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DAVE LEWIS, 
A TESCO CSOPORT 
VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK
ÜZENETE

Helyesen cselekszünk
Az Üzleti Etikai Kódexünk célja, hogy segítsen 
és támaszként szolgáljon a Tescónál végzett 
munkánk során.

Egy versenyző, gyorsan változó piacon lényeges, 
hogy valamennyien tisztában legyünk a 
követendő szabályokkal, és azzal, hogy hogyan 
kell viselkednünk ahhoz, hogy nagyszerű munkát 
végezzünk a vásárlóinkért és támogassuk a 
Tescót a társadalomban betöltött kimagasló 
szerepvállalásában.

A Kódex meghatározza azokat a legfontosabb 
jogi kötelezettségeinket és a szabályzatokat, 
amelyek megmutatjuk, hogyan viselkedjünk. 
Munkavállalóként kötelezettségünk a Kódex 
betartása. Bárhol dolgozunk és bármilyen 
pozícióban, a Kódex mindig támaszt nyújt, 
megvéd bennünket és a Tesco jó hírnevét a 
vásárlók, a munkavállalók, a beszállítók, a 
részvényesek és egyéb érintettek szemében. 

Akár most csatlakoztál a Tesco-hoz, akár a 
Vállalatnál dolgozol már egy ideje, fontos, hogy 
időt szánjunk arra, hogy megértsük, hogy a Kódex 
miként vonatkozik ránk. 

A Kódexünk sokkal többről szól a jogszabályok 
és a szabályzatok betartásánál. Azt is 
megmutatja, hogy az Értékeink és Vezetői 
Készségeink alkalmazása hogyan befolyásolja a 
magatartásunkat és a döntéshozatalunkat, hogy 
a munkánk során mindig helyesen cselekedjünk, 
és tisztességesen, nyíltan és becsületesen 
dolgozzunk. 

Ha bármikor kétséged merülne fel a saját vagy 
más személyek magatartása miatt, haladéktalanul 
jelezd az aggályaidat, és beszélj valakivel, akiben 
megbízol, elsődlegesen a közvetlen feletteseddel. 
Alternatívaként beszélhetsz a Személyzeti 
Vezetőddel vagy a Jogi Osztállyal. Amennyiben 
névtelenül szeretnél hangot adni aggályodnak, 
teljes bizalommal hívhatod a Ne Hallgass! Vonalat.

Azt szeretném, hogy a Tesco minden 
munkavállalója legyen büszke Vállalatunkra, és 
vásárlóink, valamint a közösségeink érdekében 
elért eredményeinkre. Szabályzataink ismerete, 
a helyes döntéshozatal, a becsületesség és 
a nyíltság csak néhány módja annak, hogy 
megalapozzuk a Tesco iránti elhivatottságot, és 
segítsük a Vállalat megerősítését a jövőben.

Dave Lewis
a Tesco Csoport Vezérigazgatója
Dave Lewis
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Úgy bánunk mindenkivel, ahogy 
szeretnénk, hogy velünk

bánjanak

Szakértelmünket és lehetősége-
inket jó célokra használjuk

Mindenkinél többet 
teszünk a vásárlókért

MI AZ ÜZLETI
ETIKAI KÓDEX?

ÉRTÉKEINK

Üzleti Etikai Kódexünk az alapvető elvárásainkat 
tartalmazza az összes munkavállalónkkal 
szemben, függetlenül attól, hogy hol 
dolgozol és melyik Tesco üzletágnál. A 
Kódex útmutatóként szolgál minden egyes 
kulcsfontosságú kockázati területen, amely a 
munkavégzésed során felmerülhet. 21 ilyen 
terület van, és a Kódex minden egyes területre 
vonatkozóan meghatározza, hogy kivel veheted 
fel a kapcsolatot, ha segítségre vagy további 
információra van szükséged.

Kódexünk három olyan alapelemre épül, 
amelyek védelmet nyújtanak. A Kódex 
legfontosabb alapelve, hogy mindig tartsuk be a 
jogszabályokat. Vásárlóink belénk vetett bizalma 
attól függ, hogy milyen a Vállalatunk megítélése a 
jogszabályi megfelelés tekintetében.

A jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében szabályzatokat és megfelelési 
programokat dolgozunk ki minden 
kulcsfontosságú kockázati területen. Ezek 
képzések, útmutatók és támogatásnyújtás 
védőhálójaként biztosítják azt, hogy tudd, hogy a 
szabályok miként vonatkoznak rád.

A jogszabályokon és szabályzatokon túl mindig 
a Tesco Értékek szerint kell eljárni. Az Értékeink 
olyan további védőhálót jelentenek, amelyek 
iránymutatásként szolgálnak, amikor nehéz 
döntéseket kell meghoznunk. Azt biztosítják, hogy 
“helyesen cselekedjünk”, gyakran a jogszabályok 
és szabályzataink betűnkénti betartásán 
túlmenően is.

Értékeink irányítanak bennünket, amikor nehéz 
döntéseket kell meghoznunk. Ha az Értékeink 
szerint járunk el, biztosak lehetünk benne, hogy 
helyesen cselekszünk.

1. A JOG
A jogszabályokat  minden esetben 
be kell tartanunk. Ez a Tesco 
vásárlói bizalom központi eleme.

2. SZABÁLYZATAINK 
ÉS A BLUEPRINT-EK
Ezek a folyamatok, a tréningek és 
szakmai támogatások együttes 
védőhálóját jelentik, és azt 
biztosítják, hogy ne szegjük meg a 
jogszabályokat.

3. ÉRTÉKEINK
Ezek biztosítják, hogy minden 
esetben helyesen cselekedjünk 
a vásárlóink, a kollégáink, a 
részvényeseink és a közösségek 
érdekében - gyakran a 
jogszabályoknak és szabályzatoknak 
való megfelelésen túl is tegyünk 
értük.

„A jogszabályok és szabályzataink betartása, 
valamint az etikus üzleti magatartás 
mindannyiunk feladata és felelőssége. 
Ha jól csináljuk, együtt nyerhetjük el 
vásárlóink, üzletfeleink és kollégáink 
bizalmát.”
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ÉS HA VEZETŐ VAGY, A FENTIEKEN TÚL 
KÖTELES VAGY:
•  Megérteni a Kódexet úgy, hogy 

annak a legfontosabb üzeneteit 
közvetíteni tudd.

•   Gondoskodni arról, hogy minden 
új munkavállaló képzést kapjon a 
Kódex-ről és meg is értse azt.

 •  Felelősségteljesen viselkedni, 
amennyiben egy beosztottad 
jelzi, hogy véleménye szerint 
megszegték a Kódexet.

•   Bejelentést tennni, ha úgy 
gondolod, hogy mások 
megszeghették a szabályzatainkat, 
vagy nem az Értékeink szerint 
cselekednek.

•   Gondoskodni arról, hogy minden 

 •  Felelősségteljesen viselkedni, 

jelzi, hogy véleménye szerint 
megszegték a Kódexet.

•   Bejelentést tennni, ha úgy 
gondolod, hogy mások 
megszeghették a szabályzatainkat, 
vagy nem az Értékeink szerint 
cselekednek.

MIND KÖTELESEK 
VAGYUNK:
•  Megismerni a Kódexet és tisztában 

lenni azzal, hogy az hol érhető el.

•  Betartani a jogszabályokat és a 

szabályzatainkat, valamint tisztában 

lenni azzal, hogy hogyan vonatkozik 

ránk a Kódex.

•  Mindenkor részt venni a Kódex-szel 

kapcsolatos tréningeken.

•  Az Értékeink betartásával „helyesen 

cselekedni”.

•  Bejelentést tenni, ha úgy gondolod, 

hogy valamely magatartás sértheti a 

Kódexet vagy valamely jogszabályt..

•  Kérdéseket feltenni, ha bizonytalan 

vagy.

HOGYAN HASZNÁLJUK 
AZ ÜZLETI ETIKAI KÓDEXÜNKET
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SZERINTEM 
ERRŐL 

SZÓLNOM KELL 
VALAKINEK

EZ NEM 
ELLENTÉTES A 

JOGSZABÁLYOKKAL?
SZERINTEM NEM 
KELLETT VOLNA 

AZT TENNIE

EZ NEM HELYESAZ VESZÉLYES 
LEHET

AZ AGGÁLYOK JELZÉSE HOGYAN TEGYEK 
BEJELENTÉST?
Kivel beszéljek?
• Minden területen mindenkor fontos, hogy 

a közvetlen feletteseddel őszinte és nyílt 
kapcsolatod legyen. 

• Elsősorban mindig a közvetlen felettesednek 
kell szólnod – kivéve, ha úgy gondolod, hogy
ő szeghette meg a Kódexet.

• Ha a közvetlen feletteseddel nem beszélhetsz, 
beszélj a Személyzeti Vezetőddel, a Jogi 
Igazgatóval vagy a Kármegelőzési és 
Biztonsági Vezetővel.

• Alternatívaként az aggályaidat a saját 
területeden, magasabb szinten is 
megoszthatod, amennyiben a közvetlen 
felettesed nem oldotta meg a problémádat.

• Amennyiben teljesen bizalmasan szeretnéd 
jelezni az aggályodat, azt a Ne Hallgass! 
Vonalon keresztül is megteheted. 

A NE HALLGASS! VONALUNKRÓL
A Ne Hallgass! Vonal lehetővé teszi, hogy hangot 
adj a nem megfelelő munkahelyi viselkedéssel 
kapcsolatos, valós aggodalmaidnak. Amennyiben 
úgy érzed, hogy a közvetlen feletteseddel vagy a 
Személyzeti Vezetőddel nem tudsz beszélni, hívd 
a Ne Hallgass! Vonalat, hogy:

•   Jelezd aggályaidat, amennyiben úgy 
gondolod, hogy a munkahelyeden olyan 
dolog történt, ami jogellenes lehet, sérheti a 
Kódexet vagy valamely vállalati szabályzatot.

•   Bejelents mindent, amiről azt gondolod, 
hogy veszélyt jelenthet a munkavállalókra, a 
vásárlókra vagy általában a közösségre.

•   Megoszd azon aggályaidat, miszerint a fent 
felsoroltakkal kapcsolatos információkat 
szándékosan elhallgatják. 

A Ne Hallgass! Vonalon tett bejelentéseket 
bizalmasan kezelik. Névtelenül is tehetsz 
bejelentést, azonban ha megadod az adataidat, 
a Ne hallgass! Vonal a későbbiekben tájékoztatni 
fog az ügy kimeneteléről, valamint fel tudja 
venni veled a kapcsolatot, amenyiben további 
információk lennének szükségesek.

Vállalatként támogatjuk az Egyesült Királyság 
közérdekű bejelentésekről szóló 1998. évi 
törvényét (és annak külföldi megfelelőit), amely 
a panaszok bizalmas jellegét védi. Ez azt jelenti, 
hogy mindaddig, amíg jóhiszeműen jársz el 
és becsületesen jelzed az aggályodat, a jog 
védelmet biztosít az áldozattá válással szemben, 
és nem alkalmazható veled szemben semmilyen 
megtorlás – beleértve azt is, hogy elveszítheted 
a munkádat a bejelentés következményeként,  - 
abban az esetben sem, ha esetleg tévedtél.

A Ne Hallgass! Vonal Tesco Csoporton belüli 
elérhetőségeit a 64. oldalon találod.
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Vállalati szintű 
összefogás a közös siker 

eléréséért. 
A munkatársainkkal 

és a szállítóinkkal 
folytatott együttműködés 

eredményeként a 
legkiválóbb minőségű, 

és megbízható forrásból 
származó termékeket 

kínálunk vásárlóink 
számára.

Szoros kapcsolat építése 
a vásárlókkal és a 
munkatársakkal.

Munkánk célja szoros 
és tartós kapcsolat 

kiépítése mindazokkal, 
akikkel együttműködünk, 

hogy a lehető legjobb 
kapcsolatot építhessük 

ki vásárlóinkkal, 
szállítóinkkal és 

egymással.

Saját energiaforrásaink 
ismerete és egészségünk 

megőrzése.
Megértjük a Kódexet és 
biztosítjuk az annak való 

megfelelést, még ha néha 
nehéz is. Bejelentést teszünk, 

ha úgy gondoljuk, hogy a 
Kódexet megsértették.

Nyitott szemmel járva 
tudjuk jól megalapozni a 

vállalat jövőjét.
Újabb és újabb 

lehetőségeket keresünk 
annak biztosítására, 

hogy a munkavállalók 
megértsék és betartsák a 

Kódexet.

Gyors gondolkodásmód, 
döntéshozatal és 
változáskezelés.
Odafi gyelünk és 
haladéktalanul 

cselekszünk, ha a 
munkatársak vagy 

szállítók bejelentést 
tesznek a Kódex 
megsértésével 
kapcsolatban. 

A Tesco Vezetői Készségeink támogatnak 
bennünket abban, hogy helyesen 
cselekedjünk a vásárlóink, munkavállalóink, 
részvényeseink és a közösségek érdekében:

A KÓDEX ÉS VEZETŐI 
KÉSZSÉGEINK
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11
A “Mindenkinél többet teszünk a vásárlókért” Értékünk 
központi szerepet játszik a sikerességünkben, emellett 
arra ösztönöz bennünket, hogy megértsük vásárlóinkat 
és tegyünk értük minden nap. A Kódex jelen fejezete 
arról szól, hogy hogyan közvetítsünk a vásárlók részére 
az egyértelmű árakról szóló üzeneteket és hogyan 
biztosítsuk a személyes adataik védelmét.

TÖRŐDÜNK
A VÁSÁRLÓINKKAL

„Vásárlóink jó minőségű és megbízható 
helyről származó termékeket keresnek, 
versenyképes áron, amelyeket olyan 
szállítóktól veszünk, akiknek fontos, hogy a 
vásárlók elégedettek legyenek és bízzanak 
a termékeikben.”
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EGYÉRTELMŰ ÁRAK
ÉS MARKETING
Miért fontos?
A reklám és a marketing a vásárlói 
kommunikációnk leghatékonyabb eszközei közé 
tartoznak. A vásárlók szerint a termékeinkről és 
az árainkról szóló egyértelmű kommunikációk 
fontosak számukra. Akár televíziós reklámokban, 
Clubcard értesítőkben, elektronikus levelekben, 
akár az eladási helyen hirdetünk, üzeneteink 
befolyással vannak vásárlóink döntésére, hogy 
hol, hogyan és miért döntenek úgy, hogy nálunk 
vásárolnak. 

Ha nem megfelelő a kommunikációnk, az 
bosszúságot okoz a vásárlóknak és magunkra 
vonhatjuk a média fi gyelmét. Számos 
országban, ahol a Tesco működik, léteznek 
reklámokjogi előírások, és ha megállapításra 
kerül, hogy megtévesztettük a vásárlókat, 
megbírságolhatnak bennünket, és emellett 
elveszíthetjük a vásárlók bizalmát. Tehát a 
termékeinkkel kapcsolatos minden állításunk 
igaz kell, hogy legyen - és ha azt állítjuk, hogy 
nagyszerű árakat kínálunk, akkor ezt teljesíteni 
is kell. Az, hogy az üzeneteink megfelelően 
megvalósulnak, közvetlenül a vásárlók belénk 
vetett bizalmát befolyásolja.

Mit jelent ez a számomra?
• Ha részt veszel marketing tevékenységben, 

biztosítanod kell, hogy minden üzenetünk 
igaz, pontos és tisztességes legyen.

• Az akciókat és az árakat tervezd egyszerűnek: 
kerüld a bonyolult árakciókat és a gyakori 
árváltoztatásokat.

• Biztosítsd, hogy minden üzenet megbízható 
legyen; reklámjainkkal soha nem sérthetjük a 
vásárlók jogait.

• Amikor az árainkat vagy a termékeinket 
a versenytársak áraival és termékeivel 
hasonlítjuk össze, mindig pontos össze-
hasonlítási adatokra alapozva végezzük – 
ugyanazokat a dolgokat hasonlítsd össze 
és az összehasonlítások mindig legyenek 
aktuálisak.

• Biztosítsd azt, hogy a hirdetetésre szánt 
termék szerepeljen a reklámban – minden 
egyes felhasznált képet ellenőrízz és győzödj 
meg arról, hogy az eredeti és a forgalmazott 
termékre vonatkozik.

• Bizonyosodj meg róla, hogy a hirdetésed 
megfelel az előírásoknak és felelősségteljes – 
ideértve különösen az alkohol reklámot.

• Soha ne állíts valótlan dolgot marketing 
anyagon harmadik félről, például egy 
szállítóról vagy versenytársról.

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?

K

K

K

K

K

V

V

V

V

V

• Marketing Igazgató
• Jogi Osztály
• Minőségbiztosítási OsztályMegtakarítás

120 Ft300 Ft
420 Ft

SONKÁS SZENDVICS
120 G, 2500 FT/1 KG

Chile-i borokat szeretnék akciózni és egy 
borászatról készített fotót fogok felhasználni 
a hirdetéshez. A fotó kollekciónkban van 
egy nagyszerű kép egy argentin borászatról, 
amit még soha nem használtunk fel. 
Felhasználhatom az akcióhoz? 

Nem. A hirdetésben szereplő fotónak a 
hirdetett termékhez kell kapcsolódnia. 
Olyan fotót kell használnod, amely chilei 
borászatot ábrázol, ahol a promóció tárgyát 
képező bort előállítják.

Olcsóbb áron árulunk egy terméket a 
versenytársunknál. Hivatkozhatok erre a 
POS anyagon?

Igen, hivatkozhatsz. Ugyanakkor nagyon 
fontos, hogy pontos és aktuális adatok 
álljanak a rendelkezésedre, amelyek 
bizonyítják az állításodat. Ne feledd, hogy 
ellenőrizned kell a versenytárs fogyasztói 
árait, és aktualizálnod kell a hirdetési 
anyagot, ha változás történik az árakban.

Milyen szabályok vonatkoznak az 
internetes hirdetésekre?

Ugyanazok, mint minden más hirdetésre. Az 
üzenetek pontosak, egyértelműek kell, hogy 
legyenek, és nem lehetnek megtévesztőek.

Észrevettem, hogy néhány termék ára 
közvetlenül az akció előtt magasabb lesz. 
Ez megengedett?

Sok országban szigorú szabályok léteznek, 
amelyeket be kell tartani, amikor akcióban 
hirdetünk egy terméket. A Jogi Osztály 
és a Minőségbiztosítási Osztály tud 
neked tanácsot adni abban, hogy milyen 
szabályokat kell fi gyelembe venni.

A gyermekem általános iskolájának 
szomszédjában van egy Tesco Expressz, 
ahol kitettek egy hirdetést, amelyen 
egy új, agresszív harcos X-Box játék 
megjelenését reklámozzák. Véleményem 
szerint nem helyes erőszakot reklámozni 
olyan helyen, ahol számos kisgyermek 
láthatja a hirdetést.

Soha nem teszünk közzé hirdetést ott, ahol 
az jogsértő lehet, vagy felmerülhet a gyanú, 
hogy káros hatással lehet gyerekekre.
Minden esetben jelezd és adj hangot az 
aggályodnak a közvetlen felettesednél, a 
Minőségbiztosítási vagy a Jogi Osztálynál.
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ÉLELMISZER- ÉS TERMÉK 
ELŐÍRÁSOK
Miért fontos?
Vásárlóink azt várják el tőlünk, hogy 
kizárólag a legjobb minőségű termékeket 
értékesítsük, és bíznak benne, hogy minden 
termékünk biztonságos és megfelel a hatályos 
jogszabálynak és előírásoknak. Elkötelezettek 
vagyunk, hogy biztosítsuk valamennyi 
termékünk biztonságosságát és jó minőségét, 
a beszállítás pillanatától a vásárlóknak történő 
eladásig.

Elkötelezettek vagyunk, hogy szakértelmünket 
és lehetőségeinket jó célokra használjuk. 
Egyszerűsítettük a szállítói láncunkat, hogy 
ezáltal is jobb kapcsolatot építhessünk 
ki a termelőkkel és szállítókkal, valamint 
így biztosítani tudjuk, hogy valamennyi 
általunk forgalmazott termék biztonságos, 
megfelel a jogszabályoknak és a saját szigorú 
minőségbiztosítási előírásainknak.

Áruházainkban és a logisztikai központjainkban 
jól felépített és átfogó élelmiszerbiztonság 
felügyeleti rendszer működik. Minden nap 
ellenőrizzük és vizsgáljuk az élelmiszerek 
minőségét és biztonságos voltát, hogy 
biztosítsuk az előírásainknak történő 
megfelelésüket. Az ellenőrzések kiterjednek a 
termékek hőmérsékletére, a személyi higiéniára, 
az áruházaink és az eszközeink tisztaságára, az 
élelmiszerek szennyeződéstől való megóvására 
és az élelmiszerek rotációjára.

Mit jelent ez számomra?
• Győzödj meg róla, hogy a szállítóink 

megfelelnek a termékekre vonatkozó 
biztonsági és minőségi előírásainknak, 
és a termékek biztonságát, minőségét 
és jogi megfelelését meghatározó 
szabályzatainknak.

• Jelents be minden olyan esetet vagy gyanút, 
amely a szállítóláncban történt csalásra utal.

• Őrízd meg a jó hírnevünket és a vásárlóink 
bizalmát azáltal, hogy a termékeink 
biztonságosak és megbízható forrásból 
származnak.

• Legyél tisztában azzal, hogy kitől szerezzük 
be és gondosan járj utána minden egyes 
általunk forgalmazott terméknek, hogy biztosak 
lehessünk abban, hogy a termékeink teljesen 
nyomon követhetőek a beszállítói láncban.

• Amennyiben áruházban, vagy logisztikai 
központban dolgozol, gondoskodj róla, hogy 
elvégzed az összes élelmiszerbiztonsági 
és higiéniai tréninget, valamint a frissítő 
képzéseket, és azonnal cselekedj, ha képzéseket, és azonnal cselekedj, ha 
veszélyes terméket találsz az eladótérben.veszélyes terméket találsz az eladótérben.veszélyes terméket találsz az eladótérben.veszélyes terméket találsz az eladótérben.

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

 Attól tartok, hogy egy feldolgozott 
hústermékeket előállító szállító rossz 
minőségű húst használ fel a Tesco 
termékekhez. Mit kell tennem?

  Haladéktalanul tegyél bejelentést
a közvetlen felettesednek és a 
Minőségbiztosítási, valamint a Biztonsági 
Osztálynak, akik kivizsgálják az ügyet. Fontos, 
hogy mindig tegyél bejelentést, még akkor is, 
ha utólag kiderül, hogy az aggályod nem volt 
megalapozott. 

Új szállítóval szeretnék megállapodni 
egy új saját márkás termékhez. 
Milyen előírásoknak kell megfelelnie a 
szállítóknak még a termék beszállítása 
előtt termékbiztonsági és jogi 
szempontból?

 Egyértelmű Tesco előállítási és beszerzési 
szabályzatokat készítettünk, amelyek 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeknek a szállítóink meg kell, 
hogy feleljenek, ha Tesco márkás 
termékeket gyártanak. A telephelyeket a 
gyártás előtt személyesen ellenőrízzük, 
hogy meggyőződjünk azoknak a 
szabályzatainknak történő megfeleléséről.

Honnan tudhatok meg többet a 
termékminőséget, biztonságot és jogi 
megfelelést biztosító folyamatokról?

A Tesco Termékminőségi Szabályok 
az alapvető útmutató, ami alapján a 
termékeink előállításra kerülnek. Ez a Tesco 
Csoport Quality Csoportnál érhető el vagy a 
helyi technológusoknál.

Egy új munkahelyi rutin kialakításán 
dolgozom, amely megváltoztatja majd 
a fagyasztott termékek kezelésének 
módját. Kivel vegyem fel a kapcsolatot?

Még a kezdeti szakaszban fel kell venned 
a kapcsolatot a Group Operational Risk 
csapattal vagy a Minőségbiztosítási 
Osztállyal. Ők tudnak tanácsot adni 
azzal kapcsolatban, hogyan hozz létre 
egy új rutint úgy, hogy az megfeleljen az 
élelmiszerbiztonsági és a jogi előírásoknak is.

Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?
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• Áruház Vezető vagy DC Vezető
• Minőségbiztosítási Osztály
• Group Quality Csapat
• Kármegelőzési és Biztonsági Vezető
• Technológusok
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A VÁSÁRLÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK 
ADATAINAK VÉDELME
Miért fontos?
Az adatok cégünk alapjait jelentik. Minden 
alkalommal, amikor kapcsolatba lépünk a 
vásárlókkal, adatokat gyűjtünk, feldolgozzuk 
és felhasználjuk azokat. Például, a vásárlói 
szokásokkal kapcsolatos adatok alapján tudunk a 
vásárlóknak nagyszerű ajánlatokat kínálni olyan 
termékekről, amelyeket szeretnek vásárolni. A 
munkavállalók adatait is kezeljük és használjuk, 
hiszen azok alapján tudunk velük kapcsolatot 
teremteni vagy biztosítani, hogy megfelelő 
időben megkapják a fi zetésüket. 

Mind munkavállalóink, mind vásárlóink 
személyes adatait fokozott fi gyelemmel kell 
kezelnünk. Mindig tiszteletben kell tartanunk 
a munkatársaink és vásárlóink elvárásait azzal 
kapcsolatban, hogyan kezeljük a személyes 
adataikat, ideértve azt is, hogy vásárlóink 
szeretnének-e marketing tartalmú üzeneteket 
kapni tőlünk. 

Tehát minden esetben, amikor adatot 
gyűjtünk, feldolgozunk és kezelünk, 
követnünk kell a Vásárlói Adatokra
vonatkozó Alapelveinket: 

Adatbiztonság: Vásárlóink adatait mindig 
biztonságos módon tároljuk és biztosítjuk, hogy 
ne kerüljenek illetéktelen kezekbe.

Arányosság: A vásárlói adatokat csak olyan 
módon kezeljük, amelyről a vásárlók azt 
gondolják, hogy az arányos és megbízható.

Nyitottság: Egyértelműen közöljük a 
vásárlókkal, hogy mire használjuk a személyes 
adatokat.

Választás: Választási lehetőséget biztosítunk 
vásárlóinknak arról, hogy milyen mértékben 
használjuk fel az adataikat.

A vásárlók haszna: Biztosítjuk, hogy a 
vásárlóknak is legalább annyi haszna legyen 
abból, hogy használjuk az adataikat, mint 
nekünk.

Mit jelent ez a számomra?
• Amennyiben információt gyűjtesz a 

vásárlóinkról, mindig adj egyértelmű 
tájékoztatást az adatkezelés céljáról.

• Soha ne ossz meg vásárlói vagy 
munkavállalói adatokat más személyekkel, 
vagy cégekkel, amíg nincs erre vonatkozó 
felhatalmazásod a vásárlótól, vagy a 
munkavállalótól.

• Biztosítsd, hogy a munkavállalói és vásárlói 
adatokat mindenkor biztonságoson tároljuk, 
és hogy csak olyan kollégák férjenek hozzá 
azokhoz, akik a megfelelő adatkezelésről 
képzést kaptak. 

• Soha ne használd fel a munkavállalók vagy 
vásárlók személyes adatait saját céljaidra.

• Ha úgy gondolod, hogy valamely adattal 
kapcsolatban visszaélés történt, vagy adatok 
elvesztek, illetve adatokat engedély nélkül 
hoztak nyilvánosságra, haladéktalanul 
tájékoztatnod kell erről a közvetlen 
felettesedet.

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Mi minősül vásárlói adatnak?

Minden adat, ami a vásárlóinkkal, 
illetve azoknak a Tesco-ban végzett 
tevékenységével kapcsolatos. Ide tartoznak 
a nevek, címek, elérhetőségi adatok, 
tranzakciós adatok, számlák, mobiltelefon 
felvételek, mobilapplikációs adatok, 
bankadatok, Clubcard adatok és minden a 
Tesco és a vásárló közötti levelezés.

Küldhetek marketing témájú célzott 
elektronikus leveleket a Tesco Mobile 
ügyfeleinek?

Általában az adatvédelmi szabályzataink 
megengedik azt, hogy a vásárlói adatok 
marketing célokból megosztásra kerüljenek 
a Tesco Csoporton belül, de minden esetben 
ellenőrizni kell, hogy a helyi adatvédelmi 
szabályzat szerint ez megengedett –e. 
Ha megengedett, akkor is mindenkor 
fi gyelembe kell venni az érintett vásárló által 
megjelölt marketinges célokat és biztosítani 
kell, hogy minden adat biztonságosan 
kerüljön továbbításra.

Beléphetek a bérelszámoló rendszerbe 
azért, hogy listát készítsek a csapatom 
tagjainak a születésnapjáról?

A bérelszámoló rendszerben tárolt adatokhoz 
kizárólag abban az esetben férhetsz hozzá, 
ha rendelkezel belépési jogosultsággal, és 
ebben az esetben is csak akkor, ha a belépés 
a munkádhoz kapcsolódik, így például ha 
a fi zetéssel vagy a névvel és lakcímmel 
kapcsolatos változást kell átvezetni. Sokkal 
jobb megoldás, ha megkéred a csapatod 
tagjait, hogy ők adják meg számodra ezeket 
az információkat.

Egy új marketing kampányon dolgozom 
a területemen. Felvehetem a kapcsolatot 
azokkal a vásárlókkal, akik már megadták 
az e-mail elérhetőségüket?

A vásárlók személyes adatait csak 
arra a célra használhatjuk, amely célra 
felvettük azokat. A vásárlóknak az adataik 
megadásakor hozzá kell járulniuk ahhoz, 
hogy marketing tartalmú célzott üzeneteket 
kapjanak tőlünk a megadott adataik 
felhasználásával. A vásárlók által megjelölt 
marketing preferenciákat is számításba 
kell vennünk: amennyiben visszavonták a 
hozzájárulásukat, hogy marketing célból 
megkeressük őket, akkor tiszteletben kell 
tartanunk ezt a döntésüket.
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Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?

• A Tesco adatvédelmi és a cookie-k használatáról szóló 
Szabályzataiban

• A Személyes adatok védelméről szóló Szabályzatban 
• Az Információbiztonsági Szabályzatban 
• Group Legal és a helyi Jogi Osztály

biztonságos módon tároljuk és biztosítjuk, hogy 
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Sikerünk a nálunk dolgozó embereken múlik. Az 
“Úgy bánunk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy 
velünk bánjanak” Tesco Érték lehetővé teszi, hogy 
a legtöbbet hozzuk ki a csapatainkból és segít a 
munkavállalóknak ambícióik megvalósításában. 
A Kódex jelen fejezete az emberekkel kapcsolatos 
kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozik.

EGYÜTT
DOLGOZUNK

„Egy több ezer munkavállalót foglalkoztató 
vállalatnál elengedhetetlen számomra, 
hogy a munkavégzés során érezzem, 
hogy mindig számíthatok a vezetőm és a 
kollégáim megértésére és támogatására. 
Csak úgy tudunk megfelelően cselekedni 
és a közös céljainkat akkor érhetjük el, 
ha megértjük, tiszteljük és támogatjuk 
egymást.”
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EGÉSZSÉG
ÉS BIZTONSÁG

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Mindannyiunk felelőssége, hogy a Tesco 
biztonságos munkahely és vásárlási helyszín 
legyen. Mindenki számára biztosítani kell a 
biztonságos munkavégzést. Vásárlóink jogosan 
várják el, hogy az áruházaink biztonságosak 
legyenek, és így élvezhessék a nálunk történő 
vásárlást. Minden ország, ahol a Tesco 
működik, léteznek a biztonságra vonatkozó 
jogszabályok és előírások, amelyeket betartunk. 
Emellett a saját előírásaink az alapvető jogi 
követelményeknél is szigorúbbak, így biztosítjuk 
azt, hogy senki nincs kitéve baleset vagy sérülés 
veszélyének.

A balesetek és sérülések stresszhatásnak 
teszik ki az alkalmazottakat és a vásárlókat, 
emellett bizonyos esetekben nagyon súlyos 
következményekkel járnak. Azon túl, hogy egy 
sérülésnek a magánszemélyek és mások életére 
is személyes kihatása lehet, a vállalatnak is 
jelentős károkat okozhatnak a kieső munkaerő 
és munkaidő, valamint az orvosi kezelések és a 
kártérítés jelentős költségei. Kötelezettségeink 
teljesítésének elmulasztása továbbá velünk 
szemben kezdeményezett jogi lépésekhez, a 
jó hírnevünk sérelméhez és a vásárlók belénk 
fektetett bizalmának megrendüléséhez vezethet.

Mit jelent ez a számomra?
• Értsd meg és tartsd be a biztonsági 

előírásokat és útmutatókat, valamint az 
Egészségre és Biztonságra vonatkozó 
Szabályzatokat, folyamatokat, amelyek a 
munkakörödhöz kapcsolódnak.

• Amennyiben vezető vagy olyan vezetői 
képességről kell tanúbizonyosságot tenned, 
amely  biztonságos munkahelyet biztosít, s 
ahol az emberek követik a példádat a helyes 
viselkedésben.

• Biztosítsd, hogy a munkavállalók megértsék 
a kockázatokat, valamint azt is, hogy tervek 
legyenek kidolgozva a kockázatok esetleges 
következményeinek csökkentésére.

• Mindannyian felelősek vagyunk a 
biztonságért – amennyiben olyan dolgot 
észlelsz, amiről úgy gondolod, hogy nem 
biztonságos vagy balesetet okozhat, 
haladéktalanul tedd meg a szükséges 
lépéseket az elhárítás érdekében, vagy jelezd 
az ügyet az illetékes személynek.

• Ha azt tapasztalod, hogy egy kolléga 
úgy dolgozik, hogy veszélyezteti a saját 
vagy mások biztonságát, lépj közbe és 
emlékeztesd a biztonságos munkavégzés 
követelményeire.

• Soha ne mondj igent egy munka elvégzésére, 
ha nem rendelkezel annak a biztonságos 
elvégzéshez szükséges tudással vagy 
képzettséggel.

A közelmúltban csatlakoztam a Tesco-
hoz, és a kollégák jelezték, hogy a 
biztonsági tréning elvégzése sok idő, 
és józan ésszel teljesíthető. Valóban 
szükséges részt vennem az oktatáson?

Igen. Minden új munkavállalónak tisztában 
kell lennie a munkahelyén érvényes 
biztonsági előírásokkal, és azzal, hogy mit 
kell tenni vészhelyzet esetén. Nem minden 
munkahely egyforma és mindannyian eltérő 
tapasztalattal bírunk. A biztonsági oktatás 
teszi lehetővé, hogy az együtt végzett 
munkánk biztonságos legyen.

Aggódom egy új munkaeszköz 
biztonságos használata miatt. Mit kellene 
tennem? 

Amennyiben nem áll rendelkezésre 
útmutató vagy nem kaptál képzést, 
ne használd az eszközt. Vedd fel a 
kapcsolatot azzal, aki az eszközt adta, neki 
kockázatelemzést kellett volna végeznie 
a megfelelő ellenörzési eszközökkel. Ha 
van használati útmutató, de még mindig 
aggályaid vannak, vedd fel a kapcsolatot 
a régiós munkavédelmi specialistával – az 
elérhetőségét a helyi Minőségbiztosítási 
osztályon találod.

Kik a régiós munkavédelmi specialisták?

Minden országban vannak munkavédelmi 
specialisták, akik a technikai kérdésekkel 
foglalkoznak és a kockázatértékelési 
folyamatokat kezelik. Ezek a munkavállalók 
valamennyien rendelkeznek a szükséges 
biztonsági képzettséggel és tapasztalattal, 
amelyek alapján a saját területükön 
szakértők.  Az elérhetőségük a Tesco belsős 
Telefonkönyvben található.

Hogyan jelenthetem be egy biztonsággal 
kapcsolatos aggályomat?

Elsődlegesen beszélj a közvetlen 
feletteseddel vagy a Személyzeti vezetőddel. 
A Ne Hallgass! Vonal szintén használható, 
ha a munkavállalók biztonságot érintő 
aggályukat szeretnék bejelenteni. Teljesen 
bizalmasan használható, és minden 
bejelentés önállóan kivizsgálásra kerül.

K

K

K

K

V

V

V

V

Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?

• Régiós munkavédelmi specialista
• Tesco Csoport Személyi Biztonsági Igazgató
• Tesco Csoport Emberi Jogok Szabályzat
• Egészségre és biztonságra vonatkozó Szabályzat
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EGYENLŐ BÁNÁSMÓD,
BEFOGADÁS ÉS SOKSZÍNŰSÉG

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Célunk, hogy az általunk foglalkoztatott 
munkavállalói réteg visszatükrözze a társadalom 
sokszínűségét, és kortól, nemtől, esetleges 
fogyatékosságtól, szexuális beállítottságtól, 
fajtól, bőrszíntől, vallástól, etnikai hovatartozástól 
vagy politikai meggyőződéstől függetlenül 
értékeljük minden munkavállaló teljesítményét. 
Áruházainkban, logisztikai központjainkban és 
az irodáinkban a munkaviszonnyal kapcsolatos 
döntéseket kizárólag a munkakörhöz kapcsolódó 
képességek, eredmények, és teljesítmény 
fi gyelembe vételével hozzuk meg, egyértelműen 
meghatározott és tisztességes kritériumok 
alapján.

Megpróbáljuk továbbá lehetővé tenni, hogy 
mindenki a saját körülményeihez igazodva 
tudjon dolgozni, – támogatjuk a rugalmas 
munkaidő beosztást, részmunkaidős állásokat 
is kínálunk, és lehetőség szerint támogatjuk a 
munkakör megosztás lehetőségét és a műszakok 
cseréjét is.

Mit jelent ez a számomra?
Mindent megteszünk azért, hogy egyenlőségen 
és befogadáson alapuló munkahelyi környezetet 
teremtsünk, amelyben úgy érezheted, hogy a 
munkádat értékelik, jól bánnak veled, és arra 
bátorítanak, hogy a lehető legtöbbet hozd ki 
magadból.

Mindannyian kötelesek vagyunk: 

• Tiszteletet tanúsítani a munkatársaink 
és minden más olyan személy iránt, 
akikkel kapcsolatba kerülünk, legyen szó 
akár vásárlóról, akár szállítóról vagy más 
személyekről, tekintet nélkül bármilyen 
szociális vagy kulturális különbözőségre.

• Nyitott és együttműködő környezetet 
teremteni, amelyben a munkatársaink 
sokszínűségéből, tudásából és 
tapasztalatából tanulhatunk.

• Hangot adni a nézeteinknek és az 
aggályainknak a megfelelő csatornákon 
keresztül, hogy közös munkával a Tescót 
nagyszerű munkahellyé alakítsuk.

• Helyes munkajogi döntéseket meghozni, 
például érdemi döntések és üzleti 
megfontolások alapján felvenni új 
munkatársakat és felülvizsgálni azoknak 
a teljesítményét, akik már a csapatodban 
dolgoznak.

• Tisztában lenni a munkajogi és az egyenlő 
bánásmóddal kapcsolatos jogszabályokkal 
valamint a helyi kultúrával, amelyek hatással 
lehetnek a munkahelyi döntésekre és a 
munkavégzés módjára.

• Támogatni az olyan kezdeményezéseket, 
amelyek a foglalkoztatási szint és a 
szakképzettség fejlesztésére irányulnak.

Áruházvezető vagyok, és előléptetésről 
kellene döntenem két alkalmazott 
esetében. Mivel az egyik kolléga 50 
éves és közelít a nyugdíjas korhatárhoz, 
a másik kolléga pedig csak 30 éves, 
a fi atalabb kollégát kellene –e 
előléptetnem, hiszen ő még sok évig fog 
velünk dolgozni? 

Nem. Munkaviszonnyal kapcsolatos 
döntéseket kizárólag a munkakörhöz 
kapcsolódó képességek, eredmények és 
teljesítmény fi gyelembe vételével lehet 
meghozni. Soha nem hozhatunk döntést 
életkor vagy egyéb, a munkához nem 
kapcsolódó jellemzők alapján. 

A személyes körülményeim a 
közelmúltban megváltoztak. 
Csökkenthetem a heti munkaóráim 
számát? 

Minden esetben igyekszünk alkalmazkodni 
bármely olyan változáshoz, ami a 
munkahelyi körülményeidet érinti, és 
elsődlegesen arra kérünk, hogy erről a 
közvetlen feletteseddel és a Személyzeti 
Vezetőddel egyeztess. Ők megpróbálják 
megérteni a kérésedet, tisztázni annak 
a munkakörödre gyakorolt hatását és 
átbeszélik veled a munkád ellátásával 
kapcsolatos lehetőségeket.

Az egyik kollégám új munkavállalót 
vesz fel a csapatába. Számos olyan 
megjegyzést tett, amelyek alapján 
meggyőződésem, hogy egyes jelölteket 
megkülönböztetnek. Mit kellene tennem?

Minden esetben jelentsd be az aggályaidat, 
a számodra leginkább elfogadható módon, 
mivel a diszkriminációt semmilyen formában 
nem toleráljuk. Bizalmas módon tehetsz 
bejelentést a közvetlen felettesednél vagy 
a Személyzeti vezetődnél, valamint a Ne 
Hallgass! Vonalon keresztül. 
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Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?

Amennyiben úgy gondolod, hogy diszkrimináció 
áldozata lettél, vagy bármely, a munkavállalókat érintő 
szabályzatunkkal kapcsolatos kérdésed van, vedd fel a 
kapcsolatot a:
• közvetlen feletteseddel;
• Személyzeti Vezetőddel.
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ELFOGADHATATLAN
MAGATARTÁS

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Büszkék vagyunk arra, hogy olyan vállalatnak 
dolgozhatunk, ahol mindenkit megbecsülnek és 
mindenkivel megfelelően bánnak. A munkahelyi 
visszaélés vagy elfogadhatatlan magatartás 
semmilyen formáját nem toleráljuk, függetlenül 
attól, hogy az a vásárlóink, más munkavállalók, 
beszállítók vagy más személyek felé irányul. 
Mindannyian felelünk azért, hogy a Tesco 
biztonságos és nyitott munkakörnyezetet 
kínáljon a munkavállalói számára.

Nyitottnak kell lennünk az olyan tevékenységekre 
vagy magatartásokra, amelyek egyes 
kultúrákban elfogadottak, más kultúrákban 
azonban nem. Az ilyen magatartások mégis 
jogellenesnek minősülhetnek más olyan 
országokban, ahol a Tesco működik. Azok a 
munkavállalók, akikről megállapítást nyert, 
hogy elfogadhatatlan magatartást tanúsítottak, 
súlyos következményekkel szembesülhetnek, 
mint például az elbocsátást is magába foglaló 
fegyelmi eljárás, és egy esetleges per.

Mit jelent ez a számomra?
• Alakíts ki szívélyes és befogadó 

munkakörnyezetet, és bátorítsd erre a 
munkatársaidat is, azáltal, hogy mindenkivel 
úgy bánj, ahogyan szeretnéd, hogy veled 
bánjanak.

• Ne tanúsíts olyan magatartást, amelyet a 
csapatodban bármely kollégád ellenséges 
vagy megfélemlítő munkakörnyezet 
kialakításaként értékelhet, ideértve az illetlen 
viccelődést vagy megjegyzéseket is.

• Ne terjessz rémhíreket vagy olyan 
rosszindulatú pletykát, ami sértő, rágalmazó, 
zaklató, szeméremsértő vagy más módon 
támadó jellegű lehet.

• Viselkedj felelősségteljesen oly módon, 
hogy a munkahelyeden soha nem 
fogyasztasz alkoholt vagy kábítószert. Az 
ilyen visszaélések jogsértőek, veszélyesek 
rád nézve és másokra is, emellett olyan 
biztonsági kockázatokat jelenthetnek, amiket 
nem tolerálunk.

• Viselkedj ugyanúgy a munkahelyen 
kívül zajló eseményeken, mintha a 
munkahelyeden lennél. A vállalat által 
szervezett rendezvények közé tartoznak 
olyan közösségi események, mint a 
karácsonyi parti, a csapatépítések vagy 
jótékonysági rendezvények.

A közvetlen felettesem nagyon 
megfélemlítő tud lenni és gyakran 
sértegeti a munkatársaimat. Tudjuk, 
hogy a tökéletességre törekszik, de így 
a mi munkánkat nehezíti meg és teszi 
élvezhetetlenné. Attól félek, hogy ha 
bejelentem, még rosszabbá válhat a 
helyzet. Mit kell tennem? 

A sértő, vagy erőszakos magatartást 
soha nem szabad elfogadni, függetlenül 
attól, hogy ki tanúsítja azt. A kultúránk 
tiszteletre és elfogadásra épül, így a fenti 
magatartások bármelyikét haladéktalanul 
be kell jelenteni a közvetlen felettesednek, 
vagy a Személyzeti Vezetődnek, vagy a 
Ne Hallgass! Vonalon keresztül. Bármilyen 
jogos aggály bejelentése esetén a vállalat 
mindenkor támogatást biztosít. 

Egy barátom küldött nekem néhány durva 
viccet tartalmazó e-mailt. Továbbíthatom 
ezeket a kollégáimnak?

Nem. Minden munkatársunkkal tisztelettel 
és méltósággal bánunk, továbbá 
előfordulhat, hogy az, amit te viccesnek 
gondolsz, az sértő vagy támadó lehet 
mások számára. Mindig tedd fel a kérdést 
magadnak, hogy a viselkedésed nem 
támadó, zaklató vagy megfélemlítő –e 
mások számára. Idetartozik az is, ha illetlen 
tartalmakat nézel munkavégzés közben.

Ismerek egy kollégát, aki nehéz időszakon 
megy keresztül a magánéletében. 
A közelmúltban nagyon későn ér be 
dolgozni és néha bódult állapotban 
jelenik meg. A munkáját elvégzi, így nem 
vagyok biztos abban, hogy kellene-e vele 
beszélnem. Jelentsem be az ügyet? 

Igen. A munkatársaid saját érdekében 
mindig jelentsd be az aggályaidat, ha 
úgy gondolod, hogy olyan magatartást 
tanúsítanak, ami veszélyes lehet akár 
saját magukra, akár másokra. Idetartozik 
az alkohol és a kábítószerek fogyasztása. 
Ha közvetlenül velük nem tudsz beszélni, 
beszélj a Személyzeti Vezetőddel.
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Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?

Amennyiben úgy érzed, hogy zaklatás vagy más 
elfogadhatatlan magatartás áldozatává váltál, vedd fel 
a kapcsolatot a:
• közvetlen feletteseddel;
• Személyzeti Vezetőddel.
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EMBERI
JOGOK

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Globális vállalatként világszerte több millió 
emberrel kerülünk kapcsolatba nap, mint nap.

Felelősek vagyunk azért, hogy tiszteletben 
tartsuk a munkatársaink, vásárlóink, az ellátási 
láncban dolgozók és azon közösségek tagjainak 
emberi jogait, amelyeknek részesei vagyunk.

Az emberi jogok megsértése helytelen 
magatartás. A “Szakértelmünket és 
lehetőségeinket jó célokra használjuk” és az 
“Úgy bánunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy 
velünk is bánjanak” Tesco Értékeinken keresztül 
azon dolgozunk, hogy a cselekedeteink ne 
vezessenek az emberi jogok megsértéséhez. 
Ezt várjuk el magunktól és ezt más érintettek is 
elvárják tőlünk.

Elismerjük kollégáinknak a civil társadalomban 
betöltött szerepét, és ez azt is jelenti, 
hogy elismerjük azon jogaikat is, hogy 
magánszemélyként részt vehessenek politikai 
tevékenységekben, vagy, hogy szakszervezetben 
tagok legyenek. 

Az a célunk, hogy a legmagasabb 
szintű nemzetközi előírások szerint 
dolgozzunk. Alapító tagjai vagyunk az 
Etikus Kereskedelmi Kezdeményezésnek, 
emellett teljes körűen támogatjuk 
az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatát, és 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alap 
Okmányait.

Mit jelent ez a számomra?
• Segíts a Tescót nagyszerű munkahellyé 

tenni, ahol mindenkit szívesen látunk és 
tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Ide 
tartozik az is, hogy minden kolléga szabadon 
csatlakozhat szakszervezetekhez.

• Ismerd meg az Emberi Jogi szabályzatunkat 
és ismertesd meg másokkal is.

• Ha meggyőződésed szerint valamely 
munkatársunk vagy szállítónk felelőssége 
megállapítható emberi jogok megsértése 
miatt, tegyél bejelentést. Az ilyen 
bejelentéseket mindig komolyan vesszük, és 
megfelelően kivizsgáljuk.

• Viselkedj jó szomszédként, bárhol is 
folytatunk üzleti tevékenységet.

• Építs ki szoros együttműködést a megbízható 
szállítókkal, és biztosítsd az emberi jogok és 
munkajogi előírások tiszteletben tartását az 
egész beszállítói láncban.

Azt hallottam a médiában és barátaimtól, 
hogy rabszolgamunkával kapcsolatos 
problémák merülhettek fel a nemzetközi 
szállítói láncban. Hogyan tudjuk kizárni 
a rabszolgamunka alkalmazását a saját 
szállítói láncunkban? 

Nem toleráljuk a modernkori 
rabszolgamunka és kényszermunka 
semmilyen formáját. Széleskörű etikus 
kereskedelemi programmal rendelkezünk, 
amely magában foglalja azt is, hogy egy 
teljes munkaidőben foglalkoztatott, a 
munkajogi előírásokban szakértő csapat 
dolgozik együtt szállítóinkkal a körülmények 
javításán. Partnerként együttműködünk 
másokkal is, így többek között 
kiskereskedőkkel és olyan szervezetekkel, 
mint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) és az Etikus Kereskedelmi Irányelvek, 
abból a célból, hogy bonyolult kihívásokat 
oldjunk meg. 

Szeretnék egy szakszervezetbe belépni, 
de nem abba, amelyiket a Tesco elismert 
a bérek rendezésére irányuló tárgyalás 
során. Csatlakozhatok? 

Igen, bármelyik szabadon választott 
szakszervezetbe beléphetsz. Arra is megvan 
a lehetőséged, hogy egyáltalán ne lépj be 
egy szakszervezetbe sem.

Amikor emberi jogokkal kapcsolatos 
jogsértést észlelünk, automatikusan 
megszüntetjük az együttműködést az 
érintett szállítóval?

Nem. Rövidtávon felfüggeszthetjük 
rendelések leadását, de ezt mindig a helyzet 
rendezésére kell használnunk. Kizárólag, 
mint utolsó lehetőség, szüntetjük meg 
végleg az együttműködést a szállítóval, 
amennyiben például a szállító megtagadja 
az együttműködést vagy a szükséges 
változtatások teljesítését.

Sokat beszélünk az emberi 
jogokkal kapcsolatos visszaélések 
megszüntetéséről, de mit teszünk ennek 
elősegítésére?

Azzal, hogy a szakértelmünket és 
lehetőségeinket jó célokra használjuk, 
számos olyan globális kihívásra reagálunk, 
amelyek gyakran szoros összefüggésben 
vannak az Egyesült Nemzetek Szervezete 
által meghatározott emberi jogokkal. 
Például: oktatáshoz való jog, éhezéstől 
mentesen élni és a fi zikai és mentális 
egészség elérhető legmagasabb szintjét 
élvezni.
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Emberi Jogok
Nyilatkozata

Honnan 
tudhatok meg 
erről többet?

Amennyiben úgy érzed, hogy áldozata, vagy tanúja 
voltál emberi jogokkal kapcsolatos jogsértésnek, vedd 
fel a kapcsolatot a:
• közvetlen feletteseddel;
• Személyzeti Vezetőddel
• a Vállalati Kapcsolatok Igazgatóval.
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Értékeink segítséget nyújtanak számunkra, hogy 
úgy legyünk elsők a vásárlók számára, hogy 
nem veszélyeztetjük a szállítóinkkal kialakított 
szoros kapcsolatunkat. A Kódex jelen fejezete 
azokat az eseteket öleli fel, amelyek kritikusak az 
áruházainkban értékesített termékek beszerzésével 
kapcsolatban. 

TISZTESSÉGESEN
KERESKEDÜNK

„Az etikus és így a sikeres kereskedelem 
alapja a partnerek közötti olyan bizalom, 
ami hosszú távon áll fenn. Ennek alapja, 
hogy a szállítóink olyan kiskereskedővel 
dolgozzanak együtt, aki nemcsak 
tisztességes az üzleti kapcsolata minden 
területén, de akivel együtt tervezhetik 
jövőjüket, együtt növekedhetnek, 
amely mindkettőjük számára sikeres 
együttműködést jelenthet.”
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VERSENYJOGI
SZABÁLYOK

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Vásárlóink azt várják tőlünk, hogy tisztességesen 
és másoktól függetlenül versenyezzünk 
valamennnyi piacon. Az egészséges verseny 
kedvezőbb árakat, szélesebb választékot 
és jobb minőségű termékeket eredményez. 
Szakértelmünket és lehetőségeinket jó célokra 
használjuk a versenytársainkkal folytatott kemény 
verseny során azért, hogy vásárlóink számára a 
lehető legjobb vásárlói élményt nyújtsuk.

A piaci versenyt védő jogszabályok minden 
piacon léteznek, ahol a Tesco működik, a 
törvényt sértő vállalatok és magánszemélyek 
pedig jelentős bírságra számíthatnak. A hatósági 
vizsgálatoknak negatív következményei 
lehetnek, és jelentős költséget jelentenek a 
vállalatnak, továbbá a vásárlók belénk vetett 
bizalma is sérülhet.

Mit jelent ez számomra?
A versenytársakkal való kapcsolattartás

•  Mindig másoktól függetlenül cselekedj. Soha 
ne köss versenykorlátozó megállapodást 
a versenytársakkal. Nem köthetsz az 
árakat rögzítő megállapodást, illetve nem 
egyeztethetsz arról, hogy hol fogunk vagy hol 
nem fogunk üzleti tevékenységet folytatni. 

• Bizalmas, üzleti szempontból érzékeny 
információt ne kérj, és ne fogadj el a 
versenytársaktól, illetve ne oszd meg 
azokat a versenytársakkal. A köztudomású 
információkat ugyanakkor felhasználhatod a 
döntéseid könnyebb meghozalatala céljából.

A szállítókkal való kapcsolattartás

•   Versenytársakra vonatkozó bizalmas, üzleti 
szempontból érzékeny információt soha ne 
kérj, és ne fogadj el beszállítótól. 

• Szállítóink bizalmas információit tartsd 
titokban és ne oszd meg másokkal.

• Köztudomású információkat kérhetsz a 
szállítóktól a döntéseink meghozatalának 
megkönnyítéséhez.

A fogyasztói árak meghatározása

• Mindig önállóan határozd meg a fogyasztói árakat.  

• A szállítókkal folytatott ártárgyalások során 
mindig a beszerzési árakra koncentrálj. A 
szállítók javasolt fogyasztói árat adhatnak, de 
rögzített, vagy minimum árat nem.

A Visszautasítási Folyamat

•  Amennyiben a versenytársakkal vagy a 
szállítókkal történő kapcsolattartás aggályra 
ad okot, a Visszautasítási Folyamatot kell 
követned. Nem elég egyszerűen fi gyelmen 
kívül hagyni az információt, még akkor sem, 
ha egyértelmű, hogy azt tévedésből tették 
közé vagy az nem helytálló. 

Dokumentumok létrehozása

•   Légy megfontolt, amikor vállalatunkról, 
vásárlóinkról, beszállítóinkról vagy 
versenytársainkról írsz. Ne feledd, hogy 
egy hatósági vizsgálat során minden 
belső dokumentumot átvizsgálhatnak 
a hatóságok, ideértve az elektronikus 
leveleket, szöveges üzeneteket, 
megbeszélésekről készített iratokat, és 
gazdálkodási jelentéseket. 

Meghívtak a kereskedelmi szövetség 
egyeztetésére. Részt vehetek rajta? 

   Igen, ezek a találkozók önmagukban 
nem aggályosak, és akár a versenyt is 
ösztönözhetik. Ugyanakkor az általános 
versenyjogi szabályokat kell ilyenkor is 
alkalmazni, - vigyázz arra, hogy ne vitass 
meg, tégy közzé, vagy cserélj bizalmas, 
kereskedelmi szempontból érzékeny 
információkat egy versenytárssal. Többet 
is megtudhatsz erről a “A versenytársakkal 
folytatott találkozók” című Útmutatóból. 

  Meghívhatok több szállítót is egy 
megbeszélésre? 

 Időről időre fontos lehet közös 
megbeszélésre meghívni a szállítókat, 
például abból a célból, hogy informáljuk 
őket a vállaltunknál bekövetkező 
legfontosabb változásokról, vagy, hogy 
a beszállítói láncban követendő legjobb 
gyakorlatot megbeszéljük. Ugyanakkor, ezek 
a megbeszélések kockázatosak is lehetnek, 
mert gyakran olyan szállítók a meghívottak, 
akik egymás versenytársai. Nézd át a “Közös 
szállítói egyeztetések” című Útmutatót és 
biztosítsd, hogy az ilyen megbeszélések 
megfelelően történjenek.

  Rákérdezhetek a szállítómnál egy 
versenytárs jövőbeni áraira?

   Nem, nem kaphatunk előzetes tájékoztatást 
egy versenytárs jövőbeni árairól. Ha 
egy versenytárs vagy egy szállító ilyen 
információkat ad át, a Visszautasítási 
Folyamatot kell követned. A Visszautasítási 
Folyamat célja annak biztosítása, hogy 
igazolhatóan visszautasítasz minden ilyen 
jellegű információt, amennyiben ilyet kapsz 
és legyen egy nyomonkövethető audit, 
amely alátámasztja, hogy nem használtad 
fel ezt az információt.
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•   Versenyjogi Szabályzat és útmutatók
• A Visszautasítási folyamat
• A Jogi Igazgatónál
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hello

KERESKEDELMI KORLÁTOZÁSOK 
ÉS SZANKCIÓK

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Időről időre egyes kormányok korlátozásokat 
vezetnek be a meghatározott országokból 
történő beszerzésekre vagy oda 
történő beutazásra, valamint bizonyos 
magánszemélyekkel folytatott kereskedelmet 
is megtilthatják. Mindenkor tudnunk kell 
ezekről a korlátozásokról, bárhol is folytatunk 
üzleti tevékenységet a világon. A mai 
globalizált világban nem csak a kormányok, 
hanem vásárlóink is elvárják tőlünk, hogy 
tisztában legyünk ezekkel a szankciókkal 
vagy korlátozásokkal, amikor meghatározott 
országokkal, cégekkel vagy magánszemélyekkel 
folytatunk üzleti tevékenységet.

Amennyiben megszegjük a kereskedelmi Amennyiben megszegjük a kereskedelmi 
korlátozásokat, az sértheti a vásárlóknak a korlátozásokat, az sértheti a vásárlóknak a 
márkanevünkbe vetett bizalmát, egyúttal márkanevünkbe vetett bizalmát, egyúttal 
mind a vállalat, mind a munkavállalók súlyos mind a vállalat, mind a munkavállalók súlyos 
szankciókkal szembesülhetnek.

Mit jelent ez számomra?
Globális vállalatnál dolgozó munkavállalóként, 
amennyiben termékek vagy szolgáltatások 
nemzetközi beszerzésében, szállítmányozásában 
vagy értékesítésében veszel részt, az alábbi 
szabályokat kell betartanod:

• Ne vásárolj olyan országból vagy ne utazz 
be olyan országba, amely szankciókkal vagy 
beutazási tilalommal sújtott.

• Ne dolgozz együtt olyan magánszemélyekkel 
vagy cégekkel, akik az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a szankciólistáján vagy más 
szankciós listáján szerepelnek.

• Kérj jogi tanácsot, amennyiben nem vagy Kérj jogi tanácsot, amennyiben nem vagy 
biztos benne, hogy létezik -e bármilyen biztos benne, hogy létezik -e bármilyen 
korlátozás vagy szankció az általad végzett 
tevékenységekkel összefüggésben.

• Jelentsd be, ha úgy gondolod, hogy valaki 
megszegheti a kereskedelmi korlátozásokat; 
minden visszaélésre vonatkozó gyanút 
jelenteni kell a Jogi Igazgatónak vagy a Ne 
Hallgass! Vonalon keresztül. 

Beszerző vagyok, és új piacokat keresek 
beszerzésekhez. Találtam egy nagyszerű 
szállítót, akivel szeretnék együttműködni. 
Figyelembe kell-e vennem, hogy a cég 
tulajdonosa egy kereskedelmi szankciók 
hatálya alatt álló országban van, ha a 
cég nem abban az országban végzi a 
tevékenységét? 

Igen. A szankciót elrendelő jogszabályok 
hatálya általában elég széles és az adott 
országon túl vonatkozik a szankcióval 
sújtott ország állampolgáraira vagy 
magánszemélyekre is.
Mindig légy tisztában azzal, hogy kivel 
fogsz együttműködni és kérj tanácsot az 
Igazgatóktól, mielőtt üzletet kötsz.

Szeretnék olyan nagykereskedelmi 
üzletbe belevágni, amelynek során 
Tesco termékeket adunk el egy olyan 
országban, ahol korábban még nem 
árulták azokat. Amíg jövedelmezőnek 
tűnik az üzlet, fi gyelembe kell –e vennem 
bármilyen más szempontot?

Igen. Egyeztetned kell a Vállalati 
Kapcsolatok és a Jogi Osztállyal arról, 
hogy léteznek -e speciális kereskedelmi 
korlátozások, szankciók vagy egyéb okok, 
amelyek meggátolhatnak minket abban, 
hogy az adott országban értékesítsük a 
termékeinket. A Jogi Osztály segít neked az 
átvilágítás elvégzésében az új vevőről, hogy 
elegendő információd legyen róla, mielőtt 
kereskedelmi kapcsolatba lépsz vele. 
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• Jogi Igazgató
• Group Regulatory, Ethics and Compliance Csapat
• Vállalati Kapcsolatok Igazgató
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ETIKUS
KERESKEDELEM

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Vásárlóink elvárják tőlünk, hogy kizárólag 
olyan szállítókkal dolgozzunk, akik osztoznak 
az Értékeinkben és megfelelően bánnak a 
kollégáikkal, ezért biztosítanunk kell, hogy 
a termékeket beszállító és a szolgáltásokat 
nyújtó szállítók betartsák a helyi munkajogi 
szabályokat. Mivel ezek világszerte eltérőek, 
az Etikus Kereskedelmi Irányelvek (“ETI”) 
Alapvető Kódexét vesszük alapul a gyakorlatban 
a jobb és átláthatóbb globális szabványok 
promotálásához.  

A fejlődő országokban a  Tescóval folytatott 
kereskedelemnek különösen fontos szerepe 
van abban, hogy az emberek élete jobbá váljon 
– ez egy remek lehetőség a Tesco számára, 
hogy szakértelmünket és lehetőségeinket jó 
célokra használjuk. A megfelelő munkafeltételek 
mindenhol fontosak az emberek számára, még a 
fejlett országokban is.

Arra is fi gyelnünk kell, hogy az üzleti 
tevékenységünk ne vessen fel munkajogi 
aggályokat. Hosszútávú kapcsolatok építése 
olyan szállítókkal, akiket ismerünk és akikben 
bízunk, magabiztosságot ad nekik ahhoz, hogy 
még többet fejlesszenek és így együtt jobb 
eredményt érjünk el.

Mit jelent ez a számomra?
• Alaposan fontold meg, hogy melyik 

szállítóval kötsz üzletet – a döntésben az ár 
nem lehet az egyedüli tényező; a minőség, a 
megbízhatóság és a felelős etikus magatartás 
mind fontos tényezők.

• Amennyiben a munkád során szállítókkal 
kerülsz kapcsolatba, győzödj meg róla, hogy 
ismerik az Etikus Kereskedelmi Irányelveket 
és annak előírásait. Biztosítsd, hogy az 
egyeztetett fejlesztések időben teljesüljenek.

• Amikor szállítókkal beszélsz, vagy szállítókat 
ellenőrzöl, fi gyelj oda a náluk fennálló 
munkakörülményekre és a kihívásokra, 
amelyekkel szembesülnek. Más szóval, 
tanúsíts empátiát.

• Légy fi gyelemmel az olyan lehetséges 
problémákra, mint például veszélyes 
munkakörülmények, erőszakos viselkedés, 
kiskorúak foglalkoztatása, vagy 
feketemunka: adj hangot az aggályaidnak a 
Minőségbiztosítási Osztályon.

• Mindig tartsd magad az általad vállalt 
kötelezettségekhez. Az utolsó percben 
végrehajtott változtatások, vagy a 
késedelmes információadás arra késztetheti 
a szállítót, hogy ő sem köteles betartani az 
általunk megadott határidőket. Ez negatív 
hatással lehet a munkakörülményekre és a 
termékek minőségére.

A szállítómról kiderült, hogy a 
munkavállalóinak kevesebbet fi zet a 
minimálbérnél. Mit kell tennem? 

Függessz fel minden megrendelést és 
szállítást, majd egyeztess a szállítóval, 
és hívd fel a fi gyelmét, hogy azonnal 
módosítania kell a munkavállalók 
munkavégzési feltételeit és mihamarabb 
ki kell utólag fi zetnie az összes alulfi zetett 
munkavállalót, amit adott esetben egy 
független vizsgálat keretében tudnia kell 
igazolni. Vedd fel a kapcsolatot a Jogi 
Osztállyal.

Egy telephely auditja során felfedezem, 
hogy a tűzvédelmi menekülési útvonalak 
le vannak zárva. Mit kell tennem?

Haladéktalanul jelezned kell a 
Minőségbiztosítási Osztály felé, ők 
közvetlenül a szállítóval veszik fel a 
kapcsolatot, ideértve szükség esetén, a 
szállító telephelyén további audit elvégzését 
is. Az aggályodat már a telephelyen is jelezd, 
és ragaszkodj ahhoz, hogy a menekülési 
útvonalakat ne zárják le.

A szállítómról kiderült, hogy a 
telephelyén kiskorúak dolgoznak.
Mit kell tennem??

Haladéktalanul fel kell hívnod erre a 
Minőségbiztosítási Osztály fi gyelmét, 
még akkor is, ha a kiskorúak jogszerűen 
dolgoznak az adott államban. Az 
Etikus Kereskedelmi Irányelvek szigorú 
követelményeket támaszt a fi atalkorú 
munkavállalókkal kapcsolatban. Az 
ügy azonnali megoldása érdekében 
a Minőségbiztosítás a problémával 
közvetlenül a szállító vezetőségét 
fogja megkeresni. Röviden, ne adj le 
megrendelést a szállítónak, amíg arról nem 
kapsz tájékoztatást, hogy az ügy rendezése 
megtörtént.   

Az etikus kereskedelmi követelmények 
csak az általunk forgalmazott termékekre 
vonatkoznak?

Nem. Azt várjuk el minden szállítótól, 
beleértve azokat is, akik nem 
továbbértékesítési céllal szállítanak 
termékeket vagy nyújtanak szolgáltatást, 
mint pl. az építkezési vállalkozók, 
munkaügyi ügynökségek vagy logisztikai 
cégek, hogy az etikus kereskedelmi 
követelményeinknek feleljenek meg.
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• Minőségbiztosítási Osztály 
• Technológus
• Tesco Csoport Etikus Kereskedelem Osztálya
• Kármegelőzési és Biztonsági Osztály vezetőnél
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A SZÁLLÍTÓKAT VÉDŐ 
JOGSZABÁLYOK

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
A szállítókkal szemben tanúsított tisztességes 
magatartásunk a sikerünk egyik kulcsa. 
Hosszútávú, megbízható és tartós kapcsolatok 
építése a szállítókkal elengedhetetlen ahhoz, 
hogy kiszámíthatóak legyünk a szállítók 
számára, és a legjobbat tudjuk nyújtani a 
vásárlóinknak. Számos országban fogadtak 
el olyan jogszabályokat, melyek a kereskedők 
és a szállítóik közötti szállítói kapcsolatokat 
szabályozzák, emellett valamennyi szállítónk 
hangot adhat az aggályainak teljes bizalommal a 
Ne Hallgass! Vonalon keresztül.

Az Egyesült Királyságban a GSCOP (Szárazáru 
Szállítók Magatartási Kódexe) fontos jogi 
előírásokat tartalmaz, amelyek a Tesco és 
a szárazáru szállítói közötti kapcsolatot 
szabályozza. A legjelentősebb ezek közül, 
hogy mindig tisztességesen kötünk üzletet a 
szállítóinkkal. Hasonló jogszabályok léteznek 
sok más piacon is, ahol a Tesco Csoport jelen 
van. Az esetleges jogsértéseket vizsgáló 
eljárások költségesek és időigényesek lehetnek 
és jelentősebb összegű bírságokat és a vásárlói 
bizalom csökkenését is eredményezhetik. 

Mit jelent ez a számomra?
• Fontos, hogy megértsd és betartsd a saját 

piacodon érvényben lévő jogszabályokat és 
etikai kódexeket, amelyek célja a szállítók 
védelme.

• Tartsd magad ahhoz, amit vállaltál a szállítók 
felé – a szállítási szerződéseket ne módosítsd 
visszaható hatállyal.

• Foglalj írásba minden megállapodást, 
amelyet szállítókkal kötsz.

• Adj ésszerű tájékoztatást minden, a 
szállítói szerződések módosítására irányuló 
javaslathoz és adj lehetőséget a szállítónak, 
hogy a döntéseket megvizsgálja.

• Mindig működj együtt a szállítókkal és 
hallgasd meg a visszajelzést, amit adnak.

• Amikor a szállítókkal kapcsolatos döntést 
hozol, a Tesco Értékek és a Vezetői Készségek 
irányítsák a döntésedet.

• Amennyiben egy szállító panaszt tesz,  
igazold vissza és keress gyors megoldást, 
szükség esetén a Jogi Osztály segítségével.

• Légy fi gyelmes és empatikus a szállítókkal 
folytatott kommunikáció során: fordíts 
fi gyelmet az írásbeli kommunikációra is, 
nehogy félreérthető legyen.

Megkérhetem egy szállítómat arra, hogy 
támogasson egy akciót?

A legtöbb piacon ez megengedett, 
ugyanakkor vannak korlátozások a 
hozzájárulás mértékére, továbbá a szállítót 
soha nem lehet kényszeríteni, hogy részt 
vegyen egy akcióban.

A GM területen dolgozom. A mi 
piacunkon a Kiskereskedelmi Kódex 
csak a szárazárura vonatkozik. Nekem is 
követnem kell a Kódexet?

A Kiskereskedelmi Kódexek általában 
azt mutatják be, hogy hogyan kell 
együttműködni a szállítókkal a beszállítói 
láncban. Ezeket az irányelveket kövesd 
mindenkor, mint legjobb gyakorlatot, 
ha beszállítókkal dolgozol. Az egyedi 
kérdésekkel kapcsolatban vedd fel a 
kapcsolatot a Jogi Osztállyal.

Hogyan lehet megszüntetni egy 
szállítóval a kapcsolatot a GSCOP 
alapján?

A GSCOP előírja, hogy a kapcsolat 
megszüntetéséhez alapos kereskedelmi 
indok szükséges. A szállítót írásban kell 
értesíteni és el kell magyarázni neki, hogyan 
kérheti a döntés felülvizsgálatát egy szenior 
beszerzőtől.

Apró bogyós gyümölcsöt vásárolok 
Lengyelországban és a Cseh 
Köztársaságban történő értékesítésre, 
és a szállítóm állítja, hogy minden 
joga megvan ahhoz, hogy beszéljen a 
Vitarendezési Vezetővel. Ez helytálló?

Igen, a Tesco aláírta az EU Ellátási Lánc 
Irányelvet, amely egy kötelező Gyakorlati 
Kódex, amely a beszállítói láncban 
követendő tisztességes magatartást 
szabályozza. A szállítód jogosult 
beszélni a Vitarendezési Vezetővel, aki 
Magyarországon a Jogi Igazgató.

A versenytársaim jóval alacsonyabb 
áron értékesítenek termékeket, mint mi. 
Mit tehetek az egyensúly helyreállítása 
érdekében?

Mindig tárgyalásokat kell folytatnod a 
szállítókkal annak érdekében, hogy a 
legjobb ajánlatokat biztosítsd a vásárlóknak. 
Megvitathatod, hogy a szállító beszerzési ára 
elfogadható -e, de fi gyelj arra, hogy soha ne 
kerüljön nyomás alá a szállító a tárgyalások 
során, és kerüld el a már megkötött szállítói 
szerződések visszaható hatállyal történő 
módosítását.
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• GSCOP Szabályzat és Útmutatók (UK)
• Jogi Igazgatótól
• EU Ellátási Lánc
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MÁRKÁK ÉS 
SZELLEMI TULAJDON

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
A Tescónál megtisztelő hagyománya van 
annak, hogy izgalmas márkákat, termékeket 
és szolgáltatásokat találunk ki és fejlesztünk. A 
Tesco márkanévtől és az F&F ruházati márkától 
kezdve a Finest élelmiszer választékon keresztül 
a Hudl készülékig, márkáink és az innováció 
versenyképes pozíciót biztosít számunkra egy 
telített piacon.

Mindig oda kell fi gyelnünk a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogaink védelmére – a 
szabadalmakra, dizájnokra és szerzői jogra, 
valamint a védjegyekre és az üzleti titokra. A 
saját tulajdonunk védelme segít biztosítani, 
hogy mások ne másolják le vagy értékesítsék a 
hozzájárulásunk nélkül azokat. 

Ha új termékdízájnok, márkák vagy újítások 
létrehozásában veszünk részt a Tescónál, 
mindenkor tisztában kell lennünk a márkákra 
vonatkozó előírásokkal és ismerni és tisztelni 
kell mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. 
Más tervének az eltulajdonítása negatív 
következményekkel járhat a Tesco nézve és a 
vásárlók bizalmát sérti. 

Mit jelent ez a számomra?
• Mindig arra törekedj, hogy eredeti dizájnokat 

és termékeket hozz létre vagy szolgáltass.

• Ne másold le és ne használd fel más emberek 
ötleteit, valamint ne meríts jelentősebb 
inspirációt azokból.

• Mindig tartsd be a Tesco Márkákra vonatkozó 
előírásokat és szerezz jóváhagyást a 
Marketing Igazgatótól vagy a megfelelő 
felsővezetői csoporttól.

• Amikor új ötleteket dolgozol ki, kezeld azokat 
bizalmasan és egyeztess a Jogi Osztállyal, 
hogy hogyan lehet levédetni azokat.

• Egyeztess a Jogi Osztállyal, mielőtt 
harmadik személyeknek megengeded, 
hogy a márkáinkat vagy egyéb szellemi 
tulajdonunkat használják.

• Tegyél bejelentést, ha azt tapasztalod, 
hogy egy másik vállalkozás lemásolta az 
ötleteinket vagy megsértette a szellemi 
tulajdonhoz fűzödő jogainkat.

• Gondosan járj el, amikor “szürke importból” 
származó termékeket tervezel vásárolni 
(néha “párhuzamos importból” származó 
termékeknek is nevezzük). Speciális 
szabályok léteznek, amelyek azt biztosítják, 
hogy az ilyen termékek nem hamisítványok 
és nem sértik harmadik személyek jogait.

Egy új póló kollekciót tervezek lányok 
részére. Hogyan biztosíthatom azt, 
hogy ne sértem meg mások szellemi 
alkotásokhoz fűződő jogát?

  Ismerd meg a saját piacodat, és azt, hogy 
milyen termékek és dizájnok vannak rajta 
jelen. Nyugodtan gyűjthetsz inspirációt 
már létező ötletekből, de ne másolj le más 
terméket. A Jogi Osztály szívesen segít az 
új termékeddel kapcsolatban, hogy biztos 
legyél abban, hogy az felhasználható.

Azt tervezem, hogy egy harmadik féllel 
együttműködve kifejlesztünk egy új 
technológiát, amely valóban jelentősen 
javítaná a hatékonyságot a logisztikai 
központjainkban. Mit kell tennem?

A harmadik féllel mindig köss írásbeli 
megállapodást, amely rendelkezik az új 
technológia szellemi tulajdonjogáról. A Jogi 
Osztály tud neked tanácsot adni, hogy az új 
technológia jogi oltalma szabadalom vagy 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jog egyéb 
formájában biztosítható-e.

A helyi értékesítési csatornákon kívülről 
importált és értékesített (párhuzamos 
importból származó) márkás termékek 
eladását tervezem. Mit kell tennem?

  Megteheted, amennyiben ezzel nem sérted 
a márka tulajdonosának jogait. Például, az 
EU-n belül kereskedhetünk szürke importból 
származó termékekkel, ha megfelelnek 
bizonyos szabályoknak. Ezek a szabályok 
országonként eltérőek és a Jogi Osztály tud 
tanácsot adni neked ebben a témában, ha 
szükséges. 

Új márkanév alatt hozunk létre egy új 
sütőedény termékcsaládot, amelyet több 
országban is értékesíteni szeretnénk. 
Hogyan kell eljárnunk a márkanév 
kiválasztásánál?

  A Tesco Márkákra vonatkozó Útmutatóban 
foglaltakat tartsd be és győződj meg arról, 
hogy a választott márkanév különbözik 
már létező márkanevektől, amelyeket 
azonos vagy hasonló termékek jelölésére 
használnak. Kutass az interneten és 
használd a piacról szerzett ismereteidet. Ne 
kötelezd el magad túl gyorsan egy márkanév 
mellett, ha a névvel kapcsolatban jogi 
problémák merülhetnek fel.
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• Tesco Márkákra vonatkozó Szabályzat
• IP Szabályzat
• Párhuzamos importból származó termékekre 

vonatkozó Szabályzat
• Marketing Igazgató
• Jogi Igazgató
• Group Legal
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Ha azt tesszük, ami helyes, azzal biztosíthatjuk, hogy 
nem kompromittáljuk magunkat vagy a vállalatot a 
cselekedeteinkkel, valamint, hogy tisztában vagyunk 
azokkal a kockázatokkal, amelyekkel globális vállalatként 
kell szembe néznünk. A Kódex jelen fejezete számos olyan 
fontos területről szól, amelyen keresztül megvédhetjük 
magunkat és a vállalatunkat a nem megfelelő 
viselkedéstől.

A JÓ HÍRNEVÜNK
VÉDELME

„A sikeres működéshez ma már nem elég, 
hogy egy vállalat nyereséges legyen, 
legalább ugyanolyan súllyal esik latba, 
hogy kapcsolata mindenkivel etikus és 
tisztességes, a működése pedig átlátható 
legyen. A külvilág ma e tulajdonságokat 
tartja a legfontosabbnak, erre épül a 
vállalat iránti elismerés és bizalom.”
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CSALÁS KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért számít ez?
A csalás súlyos bűncselekmény, amely árt 
a vállalatnak és jelentős kihatása lehet a 
kiadásainkra és a nyereségünkre. A csalást a 
köznyelv a lopás különböző tisztességtelen 
magatartással történő elkövetéseként defi niálja, 
így például megtévesztéssel, hamisítással, 
valótlan dolgok állításával, és a lényeges 
körülmények elhallgatásával.

Csalás az üzleti működésünk sok, eltérő 
területén történhet, például az internetes 
tranzakcióknál, a pénztáraknál, az áruszállítás 
során, a disztribúciós rendszerünkben vagy az 
irodákban. 

A Tesco a csalás lehetséges áldozata, így 
mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy 
megvédjük a vállalatot a csalást megvalósító 
magatartásokkal szemben, bárki is követi 
el azt. Feltétel nélkül bízunk abban, hogy 
munkavállalóink becsületesen dolgoznak, 
így minden esetben vizsgálatot folytatunk és 
megtesszük a szükséges lépéseket, amikor csalás 
történik a vállalatunkkal szemben.

Mit jelent ez a számomra?
• Egyszerű a legfontosabb szabály. 

Amennyiben lopás, vagy más csalást 
megvalósító magatartás elkövetését 
gyanítod, azt be kell jelentened. Jelentsd 
a gyanúdat a közvetlen felettesednek, a 
személyzeti vezetődnek vagy a helyi Ne 
Hallgass! Vonalon keresztül.

• Ne köss üzletet olyan cégekkel, amelyekről 
köztudott, hogy csalást megvalósító 
tevékenységben vettek részt. Mindig végezz 
átvilágítást, mielőtt kapcsolatba lépnél egy új 
üzleti partnerrel. 

• Figyelj oda a csalásra utaló fi gyelmeztető 
jelekre, és ha ilyeneket fedezel fel, tedd meg 
a szükséges lépéseket. A fi gyelmezető jelek 
közé tartozik, ha valakinek az életvitelében 
hirtelen változások történnek, például 
kirívóan nagy értékű autókat vagy egyéb igen 
értékes tárgyakat vásárol.

• Mindenkor legyél tisztában az utazási és 
költségelszámolási szabályzatainkban 
foglaltakkal.

A logisztikai központunkban dolgozó 
egyik kollégám a túl nagy mennyiségben 
leszállított készletekből árul az 
e-Bayen. Azt állítja, hogy jótékonysági 
célra fordítja a bevételt a Logisztikai 
Központ vezetőjének jóváhagyásával, 
de számomra nem tiszta, hogy hova 
kerül valójában a befolyt összeg. Mit kell 
tennem?

Ha esetlegesen nincs is alapja az 
aggályodnak, akkor is tegyél bejelentést. 
Ha kellemetlen számodra a közvetlen 
feletteseddel vagy a DC vezetővel beszélni, 
hívd a Ne Hallgass! vonalat és ott tegyél 
bejelentést. Nem szükséges megadni az 
adataidat.

Egy kollégám a közelmúltban üzleti 
úton volt, és meghívta néhány barátját 
vacsorára, majd az ételek árát elszámolta 
üzleti költségként. Azt mondja, hogy 
ez rendben van így, mert rendszeresen 
elfelejt más költségeket elszámolni, így 
ezek „kiegyenlítik” egymást végül, és 
szerinte nekem is így kellene tennem. 
Elfogadható ez? 

Nem. A költségek ilyen jellegű 
elszámolásával csalást követ el. Az elszámolt 
költségek csak a munkavégzés során 
felmerült kiadásokat tartalmazhatják.

Egy kolléga, akivel együtt dolgozom, úgy 
fogadott be számlákat egy szállítótól, 
hogy a számlákon szereplő összeg 
nem egyezik meg az azt alátámasztó 
dokumentumokban szereplő összeggel. 
Azt állítja, hogy az eltérést egy külön 
megállapodásban rögzítették, és hogy 
„mindig is ez volt a gyakorlat” az érintett 
szállítóval, és módosítsam a hivatkozott 
dokumentumokat, hogy megegyezzenek. 
Mit kell tennem?? 

Vissza kell utasítanod a kérést, hogy 
módosítsd a dokumentumokat és kérd meg 
a kollégádat, hogy szerezze be a megfelelő 
dokumentumokat. A hibás számlák 
és iratok fi gyelmeztető jelek, amelyek 
csalásra, vagy csalást megvalósító más 
magatartásra utalnak, és csak akkor tudjuk 
ezeket a kockázatokat csökkenteni, ha 
pontosak a nyilvántartásaink és a számlák, 
amiket kezelünk. Amennyiben továbbra is 
bizonytalan vagy, hogy mit kellene tenned, 
adj hangot az aggályodnak a közvetlen 
felettesednél.
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• Csalásmegelőzési Szabályzat
• Vesztegetés-megelőzési Szabályzat
• Az utazásra, költségelszámolásra, és az üzleti 

ajándékokra vonatkozó Szabályzatok
• Kármegelőzési és Biztonsági Osztály Vezető
• Jogi Igazgató 

ALAP SZOLGÁLTATÁSOK
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VESZTEGETÉS KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Világszerte áruházakat működtető és szállítóktól 
árukat beszerző vállalatként kiemelt fi gyelmet 
kell fordítanunk a vesztegetéssel kapcsolatos 
kockázatokra. Büszkék vagyunk arra, hogy bárhol 
is folytatunk üzleti tevékenységet, tisztességesen 
és etikusan működő vállalatnak tartanak minket.

Fontos, hogy mindenki tudja, hogy a zéró 
tolerancia alapelvet képviseljük a vesztegetéssel 
szemben, valamint, hogy elkötelezettek vagyunk 
a korrupció csökkentése mellett a világ minden 
részén. A vesztegetés minden olyan országban 
jogellenes, ahol a Tesco üzleti tevékenységet 
folytat. Veszélyt jelent a piacoknak, a 
közösségeknek és rossz kézbe juttatja az 
eszközöket. 

Vállalatként azt várjuk el minden 
munkatársunktól, hogy ugyanezt a zéró 
tolerancia elvet képviselje. Az Egyesült 
Királyságban elfogadott vesztegetési törvény 
az egyik legszigorúbb vesztegetési jogszabály 
az egész világon, és mindenkire vonatkozik, aki 
velünk dolgozik, ideértve az ügynökségeket 
és szerződéses partnereket. Az Egyesült 
Királyság állampolgárai ellen akár vádat is 
emelhetnek a külföldön elkövetett vesztegetési 
bűncselekmények miatt.

Mit jelent ez a számomra?
•   Soha ne vesztegess meg, fi zess le, adj 

ajándékot, így például készpénzt vagy más 
juttatást abból a célból, hogy valakit a saját 
érdekedben befolyásolj.

• Soha vesztegess meg senkit és ne engedd 
magad megvesztegetni, például ajándékkal 
vagy reprezentatív juttatással azért, hogy egy 
új vagy már meglévő szállítóval üzletet köss.

• Nézz utána a harmadik feleknek, akikkel 
kapcsolatba lépünk és tudj meg róluk minél 
többet átvilágítás elvégzésével, különös 
fi gyelemmel azokra, akik a nevünkben 
nyújtanak szolgáltatást. 

• Mindig tartsd észben, hogy melyek azok a 
vesztegetési kockázatok, amelyek hivatalos 
személyekkel való kapcsolatfelvétel során 
merülhetnek fel és biztosítsd, hogy ezek 
a kapcsolatok nyíltak, becsületesek és 
átláthatóak legyenek.

• Jogszerű eljárásgyorsító folyamatokat 
igénybe vehetsz abból a célból, hogy az 
felgyorsítsa a rutin döntések meghozatalát, 
de soha ne adj közvetlenül pénzt hivatalos 
személynek, egy engedély vagy jóváhagyás 
megszerzése céljából.

• Biztosítsd, hogy részt veszel minden 
olyan tréningen, amelynek a témája azok 
a vesztegetési és korrupciós kockázatok 
és ügyek, amelyek a működésünk során 
felmerülhetnek.

• Teljeskörűen működj együtt a jogalkalmazó 
szervekkel és hatóságokkal, emellett adj meg 
minden támogatást olyan ügyekben, ahol 
vádemelés, vagy más büntető intézkedések 
kiszabása várható, amennyiben megfelelő 
bizonyíték áll rendelkezésedre.

A kollégám azzal dicsekedett, hogy a 
szállítói tisztában vannak azzal, hogy 
hogyan „viseljék gondját”, ha továbbra 
is a Tescóval akarnak együttműködni. Ez 
helyes? 

Nem. Az Ajándékozási szabályzatunk 
megszegésének számít, ha reprezentációs 
juttatást vagy más előnyt kér valaki 
azért cserébe, hogy egy adott szállítótól 
vásároljon terméket vagy szolgáltatást.  Ilyen 
esetben azonnal tegyél bejelentést. Beszélj 
a közvetlen feletteseddel, és vedd fel a 
kapcsolatot a Jogi vagy a Kármegelőzési és 
Biztonsági Osztállyal. 

A mi piacunkon nem jogellenes, ha 
kisebb összegű készpénzt juttatunk 
a helyi köztisztviselőnek azért, hogy 
a papírmunkák felgyorsuljanak. Ez 
problémát jelent? 

Igen. Ez egy kisebb összegű vesztegetés, 
amit más néven ügymenetgyorsító 
juttatásnak hívunk és az Egyesült Királyság 
jogszabályai értelmében jogellenes, akkor is, 
ha egy másik országban működő Tescónál 
dolgozol. Mint minden vesztegetést, az 
ügymenetgyorsító juttatást is vissza kell 
utasítani és be kell jelenteni. 

Gyakran kerülök kapcsolatba olyan 
tanácsadókkal, akik engedélyeket 
szereznek be a cégnek. Egy új tanácsadó 
felajánlotta, hogy felére csökkenti az 
adminisztrációs és várakozási időt, de 
számomra nem egyértelmű, hogy ezt 
hogyan tudja megtenni. Amennyiben azt 
tudja nyújtani, amire szükségem van, 
meg kell –e győződnöm arról, hogy ezt 
hogyan teszi? 

Igen. A nevünkben eljáró személyek 
cselekedetei jelentős vesztegetési 
kockázatot jelenthetnek. Fontos, hogy 
tudjuk, hogy pontosan mit tesznek 
a nevünkben és azt hogyan teszik. A 
jó hírnevünk sokkal fontosabb annál, 
minthogy kockáztassuk egy vesztegetési 
cselekménnyel, továbbá akkor is felelősségre 
vonhatnak bennünket, ha nem is tudtunk 
a cselekményről. Vedd fel a kapcsolatot a 
Jogi Osztállyal és biztosítsd, hogy megfelelő 
átvilágítást végzel minden harmadik félen, 
mielőtt azok a Tesco nevében bármit is 
cselekednének.
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• Vesztegetés-megelőzési Szabályzat
• Üzleti ajándékokra és reprezentációs juttatásokra 

vonatkozó Szabályzat
• Jogi Igazgató
• Kármegelőzési és Biztonsági Osztály Vezető
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ÜZLETI AJÁNDÉKOK ÉS 
REPREZENTÁCIÓS JUTTATÁSOK

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Szerénynek minösülő üzleti ajándékok és 
reprezentációs juttatások eseti jelleggel történő 
nyújtása vagy elfogadása a szállítóinkkal és 
egyéb harmadik felekkel történő kapcsolatépítés 
fontos részét képezik. Ezek azonban soha 
semmilyen módon nem befolyásolhatják az 
üzleti döntéseinket vagy kelhetik ennek a 
látszatát. Soha nem keresünk vagy alkalmazunk 
semmilyen befolyásolási lehetőséget ígéretekért, 
ajándékokért vagy más ellenértékért cserébe, 
függetlenül attól, hogy mi a helyi üzleti gyakorlat 
az adott országban, ahol üzleti tevékenységet 
folytatunk.

Bármely üzleti ajándék vagy reprezentációs 
juttatás, amit adunk vagy kapunk, arányos 
kell hogy legyen, és jóvá kell hagyatni a 
Szabályzatnak megfelelően, valamint ahol ez 
előírás, ott be kell vezetni az üzleti ajándék-
nyilvántartásba.

Mit jelent ez a számomra?
  Mindig tartsd be az Üzleti ajándékokra 
és reprezentációs juttatásokra vonatkozó 
Szabályzatot. Amennyiben Magyarországon 
olyan üzleti ajándékot vagy reprezentációs 
juttatást fogadsz el, amelynek értéke eléri vagy 
meghaladja a 10.000 forintot, kérd a közvetlen 
felettesed jóváhagyását és regisztráld az 
adatokat az üzleti ajándék-nyilvántartásba. A 
helytelen üzleti ajándékokat és reprezentációs 
juttatásokat értéktől függetlenül minden 
esetben vissza kell utasítani. 

Ne feledd:

•   Soha ne fogadj el vagy adj készpénzt, 
vagy készpénzhelyettesítő fi zetési eszközt, 
például ajándékkártyát vagy kupont üzleti 
ajándékként.

• Eltúlzott értékű üzleti ajándékot vagy 
reprezentációs juttatást nem szabad 
elfogadni, kivéve, ha egyértelmű üzleti 
indokot tudsz felhozni az elfogadás mellett.

• Soha ne fogadj el olyan üzleti ajándékot 
vagy reprezentációs juttatást, amely 
befolyásolhatja a Tesco nevében hozott üzleti 
döntéseidet.

• Vissza kell utasítani minden olyan üzleti 
ajándékot vagy reprezentációs juttatást, 
amely vesztegetésként értelmezhető vagy 
olyan elvárással jár együtt, amely szerint 
üzletet fogsz ajánlani cserébe.

• Mindig légy elővigyázatos és egyeztess a Jogi 
Igazgatóval, mielőtt hivatalos személynek 
adnál bármilyen ajándékot.

• Soha ne adj vagy fogadj el olyan 
reprezentációs juttatást, amely illetlen, 
szeméremsértő vagy más módon sértő lehet.

• A nemzetközi utazást magukban foglaló 
reprezentációs juttatások elfogadásához 
előzetes vezérigazgatói jóváhagyás 
szükséges.

  Múlt héten egy szállítóm által szervezett 
tombolán nyertem. A nyereményem egy 
új kamera volt. Elfogadhatom? 

   A nyeremény üzleti ajándéknak minősül, 
és az értéke meghaladja a 10.000 
forintot, így szükséged lesz a közvetlen 
felettesed jóváhagyására, és az Igazgatói 
szintű felettesed tájékoztatására, mielőtt 
elfogadod. Valamint be is kell regisztrálnod 
az üzleti ajándék-nyilvántartásba. 

 Áruházvezető vagyok. Az egyik beszállító 
áruházi csapata felajánlott nekem 60.000 
forint értékű ajándékutalványt azért, 
hogy biztosítsam, hogy az ő termékeik 
folyamatosan elérhetőek legyenek 
a következő promóció ideje alatt. 
Elfogadhatom az ajándékot?

     Nem. Az ajándékutalvány 
készpénzhelyettesítő fi zetési eszköz, és a 
Szabályzatunk tiltja készpénz vagy más 
készpénzhelyettesítő fi zetési eszköz, 
mint üzleti ajándék elfogadását. Ennél is 
fontosabb azonban, hogy az ajándékért 
cserébe elvárják tőled, hogy a fi gyelmedet a 
szállító akciós termékére irányítsd, az összes 
többi forgalmazott termékkel szemben. Ez 
éppen ezért nem helyes. Az üzleti ajándék 
ezért nem fogadható el.  Közölnöd kell a 
szállítóval, hogy  hogy az akciók támogatása 
központi hatáskörbe tartozó döntés, áruházi 
szinten erről nem lehet döntést hozni.szinten erről nem lehet döntést hozni.

Meghívtak egy ünnepi vacsorára, 
és az éjszakai szállást is a szállító 
fogja fi zetni. Milyen érték felett kell 
regisztrálni a juttatást az üzleti ajándék-
nyilvántartásba? 

      A reprezentációs juttatás teljes értékét 
kell regisztrálni, amely magában foglalja a 
szállító által fi zetett utazással és szállással 
kapcsolatos költségeket is. Amennyiben 
a reprezentációs juttatás teljes értéke 
meghaladja az 50.000 forintot, egyértelmű 
üzleti indok szükséges a jóváhagyásához. 

     Egy szállító, akivel korábban már 
dolgoztam, részt vesz egy új üzleti 
lehetőséget tartalmazó pályázaton. 
Szeretnének meghívni vacsorára 
azért, hogy megmutassák, mennyit ér 
számukra a szerződés. Elfogadhatom a 
meghívást?

   Nem.  Az Üzleti Ajándékokra és 
reprezentációs juttatásokra vonatkozó 
Szabályzat tiltja minden munkavállalónak, 
hogy a tenderezési folyamat alatt ajándékot 
vagy reprezentációs juttatást fogadjon 
el. Ez biztosítja ugyanis, hogy a tender 
kimenetelére vonatkozó  döntésünket 
személyes befolyásoltság nélkül hozzuk 
meg.
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• Üzleti Ajándékokra és reprezentációs juttatásokra 
vonatkozó Szabályzat és az elektronikus üzleti 
ajándék-nyilvántartás

• Vesztegetés-megelőzési Szabályzat
• Közvetlen felettes vagy igazgató
• Jogi Igazgató
• Kármegelőzési és Biztonsági Osztály Vezető
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Összeférhetetlenség akkor merül fel, amikor 
a személyes érdekeink befolyásolhatják vagy 
korlátozhatják azon képességünket, hogy 
a vállalat vagy a vállalat vásárlói érdekében 
hozzunk meg döntéseinket. Ilyen lehet például, 
ha egy családtagunk szállítója lesz a vállalatnak, 
vagy szolgáltatásokat nyújt a vállalat részére. 
Még ha nincs is benne rossz szándék, az 
összeférhetetlenség fennállása negatívan 
befolyásolhatja a megítélésünket és a vállalat jó 
hírnevét.

Soha nem helyezzük a saját érdekeinket az üzleti 
érdekek elé, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy 
az ilyen döntések mindenki számára hasznosak 
lehetnének.

Mit jelent ez a számomra?
  Mindenkor fi gyelned kell arra, hogy ne merüljön 
fel összeférhetetlenség a személyes érdekeid 
alapján, és ne feledd, hogy:

• El kell kerülni minden olyan helyzetet, ahol 
összeférhetetlenség merülhet fel, emellett 
fel kell tenni a kérdést magadban, hogy vajon 
hogyan látná a helyzetet egy kívülálló. 

• Ki kell vonni magad a döntéshozatali 
folyamatból, és nyilatkoznod az 
összeférhetetlenségről, ha bármely 
versenytárs, szállító, vagy más, a Tescóval 
rendszeres üzleti kapcsolatban álló szervezet 
részvényeinek 5 százalékot meghaladó 
mértékben vagy a tulajdonosa. 

• Haladéktalanul jelezd a közvetlen 
felettesednek, ha úgy érzed, hogy 
összeférhetetlenség állhat fenn veled 
szemben.

• Ne köss üzletet a Tesco nevében olyan 
céggel, amelyikből te, vagy egy családtagod 
tisztességtelen haszonra tehet szert (más 
munkavállalók köthetnek üzletet egy ilyen 
céggel, te azonban ebben nem vehetsz részt, 
illetve nem próbálhatod meg ezt az üzleti 
kapcsolatot semmilyen módon befolyásolni). 

• Bizonyos körülmények esetén a családtagjaid 
vagy egy olyan cég számára, amelyben 
részesedésed van, megengedett lehet, 
hogy a Tescóval üzletet kössön, de 
haladéktalanul be kell jelentened az 
esetleges összeférhetetlenséget a közvetlen 
felettesednek, emellett tájékoztatnod kell a 
Jogi Osztályt.

Új szolgáltatót keresünk, és a barátomnak 
van egy cége, amely el tudná végezni ezt 
a munkát a Tesco részére. Beszélhetek 
vele a pályázat részleteiről? 

Nem, a pályázat részletei bizalmasak. Soha 
nem használhatod a Tescónál betöltött 
pozíciódat arra, hogy egy partneredet, 
barátodat vagy családtagodat kereskedelmi 
előnyben részesítsd. Amennyiben a barátod 
be szeretne nyújtani pályázatot, a vezetődet 
tájékoztasd a barátoddal kapcsolatos 
helyzetről, és nem vehetsz részt a pályázat 
elbírálásában. 

Üzleti útra kell mennem, és szívesebben 
foglalnék repülőjegyet annál a 
légitársaságnál, ahol hűségpontokat 
kapok. Használhatom az általam preferált 
légitársaságot abban az esetben is, ha 
jóval drágább a többinél? 

Nem, semmilyen körülmények között nem 
befolyásolhatják a személyes érdekeid a 
vállalat érdekében hozott döntéseidet. 
Amennyiben létezik olcsóbb repülőjegy más 
légitársaságnál, a vállalat érdekében ezt a 
lehetőséget kell választanod.

A csapatom olyan pozíciót hirdet, amelyre 
szerintem az unokahúgom alkalmas 
lenne. Helyesen járok el, ha átküldöm 
neki a részleteket és ajánlom őt a 
pozícióra?

Igen, amennyiben az unokahúgod 
rendelkezik a pozíció betöltéséhez 
szükséges tudással, képességekkel és 
jellemzőkkel, akkor ajánlhatod őt a 
pozícióra, mindaddig, amíg nem vagy 
olyan helyzetben, hogy közvetlenül 
befolyással lehetsz vagy meghatározhatod 
a foglalkoztatására vonatkozó döntést. 
Mindig haladéktalanul jelezd az 
ilyen jellegű kapcsolatokat, hogy az 
összeférhetetlenségnek még a látszatát is 
elkerüld.

Az ingatlangazdálkodási területen 
dolgozom és a bérlemények 
kihasználtságára előírt célok teljesítése 
esetén kapok bónuszt. A kitűzött célom 
eléréséhez kiadhatom –e a bérleményeket 
gyenge piaci poziciójú bérlőknek? 

Nem. A kitűzött céljaiddal azt kívánjuk 
biztosítani, hogy a bérlői soron megfelelő 
színvonalú és összetételű bérlő csoport 
legyen jelen. Az elvárásoknak meg nem 
felelő bérlőkből legfeljebb te profi tálhatsz, 
viszont a vállalat és a vásárlók nem.
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• Összeférhetetlenségi Szabályzat
• Közvetlen felettes
• Jogi Igazgató
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BENNFENTES KERESKEDELEM
ÉS PIACI VISSZAÉLÉS

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
A munkád során előfordulhat, hogy tudomást 
szerzel a Tescóval vagy a Tesco üzleti partnereivel 
kapcsolatos lényeges, „bennfentes” (nem 
nyilvános vállalati) információról.

A bennfentes információk saját előnyünkre vagy 
más, általunk ismert személyek előnyére történő 
felhasználása jogellenes és vállalati szabályzatba 
ütközik. Ilyen például részvények vagy más 
értékpapírok, például jegyzett kötvények 
eladása és vásárlása bennfentes információk 
alapján, melyet bennfentes kereskedelemnek 
nevezünk és és ami súlyos bűncselekmény. 
A bennfentes információk más személyekkel 
történő megosztása szintén bűncselekmény, 
amennyiben ezek a személyek a kereskedelmi 
döntéseik meghozatala során felhasználhatják az 
információt. 

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy 
ismerjük és betartsuk a jogszabályokat, és 
a belső szabályzatot. Ezeket a szabályokat 
a munkaviszony megszűnése után is be kell 
tartani. 

Mit jelent ez a számomra?
• A legtöbb esetben kereskedhetsz a Tesco és 

más vállalatok értékpapírjaival.

• Ne adj tovább bizalmas információt 
másoknak mindaddig, amíg nem kaptál erre 
felhatalmazást.

• Nem kereskedhetsz más vállalat 
értékpapírjaival, amíg az az adott vállalatra 
vonatkozó bennfentes információ van a 
birtokodban. Például nem vehetsz vagy 
adhatsz el Tesco részvényeket, amennyiben 
a munkád során olyan információ jutott 
tudomásodra, amelynek a nyilvánosságra 
hozatalakor a Tesco részvények ára 
emelkedhet vagy eshet.

• Ha a munkaviszonyodból származóan 
bennfentes információk vannak a 
birtokodban, felkerülsz egy “Bennfentes 
Listára” és erről értesítést kapsz a 
Tesco Csoport Vállalati Titkárjától 
(Company Secretary). Ezt követően 
köteles vagy megfelelni a TESCO PLC 
Részvénykereskedési Kódexének és csak 
előzetes engedély birtokában kezdhetsz 
vagy kezdhetnek a veled kapcsolatban 
álló személyek értékpapírokkal kereskedni. 
Nem kereskedhetsz Tesco értékpapírokkal a 
vállalati pénzügyi eredmények bejelentését 
megelőző „záró időszakokban”, amelyek 
időpontjáról a munkavállalók előzetes 
értesítést kapnak. 

• Nem vehetsz részt piaci visszaélésben hamis 
információk kiszivárogtatásával vagy más 
olyan tevékenységben történő részvétellel, 
amely a vállalati értékpapírok árának 
befolyásolására törekszik. 

Mi számít bennfentes információnak? 

A bennfentes információ olyan, valamely 
vállalattal kapcsolatos információ, amely 
nem nyilvános, és amelyet egy tudatos 
befektető lényegesnek minősítene, amikor 
arról dönt, hogy vásárol, elad vagy megtart -e 
részvényeket vagy más értékpapírokat.

Honnan tudhatok meg többet a 
bennfentes kereskedelemről?

Olvasd el a Tesco Részvénykereskedési 
Kódexet és a Bennfentes Tájékoztató 
Üzenetet. A bennfentes információk 
kezelésével és közzétételével kapcsolatos 
további információ a Tesco PLC Tájékoztatási 
Kézikönyvben található.

Szerepelek a TESCO PLC Bennfentes 
Listáján de szeretnék Tesco részvényeket 
vásárolni. A vállalat nincs záróidőszakban, 
nyugodtan vásárolhatok és kereskedhetek 
a részvényekkel? 

Először ellenőrizned kell a TESCO PLC 
Részvénykereskedési Kódexet, mert 
előfordulhat, hogy előzetes engedélyre lesz 
szükséged az üzletkötéshez. Előfordulhat, 
hogy akkor is előzetes engedélyre van 
szükség, ha a közvetlen családtagjaid vagy 
a veled egy háztartásban élők szeretnének 
Tesco részvényeket vásárolni vagy eladni.

Azt hallottam, hogy a Tesco egy 
jelentősebb megállapodást szeretne kötni 
egy, a tőzsdén jegyzett beszállítóval. 
Vásárolhatok -e a beszállító által 
kibocsátott részvényekből, mielőtt 
aláírják és nyilvánosságra hozzák a 
megállapodást? 

Válasz: Nem. Bennfentes kereskedelemnek 
minősül és jogellenes, ha valaki bennfentes 
információ alapján vásárol vagy értékesít 
a Tesco vagy más vállalat által kibocsátott 
részvényekből.

Bátoríthatom egy barátomat arra, hogy 
inkább egy beszállító cégben vegyen 
részvényeket? 

Nem. Az ilyen cselekedet „tipp-adásnak” 
számít. Tilos bennfentes információt kiadni 
másoknak, továbbá másokat rávenni arra, 
hogy ilyen információk alapján üzleteljenek, 
még akkor is, ha neked ebből semmi hasznod 
nem származna.

Attól tartok, hogy a féléves pénzügyi 
beszámolónkban szereplő számok 
hibásak. Mit kell tennem?

Hibás adatok szolgáltatása a tőzsdének 
súlyos probléma. Ilyen esetben azonnal fel kell 
venned a kapcsolatot a Pénzügyi vagy Jogi 
Igazgatóval, vagy hívd a Ne Hallgass! Vonalat.
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•  Tesco PLC Részvénykereskedési Kódex (Tesco 
Csoport)

• Tesco PLC Tájékoztatási Kézikönyv (Tesco Csoport)
• Group Corporate Secretariat (Társasági jogi 

megfelelőségért felelős Osztály a Tesco Csoportnál)
• Befektetői Kapcsolatok Osztály (Tesco Csoport)
• Tesco Csoport vagy helyi Jogi Igazgató
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POLITIKAI
TEVÉKENYSÉG

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Üzleti tevékenységünk során különböző 
kormányokkal, hatóságokkal, közérdekű 
szervekkel, szakmaközi szervezetekkel és más 
hasonló testületekkel vesszük fel a kapcsolatot 
világszerte.

Azért is tesszük ezt, hogy informálni tudjuk 
őket a vásárlóinkat és a munkavállalóinkat 
érintő ügyekkel kapcsolatos álláspontunkról. 
Az ilyen jellegű információkat vagy közvetlenül, 
vagy a kereskedelmi szabályozó szervekben 
betöltött tagságunkon, illetve a kereskedelmi 
szövetségeken keresztül nyújtjuk. Az ilyen típusú 
tagságok segítenek abban, hogy minél jobban 
megértsük a problémákat és lehetővé teszik 
számunkra, hogy építő jellegű kapcsolatot 
tudjunk kiépíteni a szabályozó szervekkel és 
hatóságokkal. 

Mindenkor biztosítanunk kell, hogy megfeleljünk 
valamennyi, a politikai elköteleződést szabályozó 
jogszabálynak. Vállalatként politikailag 
semlegesek vagyunk. Nem rendelkezünk 
politikai kapcsolatokkal és nem nyújtunk politikai 
célokra adományt.

Mit jelent ez a számomra?
• Mindig tájékoztasd a Vállalati Kapcsolatok 

Osztályt, ha kormányszervektől, 
politikusoktól vagy politikai szervezetektől 
bármilyen levelezést vagy információ 
szolgáltatás iránti kérelmet kapsz.

• Bármely politikai adomány iránti kérelmet – 
ideértve a politikusok vagy politikai pártok 
által szervezett események szponzorálását is 
–, döntéshozatalra továbbítani kell a Vállalati 
Kapcsolatok és a Jogi Osztálynak.

• Fokozott körültekintéssel járj el a hivatalos 
személyek részére nyújtandó üzleti 
ajándékok vagy reprezentációs juttatások 
tekintetében. Ezzel kapcsolatban a Tesco 
Üzleti ajándékokról és reprezentációs 
juttatásokról szóló Szabályzata ad részletes 
útmutatást.

• Szabadon részt vehetsz demokratikus 
folyamatokban - egy közösség erősebbé válik 
azáltal, ha a benne élő és dolgozó emberek 
elkötelezettek, hogy azt jobb hellyé tegyék. 
De azt mindig tedd egyértelművé, hogy a 
saját nevedben jársz el, és nem a Tescót 
képviseled.

• Politikai tevékenységet csak a saját 
szabadidődben végezhetsz, és az 
nem befolyásolhatja hátrányosan a 
munkádat. Továbbá, a véleményed nem 
befolyásolhatja a vásárlókkal, kollégákkal 
vagy más személyekkel szemben tanúsított 
magatartásodat.

Nyújthatok-e adományt politikai célra a 
Tesco nevében?

Nem. Nem nyújtunk pénzügyi adományt 
politikai pártoknak vagy jelölteknek. 

Szponzorálhatja-e a Tesco egy miniszter 
jótékonysági rendezvényét?

Az ilyen jellegű kéréseket egyeztetned kell 
a Jogi Osztállyal és a Vállalati Kapcsolatok 
Osztállyal, még akkor is, ha jótékonysági 
célra történne az adományozás és nem 
politikai célra. Biztosítanod kell majd, hogy 
a rendezvény támogatásával nem merül 
fel vesztegetési vagy más, a jó hírnevünket 
veszélyeztető gyanú vagy valamelyik párthoz 
való hűség. Ne feledd, a Tesco politikailag 
semleges vállalat.

Az Ingatlanfejlesztési Osztályon 
dolgozom. Egyeztethetek-e az illetékes 
Miniszterrel egy Tescót érintő ügyről?

Előzetesen egyeztetned kell a Vállalati 
Kapcsolatok Osztállyal, mielőtt kapcsolatba 
lépnél kormánytisztviselőkkel, és 
közösen kell kidolgoznotok egy tervet 
a kapcsolatfelvételre. Gyakran hasznos 
lehet, ha hivatalos személyek egy ügyről 
közvetlenül a Tesco egy szakértőjétől 
hallanak először.

Vehetek ki szabadságot abból a célból, 
hogy egy helyi parlamenti képviselőjelölt 
kampányát támogassam?

A Személyzeti Vezetőddel kell egyeztetned, 
aki elmagyarázza neked a fi zetés nélküli 
szabadság feltételeit. Bármilyen eredménnyel 
is zárul az egyeztetés, biztosítanod kell azt, 
hogy a politikai nézeteid nem befolyásolják a 
Tescónál végzett munkádat.

A polgármester találkozni szeretne egy 
áruházvezetőnkkel, hogy beszéljen egy 
alkoholárusítással kapcsolatos aggályáról. 
Mit kellene tennem?

Annak érdekében, hogy a közösség érdekeit 
képviseljük, fontos, hogy a területileg 
választott képviselők által felvetett 
aggályokra reagáljunk. A javaslatodat 
egyeztesd a Vállalati Kapcsolatok Osztállyal, 
hogy kidolgozzátok a legjobb módját annak, 
hogyan találkozzatok a polgármesterrel, hogy 
meghallgassátok az aggályait.

Egy helyi politikus megkérdezte, hogy 
meglátogathatná-e az áruházamat jövő 
héten. Mondhatok igent?

Minden esetben egyeztess a Vállalati 
Kapcsolatok Osztállyal, mielőtt beleegyeznél 
egy politikus általi látogatásba. Tisztáznunk 
kell a látogatás célját és az indokokat, mielőtt 
választ adunk.
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• Vállalati Kapcsolatok Igazgató
• Vesztegetés-megelőzési Szabályzat
• A Tesco üzleti ajándékokról és reprezentációs 

juttatásokról szóló Szabályzata
• Jogi Igazgató
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SZÁMVITELI FEGYELEM
ÉS A PÉNZMOSÁS

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Minden pénzügyi információt pontosan kell 
feltüntetni a vállalati könyvelésben ahhoz, 
hogy a tőzsde és a részvényesek felé fennálló 
kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Ezzel kell 
biztosítanunk, hogy a bevételi és kiadási adatok 
mindig pontosan és időben kerüljenek rögzítésre. 

A pénztáraknál, a főpénztárban egyes központi 
irodai területeken dolgozók mind kötelesek 
vagyunk becsületesen és következetesen eljárni a 
pénzügyi és nem pénzügyi információk rögzítése 
során. A helyi és nemzetközi pénzügyi számviteli 
szabályok egyre szigorúbbak, és ezeknek illetve 
a belső riportolási szabályzatainknak egyaránt 
meg kell felelnünk. 

Továbbá, mindenkor fel kell készülnünk arra a 
lehetőségre, hogy bűnözők megkísérelhetik 
felhasználni a vállalatunkat – a Tesco 
Bankot is ideértve – arra, hogy az illegálisan 
szerzett pénzt legális pénzügyi rendszerekbe 
menekítsék. A köznyelv az ilyen tevékenységet 
pénzmosásnak nevezi, és komoly szankciókkal 
sújtják a pénzmosásban vagy más pénzügyi 
bűncselekményben résztvevő vállalatokat és 
természetes személyeket.

Mit jelent ez a számomra?
• Amennyiben a munkádnak része bevételek 

és kiadások rögzítése, ismerned kell a Tesco 
Csoport Könyvelési Szabályzatait és tisztában 
kell lenned azzal, hogy ezeket hogyan kell a 
munkád során alkalmazni.

• Csak olyan pénzügyi adatot rögzíts, ami 
pontos és a valós pénzügyi elszámolási 
időszakhoz kapcsolódik.

• Megbízható nyilvántartásokat vezess, 
ideértve a számlák és bizonylatok 
nyilvántartását is, amelyek alátámasztják a 
pénzügyi információkat. 

• Legyél tisztában és tartsd be az utazási 
és költségelszámolási szabályzatunkat és 
biztosítsd, hogy a csapatod minden tagja így 
tegyen.

• Működj együtt szorosan a Pénzügyi Osztállyal 
és kérj tájékoztatást, ha nem vagy biztos 
abban, hogyan kell rögzíteni bevételeket vagy 
kiadásokat.

• Támogasd a belső és külső auditorok 
munkáját azzal, hogy átadod nekik azokat 
az információkat és iratokat, amelyekre 
szükségük van pénzügyi nyilvántartásaink 
auditálásához.

• Amennyiben okod van feltételezni, hogy más 
alkalmazottak pontatlan vagy meghamisított 
nyilvántartásokat vezetnek, vagy nem az 
előírások szerint kezelnek pénzt, jelentsd 
be a Kármegelőzési és Biztonsági Osztály 
Vezetőjének, a Pénzügyi Igazgatónak vagy a 
Ne Hallgass! Vonalon keresztül.

• Amennyiben a vásárlók folyószámláinak 
kezelése a munkád része, biztosítsd, hogy 
rendszeresen részt veszel a pénzmosás 
megelőzéséről szóló tréningeken.

• Jelents be minden gyanús esetet a helyi 
Kármegelőzési és Biztonsági Vezetőnek.

A kollégámat helyettesítem, aki általában 
nyilvántartja az áruházi veszteségeket. 
Észrevettem, hogy az értékek, amiket 
én rögzítettem, a megszokottnál jóval 
kisebbek. Ez probléma? 

Számos oka lehet a veszteségeket 
tartalmazó nyilvántartások közötti 
eltérésnek. Ha bármilyen okból kifolyólag 
arra gyanakszol, hogy az adatok nem a 
szabályzataink és folyamataink szerint 
kerültek könyvelésre, egyeztess először 
a közvetlen feletteseddel vagy hívd a Ne 
Hallgass! Vonalat.

Észrevettem, hogy több, a megszokottnál 
nagyobb értékű tranzakció történt egy 
vásárló bankszámláján. Jelentenem kell 
ezt?

Minden gyanús tevékenységet, amiről azt 
gondolod, hogy pénzmosással függhet 
össze, haladéktalanul jelentened kell. Súlyos 
következményei lehetnek, ha pénzmosásra 
utaló jelek nem kerülnek bejelentésre.

A P8 periódusban lesz egy akcióm, amit 
a szállító 350.000.000 forinttal támogat. 
Könyvelhetem-e a bevételt az akciót 
megelőző periódusra?

A rendes számviteli gyakorlatnak 
megfelelően a bevételt arra a pénzügyi 
időszakra kell könyvelni, amikor az aktivitás 
ténylegesen történik. Kizárólag a P8-as 
periódusra lehet könyvelni. Egyeztess a 
pénzügyi vezetőddel további információkért.

A jövő héten az egyik nap házon kívül 
leszek egy egész napos megbeszélésen. A 
megbeszélés napján elfogyasztott ételek 
árát visszaigényelhetem? 

Ellenőrizned kell a költségelszámolásra 
vonatkozó szabályzatban, amely 
tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen 
napi költségeket igényelhetsz vissza. 
Tartsd meg az összes kiadásra vonatkozó 
számládat, mert ezekre szükséged lesz az 
elszámolásodhoz.
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• Tesco Csoport Számviteli Szabályzat
• Utazások és költségek elszámolására vonatkozó 

Szabályzat
• Csalásmegelőzési Szabályzat
• Pénzügyi Igazgató vagy Jogi Igazgató
• Kármegelőzési és Biztonsági Osztály Vezető
• Pénzmosás elleni Szabályzat
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INFORMÁCIÓBIZTONSÁG KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOKMiért fontos?

Egy többcsatornás, összekapcsolt világban az 
információk kulcsfontosságúak a sikerhez. Az 
információk gyors és bizalmas megosztása segít 
bennünket abban, hogy termékeink időben 
megérkezzenek az áruházainkba, valamint hogy 
elemezni tudjuk az eladási adatokat és reagálni 
tudjunk rájuk, továbbá, hogy a vásárlókat 
tájékoztassuk a kiszállítás időpontjáról.

Fontos, hogy körültekintéssel használjuk az 
információkat és ne hagyjuk, hogy információk 
elvesszenek, vagy nem megfelelően kerüljenek 
felhasználásra, mivel a Tescóval kapcsolatos 
információk igazi értéket jelenthetnek a 
bűnözők és csalók számára. Minden alkalmazott 
saját felelőssége, hogy tudja, hogyan kell 
a Tesco eszközeit és a Tescóval kapcsolatos 
információkat helyesen és biztonságosan 
használni, ideértve azt is, amikor saját személyes 
eszközeinken keresztül vagy nyilvános wi-
fi  hálózathoz csatlakozva jutunk hozzá 
információkhoz. 

Mit jelent ez a számomra?
Az IT eszközök és berendezések használata

• Mindig tartsd titokban a jelszavakat és ne oszd meg 
azokat sem a kollégáiddal, sem másokkal.

• Mindig használd a képernyőzárat a 
számítógépeden és táblagépeden, amikor 
elhagyod az asztalodat.

• A mobil eszközeidet tartsd biztonságos helyen, 
nyilvános helyeken különösen légy óvatos. 

• Ne tölts le helytelennek minősülő anyagokat a 
munkahelyi IT hálózaton és eszközökön, illetve 
munkaidő alatt.

• Ne ossz meg információkat, kivéve, ha az 
megengedett és biztonságos.

• Ne használj nyilvános fájlmegosztó internetes 
oldalakat. Ha külső felekkel kell megosztanod 
fájlokat, akkor mindig a Tesco SFTP biztonsági 
eszközét használd.

Az információk biztonságos használata 

• Mindig használj erős jelszót: gondolj egy olyan 
mondásra, ami könnyen eszedbe jut, és használd 
ezt a jelszavad létrehozásához. Védd jelszóval a 
szigorúan bizalmas dokumentumokat.

• Ne dőlj be olyan trükköknek, ahol fontos 
információk megosztását kérik, mint például 
jelszavak, PIN kódok vagy banki adatok.

• Az információkat tárold rendszerezetten, 
beazonosítható és hozzáférhető módon.

• Ismerd meg és tarts be minden, az információk 
visszatartására és törlésére vonatkozó 
követelményt.

• Ne használj személyes e-mail címet a 
munkavégzéshez.

• Az érzékeny adatokat kezeld felelősségteljesen, 
lásd el védelemmel és biztonságos módon 
távolítsd el.

• Ha felmerül benned a gyanú, hogy 
információbiztonsági jogsértés történhetett, 
haladéktalanul tegyél bejelentést, az 
Információbiztonsági Szabályzat előírásait követve.

Kaptam egy linkeket tartalmazó 
olyan e-mailt, amely szerintem 
vírussal fertőzött. Mit kell tennem? 
Mit kell tennem, ha véletlenül a linkre 
kattintottam?

Kizárólag ismert forrástól származó email-
eket nyiss meg, és soha ne kattints olyan 
linkre, vagy nyiss meg olyan mellékleteket, 
amelyeket nem ismersz, vagy amelyek 
gyanúsnak tűnnek. Amennyiben úgy 
gondolod, hogy a számítógépedet 
vírusfertőzés érte, vedd fel a kapcsolatot az 
IT Osztállyal. 

Kaptam egy hívást valakitől, aki azt 
állítja, hogy kollégám és otthonról 
dolgozik. Arra kért, hogy küldjek át több 
fájlt a privát e-mail címére. Megtehetem 
ezt?

Nem. Soha nem küldhetsz semmilyen 
információt privát e-mail címre, mert lehet, 
hogy nem biztonságos. Az információink 
értékesek és mindig körültekintőnek kell 
lenned és meg kell fontolnod, mielőtt 
továbbítod azokat, hogy megelőzd az 
információk ellopását vagy illetéktelen 
személyek részére történő átadását. Ha 
érzékeny adatokat kell továbbítanod, 
biztosítanod kell, hogy a dokumentumok 
jelszóval védettek legyenek.

Hazafelé a nagy sietség közben a vonaton 
hagytam a laptopomat és nem került elő. 
Mit kell tennem?

Haladéktalanul jelentsd be az elvesztését a 
közvetlen felettesednek, továbbá vedd fel 
a kapcsolatot az IT és a Kármegelőzési és 
Biztonsági Osztályokkal.

Hogyan távolíthatok el bizalmas, vagy 
érzékeny üzleti információt?

Használj iratmegsemmisítő gépet, vagy 
dobd a dokumentumot egy bizalmas iratok 
gyűjtése céljából kihelyezett szemetesbe.

Az áruházigazgatónk betegszabadságon 
van és szükségem lenne olyan fontos 
e-mailekre, amiket az ő e-mail címére 
küldtek. Mit tegyek?

Ha meggyőződtél arról, hogy nincs 
hozzáférésed létfontosságú információkhoz 
a felettesed távollétében, vedd fel a 
kapcsolatot az IT Osztállyal.
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• Információbiztonsági Szabályzat
• Adatvédelmi Szabályzat
• Adatvédelmi jogsértésekről szóló Szabályzat
• Kármegelőzési és Biztonsági Osztály Vezető
• Helyi IT Vezető
• Helyi Információbiztonsági Bizottság
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA
ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓK

KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

Miért fontos?
Globális többcsatornás kiskereskedelmi 
vállalatként jól profi tálhatunk abból a számos 
előnyből és lehetőségből, amelyet a világháló 
jelent vállalatunk számára. A közösségi hálózatok 
és az online közösségi oldalak használata 
nagyszerű lehetőséget kínál számunkra, mind 
magánszemélyként, mind vállalkozásként, hogy 
kommunikálhassuk, hogy éppen mit teszünk, 
akár a munkavállalók, akár a vásárlók vagy más 
érintettek részére.  

A Tescóról közzétett információ gyorsan 
terjed és a média, valamint a versenytársaink 
folyamatosan kutatják a velünk kapcsolatos 
információkat. Amennyiben rossz vagy téves 
információ kerül nyilvánosságra, az árthat a 
jóhírnevünknek, a versenyképességünknek és 
vásárlóink belénk vetett bizalmának.

Mit jelent ez a számomra?
Ha a Tesco képviseletében külső kommunikációs 
eszközökön vagy közösségi médián keresztül 
kommunikálsz, mint Tesco munkavállaló mindig 
viselkedj tiszteletteljesen. Minden esetben 
használd a józan ítélőképességedet és a józan 
eszedet, és soha ne tegyél közzé támadó jellegű 
vagy nem megfelelő tartalmú megjegyzéseket 
vagy hozzászólásokat, képeket vagy linkeket.

A közösségi médiára vonatkozó útmutatásunk 
meghatározza az online kommunikációra 
vonatkozó álláspontunkat ami négy 
kulcsterületre épül:

1. Mondj igazat – Élj a vállalati Értékek szerint 
és legyél autentikus. Azonosítsd magad, mint 
Tesco munkavállaló és kérjük, hogy tüntesd fel 
a profi lodban, hogy “minden nézet a sajátom”. 
Ne használj fedőnevet és ne vezesd félre az 
embereket a vállalattal fennálló kapcsolatod 
tekintetében.

2. Légy óvatos – Ne feledd, hogy minden, amit 
az interneten közzéteszel, nyilvánossá válik, és 
tartsd észben, hogy a média és a versenytársak 
fi gyelnek.

3. Gondolkodj – Vállalj felelősséget azért, amit 
megosztasz. Mindenkor győződj meg róla, hogy  
amit közzéteszel, az megfelelő, nem félrevezető 
vagy nem káros, és fi gyelj arra is, hogy ne ossz 
meg bizalmas vállalati információt.

4. Elismerés – Tartsd tiszteletben a szerzői 
jogokat és jelöld meg a hivatkozásokat. Ne ossz 
meg beazonosítás nélkül olyan szövegeket, 
képeket vagy videókat, amelyeket más készített.

A közösségi médiáról bővebben olvashatsz és 
videót is nézhetsz az Our-Tesco: 
www.ourtesco.com/socialguidelines
 internetes oldalon.

Azt tapasztaltam, hogy egy kollégám 
helytelen kijelentéseket tett közösségi 
médián keresztül – mit kell tennem?

Ellenőrizd, hogy amit láttál, ami ellentétes-e 
a Közösségi Média útmutatóval. A való 
világban és a virtuális világban tett 
kijelentéseknek is meg kell felelniük az 
Értékeinknek. Ha továbbra is vannak 
aggályaid, beszélj a közvetlen feletteseddel 
vagy a Vállalati Kapcsolatok Igazgatóval. 

Nagyon sok érdekes cikket, tweet-et és 
Facebook megosztást látok a Tescóval 
kapcsolatban. Közzétehetem ezeket a 
világhálón, vagy elküldhetem ezeket a 
barátaimnak és a családomnak?

Igen, de előtte gondold végig, hogy az 
általad felhasználni kívánt információ 
megosztása helyénvaló -e, vagy azt csak 
belső használatra szánták. Csak olyan 
információt ossz meg, amit nyilvános 
közzétételre szántak.

A kollégám javasolta, hogy a csapat 
sikerét a Yammer és a Twitter oldalakon 
ünnepeljük. Elfogadható ez?

Igen, a sikert megünnepelni nagyszerű 
dolog. Mielőtt megosztod, győzödj meg 
róla, hogy amit közzéteszel, az helyénvaló és 
gondolj arra is, hogy mások hogyan fogják 
azt értelmezni.

Egy helyi újság felhívott, mert 
cikket szeretnének írni az új alkohol 
forgalmazási engedélyünk hatásairól. 
Beszélhetek velük?

Továbbítsd a hívást a Vállalati Kapcsolatok 
Osztálynak és egyeztess arról, hogy ki fog 
beszélni a helyi újsággal.

Felkértek, hogy a nyilvánosság előtt
beszéljek a Tescóról. Elfogadhatom a 
felkérést?

Keresd meg a Vállalati Kapcsolatok Osztályt 
és egyeztess velük a felkérésről. Ők tudnak 
neked tanácsot adni, hogyan kommunikálj 
arról, hogy mi a lényeges információ a 
hallgatóságnak és hogyan kerüld el a 
jóhírnevünk sérelmének kockázatát.
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• A Közösségi médiáról szóló útmutató
• Vállalati Kapcsolatok Osztály
• Vállalati Kapcsolatok Osztály Kommunikációs 

Csapat

Kapcsolat
14.46

Á L L A P O T F R I S S Í T
É S

Hatalmas siker! Nagyszerű 

csapatmunka! 

#csapatmunka #siker

48 characters

Klári
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Ne Hallgass! Vonal Email cím Telefonszám

Egyesült Királyság protectorline@expolink.co.uk 0800 374199

Írország tescoireland@expolink.co.uk 1800 567014

Lengyelország blt@pl.tesco-europe.com 0800 255 290

Cseh Köztársaság linka_ochrany@tesco-europe.com 800 114 477

Szlovákia etickalinka@tesco-europe.com 0800 188404

Magyarország hu_security@hu.tesco-europe.com 06 20 827 1111

Törökország yardim.hatti@tescokipa.com.tr 0800 415 4409

India (Star Bazaar)
India (HSC) 

ethics.counsellor@trenthyper-tata.com
protectorline.tescohsc@expolink.co.uk

022 6585 0020 / 6454
00 0800 440 1286

Thaiföld protector.line@th.tesco.com 02 797 9727

Malajzia protectorline@tipoffs.com.sg 1800 806524

Dél-Korea integrity@homeplus.co.kr 080 3459 112

Hong Kong tescohelp@yahoo.com 2312 0938

Kapcsolat Email cím

Üzleti Etikai Kódex business.conduct@uk.tesco.com

TESCO Csoport Jogi Osztály legalservices@uk.tesco.com

Versenyjog competition.law@uk.tesco.com

Vállalati Nyomozók corporate.investigations@uk.tesco.com

Információbiztonság information.security@uk.tesco.com

Etikus Kereskedelem ethicalsupport@uk.tesco.com

GSCOP gscop@uk.tesco.com

Tesco Csoport Személyi 
Biztonság 

health.safety@uk.tesco.com

NE HALLGASS! VONAL 
ELÉRHETŐSÉGEK 
A TESCO CSOPORTON BELÜL

EGYÉB HASZNOS ELÉRHETŐSÉGEK
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Kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal: 
uzleti.etikai.kodex@hu.tesco-europe.com 

2015 február


