK, ELISMERÉSEK7
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VÁLLALÁSAINK ÉS JÖVŐBELI TERVEINK8
2012/2013-AS TERVEINK MEGVALÓSULÁSA:

TERÜLET VÁLLALÁS MEGVALÓSULÁS

TÖRŐDÜNK  
A KÖRNYEZETTEL

Folytatjuk	a	vállalati	működés	
környezettudatos	fejlesztését

100% teljesült

SEGÍTJÜK VÁSÁRLÓINKAT 
EGÉSZSÉGÜK  
MEGŐRZÉSÉBEN

Kidolgozzuk	és	elindítjuk	 
Sulirajongó	országos	iskolai	 
programot,	melynek	témája	 
a	fiatalok	egészséges	táplálkozása,	 
sportolása

100% teljesült
A	programot	kidolgoztuk,	és	meghir-
dettük	országos	szinten

FELELŐSEN,  
A SZABÁLYOKKAL 
ÖSSZHANGBAN  
KERESKEDÜNK

Beszállítói	Akadémia	 
program	elindítása

100% teljesült
2012	novemberében	a	Vidékfejlesz-
tési	Minisztérium	támogatásával,	
100	résztvevővel	elindult	a	program

MUNKAHELYEKET 
TEREMTÜNK

A	munkanélküliek	 
foglalkoztatására	kialakított	 
„Újra	dolgozom!”	program	 
megvalósítása

100% teljesült
Debrecenben	megnyílt	áruházunk-
ban	100	tartósan	munkanélküli	sze-
mélynek	tudtunk	állást	biztosítani.

ELKÖTELEZETTEN 
TÁMOGATJUK A HELYI 
KÖZÖSSÉGEKET

Kidolgozzuk	és	elindítjuk	 
Sulirajongó	országos	iskolai	 
programot,	melynek	témája	 
a	fiatalok	egészséges	táplálkozása,	 
sportolása

100% teljesült
A	programot	kidolgoztuk,	és	meghir-
dettük	országos	szinten
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
GVH Gazdasági	Versenyhivatal

GMO Genetikailag	módosított	szervezetek

HACCP

A	HACCP	nemzetközileg	elfogadott,	szisztematikus	módszer	az	élelmiszerek	
biztonságának	megteremtésére	a	lehetséges	kockázatok,	veszélyek	 
megállapítása,	értékelése	és	kezelése	révén.	 
További	információ:	http://www.haccp.hu/?page_id=2

INBÉ

Az	INBÉ	(Irányadó	Napi	Beviteli	Érték)	egyértelműen,	jól	láthatóan	megmu-
tatja	a	termék	egy	adagra	vetített	energia-	(kilokalória-)	tartalmát,	illetve	
azt,	hogy	ezek	a	tápanyagok	egy	felnőtt	napi	tápanyagszükségletének	hány	
százalékát teszik ki.

GRI TARTALMI INDEX
Referencia Meghatározás Hivatkozás	a	jelentésben	 Oldalszám

STRATÉGIA ÉS ANALÍZIS

1.1.
A	legmagasabb	beosztású	döntéshozó	nyilatkozata	a	fenn-
tarthatóság fontosságáról 

Vezérigazgatói	köszöntő

1.2. Kulcsfontosságú	hatások,	kockázatok	és	lehetőségek Működési	környezetünk

SZERVEZETI PROFIL

2.1. A	szervezet	neve Jelentésünkről

2.2. Elsődleges	márkák,	termékek,	és/vagy	szolgáltatások

A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte
Termékeink

2.3.
A	szervezet	működési	szerkezete,	ideértve	a	főbb	részlegeket,	
működő	cégeket,	leányvállalatokat	és	vegyesvállalatokat

A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte

2.4. A	szervezet	központjának	helyszíne
A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte

2.5. Azok	az	országok,	amelyekben	a	vállalat	működik
A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte

2.6. A	tulajdon	természete	és	jogi	formája

A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte
Felelős	vállalatirányításunk	

és	szervezetünk

2.7. A kiszolgált piacok
A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte

2.8.
A	jelentéstevő	szervezet	mérete:	alkalmazottak	száma;	nettó	ár-
bevétel;	teljes	tőkésítés	tartozásokra	és	részesedésekre	lebont-
va;	gyártott	termékek	mennyisége	vagy	szolgáltatások	mértéke

A Tesco nemzetközi háló-
zata	és	magyarországi	

jelenléte
Gazdasági	teljesítményünk
Munkatársaink	iránti	fele-

lősségünk

2.9.
A	szervezet	méretében,	szerkezetében	vagy	tulajdonviszonyai- 
ban	a	jelentéstételi	időszak	alatt	történt	jelentős	változások

Felelős	vállalatirányításunk	
és	szervezetünk

2.10. A	jelentéstételi	időszak	alatt	kapott	kitüntetések	és	díjak Díjak,	elismerések

A JELENTÉS PARAMÉTEREI – A JELENTÉS PROFILJA

3.1. A	jelentéstételi	időszak	meghatározása Jelentésünkről

3.2. A	legutóbbi	jelentés	dátuma Jelentésünkről

3.3. A	jelentéstételi	ciklus	meghatározása Jelentésünkről

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

Jelentésünkről

A JELENTÉS PARAMÉTEREI – A KITERJEDÉSI KÖRE ÉS HATÁRAI

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

Jelentésünkről

3.6. A	jelentés	határa Jelentésünkről

3.7.
A	kiterjedési	körrel	és	a	határokkal	kapcsolatos	bárminemű	
korlátozás	bemutatása

Jelentésünkről

3.8.
Szempontok,	amelyek	alapján	a	jelentés	a	vegyesvállalatok,	
leányvállalatok,	bérbe	adott	létesítmények,	kiszervezett	tevé- 
kenységek	és	egyéb	egységek	teljesítményét	lefedi

Jelentésünkről

3.9.
Az	adatmérési	technikák	és	a	számítások	alapjainak	bemutatá-
sa

Jelentésünkről

3.10.
A	korábbi	jelentésekben	már	szerepelt	információk	újraköz-
lésének	indoklását	és	hatásának	magyarázatát

Jelentésünkről

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

Jelentésünkről

GRI TARTALMI INDEX

3.12. GRI	tartalmi	index

3.13. Tanúsítás Jelentésünkről

IRÁNYÍTÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGEK – IRÁNYÍTÁS

4.1. A	szervezet	irányítási	struktúrájának	bemutatása Felelős	vállalatirányításunk

4.2.
A	legfelsőbb	szintű	irányító	testület	elnöke	ügyvezetői	szerep-
körrel	is	rendelkezik-e

Felelős	vállalatirányításunk	
és	szervezetünk

4.3.
A	legfelsőbb	szintű	irányító	testületben	részt	vevő	független	
tagok száma

Felelős	vállalatirányításunk	
és	szervezetünk

http://www.haccp.hu/?page_id=2
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4.4.
Mechanizmusok	arra,	hogy	a	részvényesek	és	az	alkalmazot-
tak	javaslatokat	tegyenek	a	legfelsőbb	szintű	irányító	testület	
számára

Felelős	vállalatirányításunk	
és	szervezetünk

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

Felelős	vállalatirányításunk	
és	szervezetünk

4.6. Összeférhetetlenségek	elkerülése	a	legfelsőbb	irányítás	szintjén Értékeink

4.7.
A	szervezet	gazdasági,	környezeti	és	társadalmi	kérdések-
kel	kapcsolatos	stratégiáját	meghatározó	személyek	milyen	
képesítéssel	és	tapasztalattal	kell	hogy	rendelkezzenek

Felelős	vállalatirányításunk	
és	szervezetünk

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

Értékeink

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

Felelős	vállalatirányításunk

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

Felelős	vállalatirányításunk

IRÁNYÍTÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGEK – IRÁNYÍTÁS

4.11.
Az	elővigyázatosság	elve	hogyan	érvényesül	a	szervezet	
keretein belül

Felelős	vállalatirányításunk

4.12.
Charták,	alapelvek	vagy	egyéb	kezdeményezések,	amelyeknek	
a	szervezet	tagja	vagy	támogatója

Szervezeti	tagságaink

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

Szervezeti	tagságaink

ÉRINTETTEK BEVONÁSA

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

Párbeszéd	érintettjeinkkel

4.15. Az	érintettek	kiválasztásának	módja	és	alapelvei Párbeszéd	érintettjeinkkel

4.16. Az	érintettek	bevonására	alkalmazott	módszerek	bemutatása Párbeszéd	érintettjeinkkel

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

Párbeszéd	érintettjeinkkel

GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYEK

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

Gazdasági	teljesítményünk

EC4 Az	államtól	kapott	jelentős	pénzügyi	támogatás Gazdasági	teljesítményünk

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – ENERGIA

EC5
Viszonyszámsor:	az	átlagos	kezdő	fizetés	helyi	minimálbérhez	
való	viszonyításához	a	szervezet	jelentősebb	telephelyein

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

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

Helyi	beszállítók	 
és	termelők

EC7
A	helyiek	alkalmazására	vonatkozó	eljárások	és	a	helyiek	aránya	
a	felső	vezetésben	a	szervezet	jelentősebb	telephelyein

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

EN3
Közvetlen	energiafelhasználás	elsődleges	energiaforrások	 
szerinti bontásban

Energiafelhasználásunk	 
és	szénlábnyomunk

EN4
Közvetett	energiafelhasználás	elsődleges	energiaforrások	 
szerinti bontásban

Energiafelhasználásunk	 
és	szénlábnyomunk

EN5
Az	energiatakarékossági	és	az	energiahatékonysági	 
intézkedések	révén	megtakarított	energia	mennyisége

Energiafelhasználásunk	 
és	szénlábnyomunk

EN7
Az	indirekt	energiafelhasználás	csökkentésére	irányuló	
kezdeményezések	és	az	ezekkel	elért	energiafogyasztás-csök-
kentés

Energiafelhasználásunk	 
és	szénlábnyomunk

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – BIODIVERZITÁS

EN11
A	védett	területeken	vagy	azok	szomszédságában	birtokolt,	
bérelt	vagy	kezelt	földterület,	illetve	a	védett	területeken	kívüli,	
biodiverzitásban	gazdag	élőhelyek	nagysága	és	elhelyezkedése

A	biodiverzitás	védelme

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – LÉGSZENNYEZŐANYAG-  
ÉS VÍZKIBOCSÁTÁSOK, HULLADÉKOK

EN16
A	közvetlen	és	közvetett	módon	kibocsátott	üvegházhatású	
gázok	súlya

Energiafelhasználásunk	 
és	szénlábnyomunk

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

Energiafelhasználásunk	és	
szénlábnyomunk

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

Energiafelhasználásunk	 
és	szénlábnyomunk

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – MUNKAÜGYI GYAKORLAT ÉS TISZTESSÉGES 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, FOGLALKOZTATÁS

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

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

LA2 A	teljes	munkaerő	fluktuációja
Munkatársaink	iránti	 

felelősségünk

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – MUNKAÜGYI GYAKORLAT ÉS TISZTESSÉGES 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAVÁLLALÓK/VEZETŐSÉG KAPCSOLATA

LA4 Kollektív	szerződés	hatálya	alá	tartozó	alkalmazottak	aránya
Munkatársaink	iránti	 

felelősségünk

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – MUNKAÜGYI GYAKORLAT ÉS TISZTESSÉGES 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

LA7
Sérülések,	foglalkozásból	eredő	betegségek,	kiesett	napok	és	
hiányzások	aránya,	illetve	a	halállal	végződő	munkahelyi	bale-
setek száma régiónként

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

LA8
Oktatás,	képzés,	tanácsadás,	megelőzés,	és	kockázatkezelési	
programok	a	súlyos	betegségekkel	kapcsolatban

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk
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TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – MUNKAÜGYI GYAKORLAT ÉS TISZTESSÉGES 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, KÉPZÉS ÉS OKTATÁS

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

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

LA11
A	képességek	fejlesztésére	és	az	élethosszig	tartó	tanulásra	
irányuló	programok

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

LA12
Alkalmazottak	aránya,	akik	rendszeresen	kapnak	a	teljesít-
ményükre	vonatkozó	kiértékelést	és	karrierépítési	áttekintést

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – MUNKAÜGYI GYAKORLAT ÉS TISZTESSÉGES 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, SOKFÉLESÉG ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG

LA13
Az	irányító	testületek	összetétele	és	az	alkalmazottak	csopor-
tosítása	nem,	életkor,	kisebbségi	csoporthoz	való	tartozás,	s	a	
sokféleséget	jelentő	egyéb	tényezők	szerint

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

LA14
A	férfiak	és	nők	alapfizetésének	aránya	beosztási	kategória	
szerint

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – EMBERI JOGOK,  
A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KIKÜSZÖBÖLÉSE

HR4
A	hátrányos	megkülönböztetést	alkalmazó	esetek	száma,	illetve	
kiküszöbölésüket	célzó	intézkedések

Etika	és	jogszabályi	 
megfelelés	(compliance)

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – EMBERI JOGOK, EGYESÜLÉSI JOG  
ÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

HR5
Olyan	helyzetek,	amelyekben	fennáll	annak	kockázata,	hogy	az	
egyesülésre	és	kollektív	szerződéshez	való	jog	sérül,	illetve	azok	
a	lépések,	amelyek	ezen	jogok	sértetlenségét	biztosítják

Munkatársaink	iránti	 
felelősségünk

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS,  
VERSENYELLENES VISELKEDÉS

SO2
A	korrupció	kockázatával	kapcsolatosan	megvizsgált	üzleti	
egységek	száma	és	százalékos	aránya

Etika	és	jogszabályi	 
megfelelés	(compliance)

SO3
A	szervezet	korrupcióellenes	üzletpolitikájának
és	eljárásainak	témakörében	képzést	végzett	munkavállalók	
százalékos	aránya

Etika	és	jogszabályi	 
megfelelés	(compliance)

SO4 Korrupciós	eseményekkel	kapcsolatos	válaszlépések
Etika	és	jogszabályi	 

megfelelés	(compliance)

SO6 Politikai	pártoknak,	politikusoknak	és	kapcsolódó
Etika	és	jogszabályi	 

megfelelés	(compliance)

SO7 Versenyellenes	viselkedés
Etika	és	jogszabályi	 

megfelelés	(compliance)

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS,  
A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

SO8 A	jogszabályoknak	való	megfelelés
Etika	és	jogszabályi	 

megfelelés	(compliance)

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – VEVŐK EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

PR1
Azon	életciklusszakaszok,	amelyekben	a	termék,	illetve	szolgál-
tatás	egészségi	és	biztonsági	hatásait	javítási	célzattal	kiértéke-
lik

Termékfelelősség

PR2

Azon	esetek	száma,	amelyekben	a	jogszabályok	be	nem	tartása	
vagy	az	önkéntesen	vállalt	normák	megszegése	fordul	elő	a	
termékek és szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait 
illetően,	az	ügyek	kimenetele	szerinti	bontásban

Termékfelelősség

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – TERMÉKFELELŐSSÉG,  
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS TERMÉKEKRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

PR3
A	különböző	eljárások	által	megkövetelt,	termékre	és	szolgál-
tatásra	vonatkozó	információ	típusai

Felelős	marketing	
és	kommunikáció

PR4

Azon	esetek	száma,	amelyekben	jogszabályi	nemmegfelelőség	
vagy	az	önkéntesen	vállalt	normák	megszegése	fordul	elő	a	ter-
mékekkel	és	szolgáltatásokkal	kapcsolatos	információnyújtást	
és	címkézést	illetően,	az	ügyek	kimenetele	szerinti	bontásban

Felelős	marketing	 
és	kommunikáció

PR5
A	vevői	elégedettség	elérését	célzó	gyakorlatok	és	eredménye-
ik,	beleértve	az	ügyfél-elégedettségi	felmérések	eredményét

Vásárlói	elégedettség

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – TERMÉKFELELŐSSÉG, MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

PR6
A	marketingkommunikációra	vonatkozó	jogszabályoknak,	 
szabványoknak	és	önkéntesen	vállalt	normáknak	való	 
megfelelés	érdekében	indított	programok

Termékeink
Felelős	marketing	 
és	kommunikáció

PR7
Jogszabályi,	etikai	nemmegfelelőségből	eredő	bírságok	 
marketingkommunikáció	terén

Felelős	marketing	 
és	kommunikáció

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – TERMÉKFELELŐSSÉG, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

PR8 Személyes	adatok	védelme,	panaszok	száma Adatvédelem

TÁRSADALMI TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK – TERMÉKFELELŐSSÉG,  
A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

PR9 A	jogszabályoknak	való	megfelelés
Termékeink 
Adatvédelem
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