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CEO statement
Bevezetés

Értékteremtés.

Célunk, hogy napról napra többet nyújtsunk a magyar vásárlók

A Little Helps Plan Közösségi Stratégia központi szerepet játszik

nak. Ez azt jelenti, arra törekszünk, hogy a hetente 2,5 millió

működésünkben. Publikálása lehetőség egyben arra is, hogy

tranzakció során minden vásárlót, mindenkor megfelelően

visszatekintsünk az elmúlt év eredményeire, és felmérjük,

szolgáljunk ki. Ugyanakkor már most megtesszük a megfelelő

mennyit haladtunk előre a fenntarthatóbb működés felé vezető

lépéseket annak érdekében, hogy ne csak a jelenlegi, hanem

úton.

a jövőbeni vásárlókat is ennek szellemében tudjuk kiszolgálni.
Kiváltság számomra, hogy ilyen lelkes, elkötelezett és a jóért
Ez a cél soha nem volt annyira fontos, mint most, amikor

mindig tenni akaró munkatársi csapatot vezethetek. Számos

mindannyian óriási kihívással nézünk szembe. A COVID-19 járvány

eredményt elértünk, számos területen helyesen cselekszünk,

próbára tette ellátási láncunkat, kollégáinkat, de rendkívül

és meggyőződésem, hogy közösségi stratégiánk követésével

büszke vagyok mindannyiukra – éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy

egészségesebb és fenntarthatóbb termékekkel láthatjuk el

mindenki hozzájusson az alapvető élelmiszerekhez. Számunkra

vásárlóinkat; olyan munkahelyet építhetünk, ahol mindenki

mindenkor vásárlóink és munkatársaink egészsége és biztonsága

megtalálja számítását; stabil, hosszú távú megtérülést

a legfontosabb; ezenfelül az áruházi és online élelmiszer- és

biztosíthatunk befektetőinknek; és jobb kilátásokat teremthetünk

háztartásitermék-ellátás bővítésére, valamint fantasztikus

nemcsak közvetlen környezetünk, de bolygónk számára is.

kollégáink és közösségeink támogatására fókuszálunk. Büszkék
vagyunk arra, hogy a megfizethető árak mellett pozitív társadalmi
hozzájárulásunkkal is értéket teremtünk. Ugyancsak büszke
vagyok mindarra, amit vásárlóink és munkatársaink védelme
érdekében tettünk, és arra, ahogy ebben a nehéz időszakban
támogattuk helyi közösségeinket. Nemcsak hisszük, hogy
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„Egy kis figyelmesség csodákra képes”, de ezen alapértékünk

PÁRTOS ZSOLT

szellemében is cselekszünk.

a Tesco Magyarország ügyvezető igazgatója

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020

Every Little Helps.

Alapelveink
COVID-19

Hisszük, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes.

Kiskereskedelmi vállalatként fontos szerepünk van a termék

Ez a meggyőződés határozza meg, mit teszünk világszerte

kínálatunk és működésünk által generált főbb fenntarthatósági

munkatársainkért, a nekünk otthont adó több ezer

kihívások kezelésében. Gondoskodnunk kell róla, hogy

közösségért, valamint az általunk naponta kiszolgált vásárlók

termékeink megfizethetők, egészségesek, mindenki számára

millióiért. Ez a gondolat áll Little Helps Plan Stratégiánk

elérhetők és fenntarthatóak legyenek, intézkedéseink pedig

középpontjában, amely felvázolja, hogyan segít kezelni

az emberek és bolygónk javát egyaránt szolgálják. Vállalatunk

a Tesco a mindannyiunkat leginkább érintő társadalmi

jövőjét ezek az intézkedések épp úgy befolyásolják, mint

és környezetvédelmi problémákat.

a minket körülvevő, folyamatosan változó világ.

A 2019/20-as pénzügyi év kiemelkedő eredményei:
Több mint

Elértük az ENSZ
2030-as célkitűzését
– 2016 óta

16,5 millió adag

363

ételt adományoztunk
magyarországi
rászorulók számára
élelmiszermentő
és -gyűjtő
programjainkban

63%

-kal
csökkentettük az
élelmiszer-hulladék
mennyiségét
működésünkben

Munkatársaink

74%

-a
nagyszerű
munkahelynek
tartja a Tescót

helyi közösséget
támogattunk
Ön választ,
mi segítünk
programunkban
A nehezen
újrahasznosítható
anyagok

90%

-át
eltávolítottuk
sajátmárkás
termékeink
csomagolásából

Megújulóenergiatanúsítványaink
szerint

100%-osan

átálltunk
a megújuló energia
használatára

A Tesco Magyarországon.
A Tesco 1995 óta van jelen Magyarországon.
Jelenleg 201 áruházzal működik – az ország egyik
legnagyobb kiskereskedelmi lánca.

Ha kérdése van a Little Helps Plan Közösségi Stratégiával, vagy a jelentésben közölt egyéb
információkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a sajto@tesco.hu e-mail
címen, vagy keresse fel a tescomagyarorszag.hu weboldalt. Linkedin oldalunkat itt érheti el:
https://www.linkedin.com/company/tesco-magyarország
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CEO statement
Stratégiánk

A Little Helps Plan
Közösségi Stratégia.
Hisszük, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes.
Nagy változások elérésére törekszünk, és hisszük, hogy a

Idén felülvizsgáltuk a Little Helps Plan Közösségi Stratégiát,

piacon betöltött pozíciónk egyedülálló lehetőséget teremt

hogy továbbra is releváns legyen és valóban tükrözze üzleti

arra, hogy a teljes ellátási láncban a szükséges változások élére

prioritásainkat. Ennek eredményeképpen átalakítottuk

álljunk, és a többi szereplővel közösen kezeljük a legnagyobb

a riport felépítését, hogy még részletesebben be tudjuk

társadalmi és környezeti kihívásokat. Little Helps Plan

mutatni sokszínű értékteremtésünket működésünk során:

Közösségi Stratégiánk részletesen tárgyalja ennek mikéntjét.

minden a munkatársainkkal kezdődik – legyen szó
saját munkatársainkról, vagy a teljes ellátási lánc
bármely munkavállalójáról. Célunk, hogy vásárlóinkat
megfizethető, egészséges és fenntartható termékekkel
lássuk el oly módon, amely megóvja bolygónkat, és
támogatja a helyi közösségek mindennapjait.

Tudjuk, hogy a
Tesco sikereihez
elengedhetetlen a
helyi közösségek, a
vállalati érintettek és
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partnereink sikere, és

Negyedik alappillérként bolygónkat is felvettük stratégiánk

tisztában vagyunk a

elemei közé, ezzel nagyobb teret biztosítva kiemelt

saját szerepünkkel is

fenntarthatósági kérdéseknek. „Úgy bánunk mindenkivel,

globális nagyvállalatként. Folyamatosan nyomon követjük

ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak” alapértékünk

a változó vásárlói szokásokat, felismerve, hogy jövőnk

mentén munkatársi pillérünket kiegészítettük a teljes ellátási

nemcsak az általunk meghozott döntéseken múlik, hanem a

lánc munkavállalóit foglalkoztató kérdésekkel, felismerve

minket körülvevő változó világon is, és azon, hogyan tudunk

a munkahelyteremtés fontosságát, legyen szó bármely

mindehhez alkalmazkodni.

közösségről.
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Stratégiánk
COVID-19

Napról napra többet
nyújtunk a vásárlóknak.
Értékeink.
Mindenkinél többet nyújtunk
a vásárlóknak.

Úgy bánunk mindenkivel,
ahogy szeretnénk,
hogy velünk bánjanak.

Hisszük, hogy egy kis
figyelmesség csodákra képes.

Termékek.

Munkatársak.

Bolygónk.

Közösségek.

Élelmiszer-pazarlás
Csomagolás
Szállítók
F&F

A nekem való munkahely
Sokszínűség és befogadás
Foglalkoztatás és
készségfejlesztés
Egészség, biztonság és jólét
Emberi jogok

Éghajlatváltozás
Óceánok és tengerek
Erdők
Mezőgazdaság

Ön választ, mi segítünk
Tartósélelmiszer-gyűjtés
Munkatársi Önkéntes
Program
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Üzleti Etikai Kódex
Fenntartható Fejlődési Célok
Az ENSZ 2015-ben közzétett Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG) meghatározzák, hogyan győzhetik le a vállalatok, a kormányok és
a civil társadalom a globális kihívásokat a fenntartható jövő megvalósításához. Ezek a célok hasznos kiindulópontként szolgálnak
kezdeményezéseink relevanciájának értékeléséhez. Az ENSZ Global Compact iránymutatásával összhangban a számunkra különösen
releváns célokat állítjuk a középpontba: azokat, amelyek a legnagyobb elvárásokat, kockázatokat és lehetőségeket jelentik a Tesco
számára, és ahol a legnagyobb mértékű pozitív változást tudjuk elérni:
AZ ÉHEZÉS
MEGSZÜNTETÉSE

EGÉSZSÉG
ÉS JÓLLÉT

MEGFIZETHETŐ
ÉS TISZTA
ENERGIA

TISZTESSÉGES
MUNKA ÉS
GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉS

FELELŐS
FOGYASZTÁS
ÉS TERMELÉS

FELLÉPÉS
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN

ÓCEÁNOK
ÉS TENGEREK
VÉDELME

SZÁRAZFÖLDI
ÖKOSZISZTÉMÁK
VÉDELME

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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CEO statement
Covid-19

COVID-19.

Bár ez a jelentés a 2020. február 29-én zárt 2019/20-as

Az alábbiakban bővebben is bemutatjuk, hogyan támogatjuk

pénzügyi évre vonatkozik, kiadásának időpontjában még

munkatársainkat, vásárlóinkat és közösségeinket ezekben a

zajlik a COVID-19 világjárvány. Fontosnak tartjuk, hogy

nehéz időkben.

megemlítsük, milyen környezetben működünk jelenleg.
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COVID-19
Termékek

Termékek.
Vásárlóink kiváló termékeket szeretnének venni kedvező áron,
mi pedig úgy gondoljuk, hogy az egészséges, fenntartható
termékeknek mindenki számára megfizethetőnek kell lenniük.
Határozott törekvésünk, hogy a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági
előírásoknak megfelelő, minőségi termékekkel lássuk el vásárlóinkat.

Ehhez a pillérhez tartoznak az alábbiak:

Élelmiszerpazarlás

Csomagolás

Szállítók

F&F

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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CEO
statement
Élelmiszer-pazarlás

Az élelmiszerpazarlás elleni
küzdelem.
A Tescónál nincs időnk a pazarlásra. A világon megtermelt
élelmiszer egyharmada hulladékként végzi. Az élelmiszerpazarlás nem csupán társadalmi, hanem egyben környezet
védelmi probléma is. Amikor élelmiszert dobunk ki,
a megtermeléséhez, szállításához és csomagolásához
felhasznált összes energia és víz is veszendőbe megy.
Ha az élelmiszer-pazarlásra egy országként tekintenénk,
akkor a világon a 3. legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó
lenne. Az élelmiszer-pazarlás okozza ugyanis a világ
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 8 %-át.
Ha szeretnénk kivenni a részünket a klímaváltozás elleni
harcból, élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatként kézenfekvő
feladatunk az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása.

Büszké
k vagy
unk,
hogy m
ár 202
0
-r a
teljesít
ettük
az ENS
Z 2030
Fennta
-as
r tható
Fejlőd
működ
é
si Célj
ésünk
át:
ben tö
feléve
bb mi
l c sök
n
t
kente
az é l e
ttük
lmisze
r-hull
a dé k
menn
yiségé
t.

Ezért azt szeretnénk elérni, hogy egyetlen falat emberi

a kapcsolódó adatok közzétételével. Saját szervezeti

fogyasztásra alkalmas élelmiszer se vesszen kárba a Tescónál.

kereteinken kívül, az iparág egészével és civil szervezetekkel

Ennek érdekében vállaltuk, hogy 2025-re semmilyen, még

is együttműködünk a globális intézkedések ösztönzése

felhasználható élelmiszer nem válik hulladékká a Tesco közép-

terén, megosztva velük saját élelmiszer-pazarlás elleni

európai működésében. Ezért keményen dolgozunk azon,

programunk működtetése során szerzett szakértelmünket és

hogy az idei év végéig minden áruházunk fel tudja ajánlani

tapasztalatainkat. Vezérigazgatónk, Dave Lewis a kormányok,

élelmiszer-feleslegét rászorulók számára élelmiszerbankokon

vállalatok, nemzetközi szervezetek, kutatóintézetek és a

és helyi jótékonysági szervezeteken keresztül. Ágazatunk

civil társadalom vezetőit tömörítő Champions 12.3 koalíció

minden szereplőjét arra bátorítjuk, hogy kezdje el mérni az

elnöke, amely azért jött létre, hogy felgyorsítsa az ENSZ 12.3

élelmiszer-hulladék mennyiségét, és teremtsen átláthatóságot

Fenntartható Fejlődési Céljának megvalósítását.

Céljaink.
yy A termőföldtől az asztalig terjedő, a teljes
ellátási láncot lefedő szemléletünkkel
hozzájárulunk, hogy 2030-ra felére
csökkenjen a globális élelmiszerhulladék mennyisége.
yy 2030-ra saját működésünkben is
megfelezzük a keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét.
8
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yy El szeretnénk érni, hogy a Tescónál
egyetlen falat emberi fogyasztásra
alkalmas élelmiszer se vesszen kárba.
yy Vállaltuk, hogy 2020 végéig valamennyi
közép-európai áruházunk képes lesz
felajánlani eladatlan élelmiszerfeleslegét élelmiszerbankok és helyi
jótékonysági szervezetek számára.

COVID-19
Élelmiszer-pazarlás

Az élelmiszer-hulladék csökkentése
saját működésünkben.
Mi vagyunk Közép-Európában az első kiskereskedelmi lánc,
amely közzéteszi a működése során keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét. A hulladékmennyiség részletes
közzététele azzal az előnnyel jár, hogy azonosítani tudjuk
a problémás pontokat és megszüntethetjük őket. Ennek
nyomán másokkal is partnerkapcsolatra léptünk, hogy
mérsékeljük az élelmiszer-hulladék mennyiségét, a felesleget
pedig célzottan osszuk szét. Úgy gondoljuk, hogy minden
kiskereskedelmi vállalat esetében rendkívül fontos, hogy
tisztában legyen a működése során keletkező hulladék
mennyiségével, hogy közösen hosszú távú megoldásokat
találhassunk ennek kezelésére.
Magyarországi működésünkben a teljes élelmiszer-hulladék

A napi élelmiszermentő folyamatunk mellett egyes közép-

mennyiségét 36%-kal mérsékeltük az elmúlt évben – a

európai áruházainkban a FoodCloud alkalmazást is teszteljük,

2018/19 évi 8619 tonnáról 5474 tonnára. Ez a 2016/17-es

amelyen keresztül minden nap tájékoztatni tudjuk a helyi

bázisévhez képest már 63%-os csökkenést jelent. A Tescónál

jótékonysági szervezeteket és közösségi csoportokat az egyes

Magyarországon értékesített élelmiszer kevesebb mint 1%-a

áruházak adományként kiosztható feleslegéről. Az el nem

(0,7%) lesz hulladék, de ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy még

adományozott többletet állati takarmánynak adjuk tovább.

mindig évi több mint 5400 tonna élelmiszer kerül a szemétbe

Ezeknek a kezdeményezéseknek köszönhetően 2016 óta

áruházainkban és logisztikai központjainkban.

81%-kal mérsékeltük az emberi fogyasztásra alkalmas
élelmiszer-hulladék mennyiségét Magyarországon.

Kiskereskedelmi vállalatként tisztában vagyunk vele, hogy
a keresletet és a kínálatot szinte lehetetlen tökéletesen
összehangolni, és mindig marad záráskor némi eladatlan áru.

A keletkező élelmiszer feleslegből 7686 tonnát jótékonysági
szervezeteken keresztül juttattunk el a rászorulókhoz, vagy
állati takarmányként történő felhasználásra adományoztuk.
Ez 81%-os növekedést jelent a 2016/17-es pénzügyi évhez
képest.
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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Élelmiszer-pazarlás

FŐBB EREDMÉNYEINK 2019/20.
176 áruházunk
adományozott
jótékony célra
élelmiszer-felesleget

6436 tonna
élelmiszer-felesleget
adományoztunk
az Élelmiszerbanknak
és partnerszervezeteinek

Helping people in
need. Together.
az emberi
Tesco
supported families with products
in
1250 tonna
fogyasztásra
total
value of more than XXX €. Join alkalmas
us and
élelmiszert
adományoztunk
donate
durable goods to designated
place
élelmiszer-felesleg
állati
71%-át
ajánlottuk
behind the cash registers.

ez összesen
16 millió adag
ételnek felel meg

takarmányozásra

2016 óta 81%-kal
csökkentettük
az emberi
fogyasztásra alkalmas
kidobott élelmiszer
mennyiségét

fel rászorulóknak

és 63%-kal
csökkentettük
az élelmiszerhulladék
mennyiségét
működésünkben

A hulladék mennyiségének évenkénti csökkenése olyan

A 2019/20-as pénzügyi évben 176 áruházunk vett részt a napi

működésbeli fejlesztések eredménye, amelyek révén

élelmiszermentő programban, melyet 2014 óta működtetünk

mérsékelni tudtuk az eladatlan felesleg szintjét. Csökkentettük

a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A 2019/20-as pénzügyi

például a kihasználatlan eladótér méretét és optimalizáltuk

évben 6436 tonna élelmiszert ajánlottunk fel a rászorulóknak,

kínálatunkat, mérsékelve a kevésbé kelendő termékcsaládok

mely 16 millió adag ételnek felel meg.

számát. Ezekkel a változtatásokkal pontosabban össze tudjuk
hangolni a keresletet és a kínálatot az áruházak előrejelzés-

„Több éve támogatja a munkánkat a Tesco mint stratégiai

készítési és rendelési rendszereiben. Ezen túlmenően

partnerünk. Ez idő alatt igazán látványos eredményeket

továbbfejlesztettük az akciók kidolgozásának folyamatát az

értek el az élelmiszer-pazarlás visszaszorításában.

áruházakban, ami tovább csökkentette az eladatlan élelmiszer

Mindig öröm látni, hogy egy-egy saját maguknak kitűzött

mennyiségét. Napi áruházi élelmiszermentő programunk

cél teljesítését követően is újabbakat keresnek, kitartó

folyamatos bővítésével pedig gondoskodunk róla, hogy

lelkesedéssel dolgoznak a rászorulók támogatásán és egy

az áruházakban nem értékesített élelmiszer eljusson a

fenntarthatóbb, élhetőbb környezet megteremtésén.” –

rászorulókhoz, és ne menjen veszendőbe.

Cseh Balázs, elnök, Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mindig öröm segíteni.
Magyarországon a budaörsi hipermarket adta át
a legtöbb élelmiszert jótékony célra a 2019/20-as
pénzügyi évben. Az áruházból ez idő alatt összesen
134 565 kg pékárut, zöldséget és gyümölcsöt
adományoztak a rászorulóknak.
„2017 januárjában csatlakozott Budaörs is az
élelmiszermentő programhoz, így most már több
10
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mint 3 éve támogatjuk kollégáimmal a rászorulókat.
Tőlünk minden reggel közvetlenül az Élelmiszerbank
raktárába viszik az élelmiszeradományt, és így
több, kisebb szervezeten keresztül számos nehéz
helyzetben levő család életét tehetjük egy kicsit
könnyebbé.” – Takács Zoltán, áruházvezető, Tesco
Budaörs hipermarket

Élelmiszer-pazarlás

Az élelmiszer-pazarlás elleni
küzdelem, termőföldtől az asztalig.
Meggyőződésünk, hogy ami mérhető, az kezelhető. Csak
úgy tudjuk visszaszorítani az élelmiszer-pazarlást, ha
ismerjük a kihívást, és tudjuk, pontosan az ellátási lánc mely
pontjain megy veszendőbe élelmiszer. Közös felelősségünk,
hogy a termőföldtől az asztalig terjedő, teljes ellátási
láncban kezeljük ezt a problémát – partnerkapcsolatban
szállítóinkkal, és segítve vásárlóinkat az otthoni pazarlás
visszaszorításában. Öt legnagyobb közép-európai
szállítónknál megkezdtük a „célkitűzés, mérés, cselekvés”
hármasára épülő szemlélet bevezetését az élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentésére.
A folyamat minden egyes lépéséhez műszaki támogatást,
szakértői hátteret és iránymutatást nyújtunk számukra.
Szállítóink elkötelezték magukat a három alapelv mellett:
célkitűzés (a 12.3-as SDG nyilvános támogatása és
elfogadása), mérés (a saját működés során keletkező
élelmiszerhulladék-mennyiség kiszámítása és közzététele) és
cselekvés (az élelmiszer-pazarlás csökkentése mind a saját
működésben, mind pedig a termelőtől a fogyasztóig terjedő,
teljes értékláncban).

„Úgy érezzük, felelősséggel tartozunk
termelőinknek, a helyi közösségeknek,
szolgáltatópartnereinknek és a Tesco vásárlóinak
is az élelmiszer-hulladék mennyiségének
csökkentése terén. Támogatjuk a Champions 12.3
célkitűzéseit, és a célmeghatározásra, mérésre
és cselekvésre épülő szemlélettel összhangban
idén mi is közzétesszük saját élelmiszerhulladék adatainkat. Hozzájárulunk a 2030-ra
az élelmiszer-hulladék mennyiségének 50%-os
csökkentését előirányzó Fenntartható Fejlődési
Cél megvalósításához. Termelőinkkel egész
évben szorosan együttműködünk termékeink
minőségének javítása és annak érdekében,
hogy a gyümölcs a lehető legjobb állapotban
induljon útnak a gazdaságból. Növeltük a
közvetlen beszállítások számát a Tesco logisztikai
központjaiba, és rendszeresen együttműködünk
a helyi élelmiszerbankokkal is. Mindez már most
egy sikertörténet – együtt képesek vagyunk az
élelmiszer-hulladék jelentős csökkentésére.” –
Marlena Chambers, AM FRESH
Szállítóinkkal együtt dolgozunk azon, hogy a lehető
legnagyobb mértékben fel tudjuk használni terményeiket.
„Perfectly Imperfect” termékcsaládunk közvetlenül
a termelőnél segít a pazarlás csökkentésében azzal,

Partnerünk, az AMT FRESH az AM FRESH Csoport
(korábbi nevén Munoz Csoport) tagja, mely
a világ vezető kiskereskedelmi vállalatainak
szállít frissáru termékeket. A széles portfólióval
rendelkező csoport Közép-Európában citrusokat
szállít a Tesco áruházaknak.

hogy a vásárlókat esztétikailag nem tökéletes, ám
minőségüket tekintve kiváló és kedvezőbb árú termékek
választására ösztönzi. Ezzel nagyszerű ajánlatot nyújtunk
vásárlóinknak, ugyanakkor csökkentjük a gazdaságokban
keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét.
2018/19-ben több mint 3033 tonna ilyen terméket
értékesítettünk Közép-Európában.
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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Élelmiszer-pazarlás

Oktatás és tudatosítás.
A Tesco számos akciót indított el a hulladékmennyiség csökken
tése érdekében. Az egyik legnagyobb kihívás az élelmiszer
tiszteletének visszaállítása, valamint annak megmutatása, hogy
az étel az élvezet forrása és a társas kapcsolatok építésének
eszköze lehet. Ez a Tesco által megrendezett éves konferencia
és a vállalat oktatási programjainak üzenete.

Oktatási programok – Magyar kezdeménye
zésre Közép-Európában díjnyertes
e-learning anyagot készítettünk munka
társaink számára, hogy jobban megismerjék
az élelmiszer-felesleg adományozására
kidolgozott áruházi folyamatot.

Konferencia - Az élelmiszer-pazarlás
témájában meghirdetett 4. közép-európai
éves konferenciánkon kiskereskedők, szállítók,
élelmiszerbankok és kampányszervezők
osztották meg egymással ötleteiket és
építették együttműködésüket annak
érdekében, hogy a termőföldtől az asztalig
terjedő ellátási lánc egészében csökkenjen az
élelmiszer-hulladék mennyisége.

Díjaink.
A TESCO A 2019/20-AS PÉNZÜGYI ÉVBEN SZÁMOS ELISMERÉSBEN
RÉSZESÜLT ÉLELMISZERMENTŐ PROGRAMJÁÉRT.
A vállalat elnyerte többek között az év legjobb európai vállalati társadalmi
felelősségvállalási programjának járó díjat a 16. alkalommal meghirdetett
International Business Awards – Stevie Awards díjprogramban. A
zsűri különösen nagyra értékelte a Tesco közép-európai élelmiszerpazarlás elleni tevékenységét. A programban 74 ország vállalatainak és
szervezeteinek legjobb projektjeit díjazták, több mint 4000 pályázat közül.
A Stevie Awards díjazottjait 16 kategóriában választották ki egy nemzetközi
szakemberekből és iparági szakértőkből álló zsűri három hónapon át tartó
értékelése alapján.
A 2019-es Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron
a vállalat elnyerte az „OMÉK Élelmiszer-pazarlás Megelőzéséért Díj”
első helyezését az élelmiszer-kereskedelem kategóriában. A vállalat
készletezési és árukezelési gyakorlataival érdemelte ki az elismerést,
valamint azzal, hogy intézkedései eredményeként mindössze két év alatt
jelentősen tudta mérsékelni az élelmiszer-pazarlást.
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Csomagolás

Csomagolás.
Nagyon komolyan vesszük termékeink és csomagolóanyagaink
fenntarthatóságát, és mindig odafigyelünk működésünk környezetre
gyakorolt hatására. Tudjuk, hogy a csomagolás fontos szerepet
játszik termékeink megóvása és a termelődő élelmiszer-hulladék
mennyiségének csökkentése szempontjából, de fontos megtalálni a
megfelelő egyensúlyt.

Ezért a legfenntarthatóbb termékek beszer
zésére törekszünk, és csak ott használunk
csomagolóanyagokat, ahol ez feltétlenül indokolt.
Elkötelezetten együttműködünk közép-európai
szállítóinkkal a csomagolóanyagok mennyiségének
csökkentése és újrahasznosíthatóságának javítása
érdekében.

Tények.
Vállalásaink

Eredményeink

yy Az összes nem újrahasznosítható és felesleges csomagolás
használatának beszüntetése. Ha használatuk nem
mellőzhető, csökkentjük a mennyiségüket.

yy Csak Magyarországon több mint 8,5 millió darab, azaz 33
tonna „piros” besorolású (nehezen újrahasznosítható)
anyagot vontunk ki a használatból.

yy 2020 végéig teljes egészében beszüntetjük a nem
újrahasznosítható anyagok használatát közép-európai
sajátmárkás termékeinknél.

yy Magyarországon már a nehezen újrahasznosítható
anyagok 90%-át kivontuk sajátmárkás termékeink
csomagolásából.

yy Az egyszer használatos műanyagok használatának
megszüntetése a 2021-es határidő előtt.

yy Közép-Európában már 25 tonnával csökkentettük a
sajátmárkás termékeinknél felhasznált egyszer használatos
műanyagok mennyiségét.

yy 2025-ig valamennyi közép-európai sajátmárkás termékünk
csomagolása teljes egészében újrahasznosítható vagy
újrafelhasználható lesz.

yy Logisztikai központjaink újrahasznosítási szolgáltatásért
felelős egységei az elmúlt évben mintegy 60 000
tonna kartont, 5000 tonna fóliát és több mint 520
tonna alumíniumot hasznosítottak újra közép-európai
áruházainkból.

yy 2025-ig az általunk felhasznált teljes papír- és
kartonmennyiséget fenntartható forrásból fogjuk
beszerezni.

yy Sajátmárkás italaink kartonjai már ma is 100%-ban
fenntartható forrásból származó papírból készülnek.

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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CEO statement
Csomagolás

Újrahasznosítás.
Lépéseket teszünk az összes nem újrahasznosítható és felesleges csomagolás
használatának beszüntetésére, ideértve a műanyagokat is. Ahol használatuk
nem mellőzhető, a lehető legalacsonyabb szintre szorítjuk a felhasználást, és
törekszünk az újrafelhasználásra. Dolgozunk azon, hogy minden megmaradó
csomagolóanyagunk újrahasznosítható legyen. A nem újrahasznosítható
csomagolóanyagoknak nincs helye vállalatunknál.

Már egyetlen partner együttműködésével is nagyszerű
eredményeket tudunk elérni.
A Hilton Foods esetében például Közép-Európában
23 tonna, egyszer használatos csomagolóanyagból
származó hulladékot nem termeltünk meg csak azzal, hogy
hullámkarton dobozok helyett újrahasználható műanyag
ládákat használunk a szállításhoz.
A termékeik csomagolásához felhasznált papír (pl.: címke, doboz
stb.) mind fenntartható forrásból származik. Az általuk szállított
humusz és kuszkusz (összesen 7 különböző termék) pedig
100 százalékban újrahasznosított PET tálcákon érhető el.

14
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COVID-19
Szállítók

A magyarországi szállítók
támogatása.
Tudjuk, hogy vásárlóink szeretik, ha megfelelő a választék, a legjobb márkák
közül válogathatnak, és kedvező áron jutnak kiváló minőséghez. Az elmúlt 25
évben hosszú távú kapcsolatokat építettünk ki szállítóinkkal, segítettük őket,
hogy befektessenek legjobb termékeikbe, és előállítsák, majd vásárlóinkhoz
eljuttassák őket.
Szállítói kapcsolataink fontosak számunkra, ezért felmérések

A Dombegyházi Euro Tész Kft.-vel fennálló kapcsolatunk

és beszélgetések útján rendszeresen gyűjtjük visszajelzéseiket,

16 évvel ezelőtt kezdődött, és mára minden közép-európai

hogy elmondhassák, mi vált be számukra a velünk fenntartott

piacunkra szállítanak dinnyéket. Tavaly több mint 4,4 millió

partnerkapcsolat során. Ezen a csatornán a működésünk

kilogramm dinnyét szállítottak a Tescónak, és több mint

továbbfejlesztésével kapcsolatos ötleteiket is megoszthatják

3 millió kilogrammot exportáltak. Technológusaink

velünk. Ismertethetik véleményüket, hiszen nézőpontjuk

partnereinkkel együttműködve növelték a magyar dinnye

hozzásegíthet minket a jobb működéshez.

minőségét, és széles görögdinnye kínálatot fejlesztettek ki
(fekete magnélküli dinnye, sárga húsú görögdinnye).

Örülünk, hogy magyarországi szállítóink 95,4 %-a

Dolgozunk a Tesco Termékpartnerek Csoport létrehozásán,

gördülékenynek ítéli a velünk folytatott együttműködést,

amelynek tagjait szorosan bevonjuk hosszú távú stratégiai

mivel pontosan fizetünk és tisztelettel bánunk velük. A
szállítóinknak nyújtott támogatás része, hogy a legkisebbeknek

céljaink megvalósításába, például a csomagolóanyagokkal1
és az élelmiszer-pazarlással kapcsolatos környezetvédelmi

a lehető legrövidebb, 14 napos fizetési határidőt biztosítjuk.

vállalásaink teljesítésébe.

Szállítóink úgy érzik, odafigyelünk problémáikra, megoldjuk
őket, elégedettek a kommunikációnkkal, és értékelik, hogy
megosztjuk velük céljainkat és prioritásainkat.
Több száz magyarországi szállítóval működünk együtt.
Sajátmárkás termékeinket több mint 320 szállító biztosítja
– közel felük helyi vállalkozás. A Tesco elkötelezett a hazai
termelők és termékek támogatása mellett.
1. A polisztirol (PS) és a polivinil-klorid (PVC) helyett egyre inkább az újrahasznosítható polipropilénnél (PP) és polietilén-tereftaláttal (PET) dolgozunk.

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020

15

F&F

Fenntartható, megfizethető, minőségi ruhák...olyan
gyárakból, amelyekre büszkék vagyunk.
Az F&F saját divatmárkánk. Minden évben több millió
darabot értékesítünk F&F termékekből Közép-Európában.
Fenntarthatóságra, környezetterhelésünk mérséklésére
és a közösségek támogatására épülő szemléletünk
ruházati üzletágunkra is épp úgy érvényes,
mint a Tesco többi részére.

Az F&F-nél elkötelezettek vagyunk a ruháink készítésében

Célunk, hogy 2025-re F&F termékeink teljes egészében

részt vevő összes fél életminőségének javítása iránt. Az

(a Better Cotton Initative, BCI elvei szerint) fenntartható

Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés (ETI; Ethical Trading

beszerzésű, organikus és újrahasznosított pamutból

Initiative) alapító tagja vagyunk, és folyamatosan figyelemmel

készüljenek. Az elmúlt 1 évben a pamut több mint 80%-át

kísérjük szállítóink működését az emberi jogi normák

szereztük be a korábbinál fenntarthatóbb forrásból, amivel

betartása szempontjából. 2019 decemberében két egész

közelebb kerültünk célunk megvalósításához.

napos műhelyfoglalkozást tartottunk Észak- és Dél-Indiában
ruhaszállítók, fonó- és textilipari vállalkozások számára. Ezek
keretében ismertettük a résztvevőkkel kényszermunka-ellenes
alapelveinket, a modern kori rabszolgaság elleni küzdelem során
jó gyakorlatot, valamint a felelős beszerzést végző csapatunk

BCI-tagságának kezdete óta az F&F

50 ezer tonna
fenntarthatóbb pamutot vásárolt.

által szúrópróbaszerűen végzett auditok során követett elveket.
Amellett, hogy igyekszünk enyhíteni a felhasznált pamut
Az általunk értékesített ruhák több mint 50%-a pamutból

anyagok környezetterhelését, egyre több újrahasznosított

vagy pamutkeverékekből készül. Az, hogy tisztában vagyunk

poliészter anyagot használunk. Elsősorban fürdőruha-

ezen termékek környezetre és helyi közösségekre gyakorolt

kollekciónk termékei készülnek ilyen anyagokból;

hatásával, segít a megalapozottabb beszerzési döntések

2019-ben 30 millió műanyag palack újrahasznosított

meghozatalában. 100%-ban pamut anyagú ruháink, köztük a

rostjait használtuk fel gyártásukhoz.

gyermekpólók és a kislányruhák nagyobb arányban tartalmaznak
fenntartható forrásból származó pamutot.
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Bővebben az F&F-ről: corporate.tesco.hu/
fenntarthatóság/sourcing/ff/

Munkatársak

Munkatársak.

Alapértékeink egyike, hogy úgy bánunk mindenkivel, ahogy szeretnénk, hogy
velünk bánjanak. Biztosítani kívánjuk, hogy minden munkatársunk önmaga
lehessen, és lehetőséget kapjon a fejlődéshez a Tescónál.
Világszerte több mint 400 ezer embernek adunk munkát, közülük közel
14 ezernek Magyarországon. Emellett emberek milliói dolgoznak ellátási
láncunkban. Határozott törekvésünk, hogy méltányos, tisztességes és
biztonságos munkavégzést tegyünk lehetővé mindannyiuk számára.

Ehhez a pillérhez tartoznak az alábbiak:

A nekem való
munkahely

Sokszínűség
és befogadás

Foglalkoztatás és
készségfejlesztés

Egészség,
biztonság és jólét

Emberi
jogok

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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A
nekem
statement
való munkahely

A nekem való munkahely.
Elkötelezetten támogatjuk kollégáinkat. Hogy még jobban

Ezen, a Tesco PLC egyik non-executive igazgatója által vezetett

oda tudjunk figyelni a véleményükre, 2019/20-ban új formát

fórumon a vállalat különböző területein dolgozó kollégák

kapott a „Számít a véleményed” felmérés, amelynek révén

találkozhatnak egymással, hogy megvitassák a számukra

gyorsabban értesülhetünk kollégáink hangulatáról, és

kiemelten fontos kérdéseket, és értékeljék a nekik és

célzottan reagálhatunk rá. Magyarországi kollégáink 74,4%-a

vásárlóinknak nyújtott támogatást. A fórum tagjai

vett részt januári éves felmérésünkben, és 74%-uk nyilatkozott

a felsővezetéssel együtt megvizsgálják ezeket a kérdéseket,

úgy, hogy nagyszerű munkahelynek tartja a Tescót. Ez minden

és egyeztetnek az esetlegesen szükséges változtatásokról.

idők legmagasabb elégedettségi aránya.
„Inspiráló Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi
láncánál dolgozni, és örülök, hogy minden feltétel adott
ahhoz, hogy a munkámat valóban rugalmasan végezzem.”
– Garimberti Marietta, digital campaigns and social media
specialista
Kollégáink új véleménynyilvánítási fórumát, a Colleague
Contribution Panelt is létrehoztuk Közép-Európában.

Juttatások és elismerés.
Kollégáinknak versenyképes juttatási csomagot kínálunk

A folyamatosan fejlesztett bércsomag mellett egyéb juttatásokat

munkájuk elismeréseként. A Tesco által fizetett legalacsonyabb

is biztosítunk munkatársainknak cégünk sikerében játszott

alapbér 2020 márciusától bruttó 225 000 forint, míg az

szerepük elismeréseként:

elérhető legalacsonyabb bércsomag (alapbér, átlagos pótlékok)

yy évi maximum 240 ezer Ft kedvezmény a Tesco áruházakban
yy évi 193 200 Ft cafeteria-csomag
yy minden tescós munkavállaló és (vele egy háztartásban
élő) családtagja számára ingyenes lelki, jogi, pénzügyi
segítséget, tanácsadást nyújtunk
yy karácsonyi, húsvéti és egyéb aktivitásokhoz köthető
dolgozói kedvezménykuponok, kedvezményes
mobiltelefon-előfizetési, családi és egészségbiztosítási,
valamint bankszámla-vezetési csomagok

a cafetériával együtt 2020. március – augusztus között bruttó
275 000 forint, majd szeptembertől bruttó 289 000 forintra
emelkedik. 2020-ban bruttó 3,8 milliárd forintot fektettünk
bérekbe.
Ezen felül áruházi és logisztikai központokban dolgozó
munkatársaink rendkívüli helytállását a COVID-19 helyzet során
további bruttó 40 000 forintos Elismerés bónusszal köszöntük
meg március és április hónapban.

18
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COVID-19
A
nekem való munkahely

Little Helps Plan Közösségi Bázis.
A 2019-es Tesco Családi és Sportnapok – amelyet évente

Színes programok és sok-sok ajándék várta a látogatókat:

szervezünk meg több ezer munkatársunk részvételével - igazi

a Tesco Akadémia képzési palettával és játékos feladatokkal

mérföldkő volt a vállalat életében: a Tesco Csoporton belül

készült, a People Safety csapat standjánál megismerkedhettek

elsőként Magyarországon keltettük életre a Little Helps Plan

új eszközeinkkel, a Being Well állomáson egészséges és finom

(LHP) Közösségi Stratégiánkat.

turmixokat kóstolhattak, az Éntescóm standnál kipróbálhatták,
milyen egy tudósítás megírása, de persze az élelmiszermentő és

A balatonboglári Platán Strandon felállított LHP Közösségi

„Ön választ, mi segítünk” közösségeket támogató programunk,

Bázis lehetőséget adott kollégáinknak arra, hogy élőben is

illetve a krízishelyzetben lévő munkatársakat segítő Tesco Angyal

megtapasztalják, mit takar közösségi stratégiánk – állomásról

Alapítvány sem maradhatott ki az állomások közül. Az LHP

állomásra járva, játszva ismerhették meg a Tesco munkatársi,

Közösségi Bázison egész nap kígyóztak a sorok, és több százan

fenntarthatósági és közösségi vállalásainak kiemelt területeit.

játékosan, együtt tanulva, valóban közösségi élményt élhettek át.

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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Sokszínűség
CEO statement
és befogadás

Sokszínűség
és befogadás.
A Tescónál mindenkit szívesen látunk.
A befogadás azt jelenti a Tescónál, hogy mindenkit szívesen

A 2019-es vezetőknek szóló közép-európai konferenciánkon

látunk. Értékeljük az egyéniséget, az egyediséget, és mindenkit

Ela Golab, közép-európai személyzeti igazgatónk előadásának

méltányos és tiszteletteljes bánásmódban részesítünk.

is központi témája volt a sokszínűség. Az előadó mellett

Folytatjuk annak a befogadó kultúrának az építését, amely révén

számos kollégánk is színpadra lépett és több olyan történetet

kiteljesíthetjük a sokszínű munkaerőben rejlő értékeket.

hallhattunk, melyekben munkatársaink elmesélték, hogy bár

Ez elősegíti a sikeres működést, és egyben az általunk kiszolgált

mindannyian különbözőek, a Tescónál mégis úgy érzik, hogy

közösségek sokszínűségét is tükrözi.

szívesen látják őket.

Ezért Magyarországon 2019. október 4-én aláírtuk a
Sokszínűségi Egyezményt. A Sokszínűségi Egyezmény (Diversity

Sokszínűségi és befogadási stratégiánkat és terveinket

Charter) az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi

ezután is a kollégáink kezdeményezésére létrejövő hálózatok

kezdeményezés, amelynek résztvevői vállalják, hogy lépéseket

és csoportok véleményét figyelembe véve alakítjuk.

tesznek a munkahelyi egyenlőség és sokszínűség ösztönzésére.

Már jelenleg is több ilyen szerveződésünk van, ezeken

„Büszkék vagyunk rá, hogy sokan sokfélék vagyunk
a nagy tescós családon belül. Sokszínűségünk
megélése tesz minket nyitottabbá és elfogadóbbá,
s ez a mindennapi munkánkban is nagy hasznunkra
válik.” – Szigeti Barbara, országos HR vezető
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keresztül munkatársaink a vállalattal együttműködve
dolgozhatnak a pozitív változások elérésén. Ilyen csoportok
például: a Women’s Network, a TescoMoms, saját mentori
hálózatunk vagy a Tesco Agykövetek oktató csapata.
Közép-európai régiónk mind a négy országában működik
a kimondottan sokszínűségre fókuszáló Inclusion Panel.

Sokszínűség és befogadás

Nemi sokszínűség.
A Tesco mindegyik munkatársának, akik több mint
kétharmada nő, szeretné biztosítani az előrejutás
lehetőségét, ezért támogatja a 2020 márciusában
alakult Women’s Network munkáját. A Women’s Network

célja egy azonos értékrendet tükröző, bizalmi kör,
közösség kialakítása, ahol a fejlődés, a női munkatársak
szerepvállalásának a növelése, a munka-magánélet
egyensúlyának megteremtése és a tudásmegosztás áll.

Fogyatékkal élők.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk fogyatékkal élő

2020-ban új együttműködést indítottunk a Down

vásárlóink és munkatársaink támogatására, hogy a lehető

Alapítvánnyal. Ajándékkosárgyárunkban, ahol az

leggördülékenyebben együttműködhessenek velünk.

ajándékkosarak összeállítása és a termékfüggesztők készítése

Tisztában vagyunk vele, milyen nehézségekkel szembesülnek

történik, eddig ügynökségi és bérelt munkaerő végezte a

a fogyatékkal élők, különösen a munkaerőpiacon, és

feladatokat. Felelős vállalatként folyamatosan keressük a

szeretnénk támogató karriert kínálni számukra a Tescónál.

környezetünkre pozitív hatást gyakorló, új lehetőségeket.

A Tesco Magyarországnál jelenleg mintegy 500 megváltozott
munkaképességű munkatárs dolgozik az áruházakban,

Ezzel összehangban 10 megváltozott munkaképességű

a logisztikai központokban és a központi irodában.

munkatársat vettünk fel a termékfüggesztők készítésére, és

Áruházainkban évek óta eredményesen foglalkoztatunk

reméljük, hogy az így foglalkoztatott kollégák létszáma és

megváltozott munkaképességű kollégákat.

feladatköre is bővülhet a jövőben.

Bagázs Egyesület.
A Bagázs Egyesülettel közösen indított programunk

A munkatapasztalat nélkül érkezők megismerkedhetnek az

elsődleges célja, hogy a telepi, mélyszegénységben élő,

általános szabályrendszerekkel, valamint megtapasztalják a

alacsony végzettségű romák lehetőséget kapjanak

munkahelyi közösséghez tartozást, a másokkal való közös

kitörni a környezetükből.

munkát, az együttműködést.
Ebben a munkában mindannyian tanulunk - minden kolléga,

Kollégáink érzékenyítését követően a mentorprogramban

aki támogatást nyújt az érkező romák számára, a vezetők,

résztvevő romák bepillantást nyerhetnek a munka világába,

akik megfelelő felkészítést követően segítik a beillesztést,

kezdve a belépéshez szükséges előkészületekkel (interjú,

és nyomon követik a fejlődést, valamint az új kollégák, akik a

belépéshez szükséges dokumentációk begyűjtése), illetve

lehetőséggel magabiztosságot, önbizalmat és önbecsülést

esélyt kapnak az előrelépésre és karrierépítésre.

kapnak.
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Sokszínűség és befogadás

Tesco Angyal.
Rendkívül büszkék vagyunk a személyes nehézségekkel küzdő

azonban sajnos nagyon költséges. Munkatársunk egy állítógépet

kollégáink megsegítésén fáradozó Tesco Angyal Alapítványunkra. A

szeretett volna vásárolni a kisfiú mozgáskoordinációjának, illetve

Tesco Angyal eddig közel 500 kollégának nyújtott segítséget Közép-

agyműködésének fejlesztésére. Kollégáink összefogásának

Európa-szerte, Magyarországon 2019 óta működik.

köszönhetően az eddigi egyik legnagyobb összeggel támogathattuk

Az alapítvány indulását több olyan kezdeményezés előzte meg,

a családot. „Hihetetlenül jó érzés, amikor kollégánknak vagy

melyek során kollégáink fogtak össze azért, hogy bajba jutott

családtagjának igazi segítséget tudunk nyújtani, és tudjuk,

munkatársaikat támogassák. A Tesco vállalati szinten 2019

hogy jó helyre kerül a támogatás. Fantasztikus látni, hogy

áprilisában az alapítvány létrehozásával örömmel állt be eme

összefogunk egymásért. Akár kérés nélkül is. Nagyon nagy

segítő kezdeményezések mögé. A támogatási alapot kollégáink

büszkeséggel tölt el, hogy ezt koordinálhatom.”

önkéntes adományai adják - a legalacsonyabb felajánlható

- Tóth Andrásné, Tesco Angyal Alapítvány koordinátor

összeg 100 forint – és a Tesco minden egyes befizetett forintot
megdupláz. Az alapítvány kuratóriuma havonta dönt arról, hogy kik
azok a segítségre szoruló, illetve a pályázati feltételeknek megfelelő
kollégák, akiket az adott hónapban támogatni tudunk.
Számos megható történetről hallhattunk az alapítvány indulása
óta. Tavaly szeptemberben egy fogyatékkal élő gyermekét
egyedül nevelő részmunkaidős kollégánknak tudtunk segítő kezet
nyújtani. A kisfiú koraszülöttként, oxigénhiánnyal jött a világra, s
folyamatos ápolásra szorul. Számtalan olyan eszköz létezik, amely
megkönnyítheti szülő és gyermeke mindennapjait, ezek beszerzése
22
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Sokszínűség és befogadás

A családok támogatása.
Számos családbarát intézkedésünkkel biztosítjuk a megfelelő rugalmasságot,
segítjük az elengedhetetlen munka-magánélet egyensúlyának megteremtését.
Rugalmas munkavégzésre épülő kultúránk egyik új építőeleme 2019 szeptembe
rétől a Karrierszüneteltetés lehetősége, melynek során kollégáink a munkát
maguk mögött hagyva személyes céljaikra koncentrálhatnak.
Áruházainkban a „Fixen fix” rögzített részmunkaidős

a gyermekvállaláshoz kötődő állami támogatások között,

foglalkoztatás biztosítja a rugalmas feltételeket, míg irodai

kapcsolatban maradni a munkahellyel a szülési szabadság idején,

dolgozóinknak lehetőségük van az otthoni munkavégzésre.

valamint felkészülni a munkába való visszatérésre.

Különféle programokat is szervezünk a munkatársainknak és
családtagjaiknak. Ilyen például a 18 éve közkedvelt nyárzáró
Családi és Sportnapok a Balaton partján, az anyák napi
események vagy a húsvéti és Mikulás-ünnepségek. 2019-ben
csatlakoztunk a „Vállvetve apával” kezdeményezéshez, amelynek
keretében apák napján a férfi kollégák magukkal vihették
az irodába gyermekeiket. Ezenkívül nyári gyerektáborral,
valamint szünidei irodai napközi gyerekfelügyelettel
is segítjük a szülőket. Az iskolakezdő gyereket nevelő
munkatársak extra szabadnapot kapnak, hogy az első
tanítási napon elkísérhessék gyermeküket az iskolába.
Valamint minden tescós szülőnek, akinek gyereke 6 és 18
év közötti, pénzügyi támogatás jár a beiskolázáshoz, a friss
szülőket pedig babaváró termékcsomaggal lepjük meg az
újszülött érkezésekor. További kedvezményt jelent a bármely
kolléga által igényelhető családi telefoncsomag, amely
ingyenes vagy kedvező tarifákat biztosít a családtagok közötti
kapcsolattartásra. TescoMoms nevű új, családtámogató
programunk pedig a várandósságtól a munkába való visszatérésig

Családbarát munkahely.
2019-ben az e területen folytatott erőfeszítéseink
elismeréseként elnyertük a „Családbarát
munkahely” minősítést a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft.-től. Közép-Európa egyik
legnagyobb munkaadójaként tisztában vagyunk
azzal, hogy sokan sokfélék vagyunk; kollégáink
eltérő háttérrel érkeznek, különféle személyes
elkötelezettségekkel. Fontos feladatunk, hogy
támogassuk munkatársainkat a családi életben.
Többféle lehetőséget kínálunk a kereskedelemben
dolgozó munkatársaknak a legmegfelelőbb
műszakbeosztás kiválasztására, mely a leginkább
összeegyeztethető a magánélettel. Áruházainkban
közel 2500 fő, azaz az összlétszám 19%-a dolgozik
részmunkaidőben.

terjedő időszakra fókuszál, és segít többek között eligazodni
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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Foglalkoztatás és készségfejlesztés

Az előrejutáshoz szükséges
készségek és lehetőségek fejlesztése.
Szeretnénk minél képzettebb munkatársakkal dolgozni,
ezért komoly összegeket fordítunk a Tesco munkavállalóinak
oktatását és készségfejlesztését segítő programokra. Külső
intézményekkel is együttműködő saját oktatási egységünk,
a Tesco Akadémia sokféle tanfolyamot és államilag
elismert képzést indít, ahol kollégáink értékes ismereteket
sajátíthatnak el egyéni karrierútjuk alakításához. A Tesco
Akadémia tavaly több mint 3422 munkavállalót oktatott.
Határozott törekvésünk, hogy segítséget nyújtsunk a
fiataloknak a munkaerőpiaci lehetőségeiket bővítő készségek
elsajátításában és karrierjük elindításában. Folyamatosan
keressük a vállalatunk jövőjét biztosító, fiatal és motivált
munkatársakat. Több mint ezer, 25 év alatti kollégát
foglalkoztatunk fő- vagy részmunkaidőben, elsősorban
áruházainkban, de központi irodáinkban is.

Együttműködünk iskolákkal és a kormányzattal az új szakmát

A munkatapasztalat szerzésének támogatására gyakorlati

tanuló, nem a Tesco alkalmazásában álló felnőttek gyakorlati

helyeket kínálunk a kereskedelmi szakiskolai tanulók

képzésében is. A tavalyi évben 880 fő 25 évnél idősebb,

számára, és áruházi kereskedelmi gyakorlattal segítünk, hogy

iskolai végzettséggel nem rendelkező vagy munkanélküli

a fiatalok kipróbálhassák magukat a kiskereskedelemben.

felnőtt kapott gyakorlati képzést, és szerzett új szakmát a

85 magyarországi áruházunkban 908 szakiskolai tanuló volt

Tescóban. A megszerzett végzettség az EU egész területén

szakmai gyakorlaton az előző évben.

érvényes.

Iskolai gyakorlati képzés.
„Azt szerettem az iskolai gyakorlati időszakban,
hogy érdekes volt, mert minden kereskedelmi
területet megismertem, sok újdonsággal
találkoztam. Dolgoztam a frissáru pultokban és a
szárazáru területen is. A ruházati alapismereteket
is elsajátítottam; jó volt, hogy folyamatosan
odafigyeltek rám és fokozatosan terheltek. Egyre
több önálló feladatot bíztak rám, ahogy haladtam a
sulival. Rám bízták a kihelyezések megvalósítását, a
szavatossági idő ellenőrzését, a termékelőkészítést
és a pult rendben tartását is. A kollégákkal
megosztjuk a munkát, segítjük egymást. A vásárlók
szeretnek, én is szeretem őket. Szeretek itt
dolgozni!” – Bugyik Boglárka, volt szakközépiskolai
tanuló Siófokról, jelenleg csemegepult eladó
munkatársunk
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Egészség, biztonság és jólét

Egészség,
biztonság és jólét.
Biztonságos
vásárlás és
munkavégzés.

Egészség
és jólét.

Kiemelten fontos számunkra kollégáink és vásárlóink biztonsága.

az év során több jóléti és egészségügyi kezdeményezést és

Tavalyi intézkedéseink hatására 29%-kal csökkent szervezetünknél

kampányt indítottuk munkatársaink egészségtudatosságának

a munkaidőkieséssel járó sérülések száma.

ösztönzésére. Néhány példa 2019-es tevékenységeinkre:

A Tesco Magyarországon minden 2000 négyzetméternél nagyobb

yy Ingyenes gyümölcs meghatározott időpontokban az év

áruházában és a logisztikai központjaiban - összesen 116 helyszínen
- automata defibrillátort helyezett el. Magasabb szintre emeltük,
és az áruházi dolgozók integrációs oktatásába is beépítettük az
elsősegély-oktatást.
Kampányt indítottunk a biztonságos gépkocsivezetés ösztönzésére,
és ütközésszimulációs foglalkozásokat szerveztünk munkatársaink
oktatására és gépkocsivezetői gyakorlatuk korrigálására.

A Tescónál elkötelezetten segítjük kollégáinkat, hogy a munka
helyen és otthon is a legjobbat tudják kihozni magukból. Ezért

minden szakaszában a „Being Well” program keretében;
yy Saját márkás termékek kóstoltatása – csökkentett só-,
cukor- és zsírtartalmú termékek bemutatása;
yy Munkatársi egészséghetek (támogatás és tippek az
egészséges életmódhoz);
yy Idén a „Nagy Ugrás” elnevezésű, inspiráló életmód
változtató programunkkal is hozzájárultunk kollégáink
egészségének megőrzéséhez.

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020

25

Emberi jogok

Emberi
jogok.
Alapértékeink egyikének értelmében úgy bánunk
mindenkivel, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak.
Célunk, hogy minden, a Tescónál dolgozó és a Tescóval
együttműködő személy gyakorolhassa emberi jogait, és
tudjuk, hogy vásárlóink, munkatársaink és szállítóink is
azonosulnak ezzel a törekvéssel.
Meg vagyunk győződve arról, hogy működésünk jó célt
szolgál, munkahelyet és lehetőségeket teremt az emberek
és a közösségek számára a világon mindenütt. Ugyanakkor
szeretnénk nem csupán munkahelyet, hanem jó munkahelyet

a diszkriminációmentesség terén. Ha az emberi jogok

biztosítani kollégáinknak. Fontos, hogy egyértelmű normákat

megsértését tapasztaljuk a működésünkben, azonnal

kövessünk a munkaidő és a munkabiztonság, a gyermek-

reagálunk a problémára, és biztosítjuk az érintettek számára

és kényszermunka tilalma, a gyülekezési szabadság és

az őket megillető jogorvoslatot.

Kockázatértékelés.
Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok érvényesítése

Az utóbbi két évben átvilágítási folyamatot vezettünk be

mellett, és teljes mértékben támogatjuk az ENSZ Emberi

annak érdekében, hogy azonosítsuk a legkockázatosabb

Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nemzetközi Munkaügyi

területeket, és azokra összpontosítjuk erőforrásainkat az

Szervezet alapegyezményeit és az ENSZ vállalatokkal és

ellátási lánc érintett részén. A folyamatot szakértő külső

emberi jogokkal kapcsolatos iránymutatását. Rendszeres

érintettekkel, köztük szállítóinkkal, iparági testületekkel,

jelentéseket készítünk arról, mit teszünk ellátási láncunkban

kormányzati szervezetekkel és a civil társadalom

az emberi jogok betartása érdekében. Megköveteljük

képviselőivel (pl. Unseen, Oxfam és Ethical Tea Partnership)

szállítóinktól, hogy teljes mértékben betartsák az Etikus

konzultálva dolgoztuk ki.

Kereskedelmi Kezdeményezés (Ethical Trading Initiative)

Az átvilágítás részeként az ellenőrzésre, a fejlesztésre és a

alapkódexében foglalt munkaügyi normákat.

felhatalmazásra is odafigyelünk, hogy ne merüljön fel ellátási
láncunkban az emberi jogok megsértésének kockázata.

Ellenőrzés.
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Az ellenőrzés és az etikai normák auditálása garantálják

érkeznek a Tescóhoz, és ahol közvetlen kapcsolatban állunk

az alapvető emberi jogi normák betartását ellátási láncunkban.

a szállítóval. A nagy kockázatú országokban az összes ilyen

Így azonosítani tudjuk az etikai aggályokat, és támogathatjuk

helyszínen auditot kell végrehajtani a termékszállítások

szállítóinkat a folyamatos fejlesztések végrehajtásában.

elindítása előtt, majd az auditot éves gyakorisággal meg kell

Az auditálási tevékenységet azokra a helyekre összpontosítjuk,

ismételni. Elkötelezetten törekszünk ellátási láncunk folyamatos

ahol a legnagyobb eséllyel érhetünk el változást; azokra az

fejlesztésére, és az ellátási láncban dolgozók védelmének

elsődleges helyszínekre, ahonnan a termékek közvetlenül

biztosítására.
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Bolygónk

Bolygónk.
Üzleti sikerünk függ a természeti környezet állapotától is.
Mindent megteszünk a működésünk során és a fontos ellátási
láncainkban felmerülő fenntarthatósági kihívások kezelésére.

Ehhez a pillérhez tartoznak az alábbiak:

Éghajlatváltozás

Óceánok és tengerek

Erdők

Mezőgazdaság
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Éghajlatváltozás

Éghajlatváltozás.
Éghajlatváltozás elleni küzdelem.
Jelenleg az éghajlatváltozás a legnagyobb környezetvédelmi

Vállalásaink és céljaink a 2015-ös bázisévhez képest érvényesek -

kihívás a világon. Élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatként hosszú

2015 óta 77%-kal mérsékeltük magyarországi emissziónkat.

távú üzleti sikerünk függ a természeti környezet állapotától is.
A globális közösség tagjaként a Tesco is kiveszi részét

A célok teljesítése érdekében működésünk legnagyobb

az emberiség és bolygónk védelméből. 2009-ben a Tesco vállalta

károsanyag-kibocsátással járó területeit vettük célba: a villamos

elsőként a világon, hogy 2050-re megvalósítja a széndioxid-

energiát, a hűtést, a fűtést és a szállítmányozást.

kibocsátástól teljesen mentes működést.

Károsanyag-kibocsátás megoszlása a Tesco Csoportnál - 2015.
7%

Szállítmányozás

18%
65%
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10%

Hűtés
Fűtés
Villamos energia

Eddig 77 %-kal mérsékeltük
magyarországi emissziónkat.

Éghajlatváltozás

Energia.
yy 2006 óta fejlesztjük energiaellátásunkat és hűtésünket:
LED-fényforrásokat vezettünk be, speciális technológiával
akadályozzuk meg a hideg levegő szivárgását a hűtött
területekről, és oktatási programokat indítottunk
munkatársaink számára. Ezeknek a kezdeményezéseknek
köszönhetően a Tesco Csoport több mint 200 ezer
tonnával csökkentette éves széndioxid-kibocsátását.
yy 2017-ben vállaltuk, hogy 2030-ra a Tesco Csoport
energiaszükségletét 100%-ban megújuló forrásból
fogjuk fedezni.
yy Közép-Európában jó úton haladunk a cél megvalósítása
felé. Megújulóenergia-tanúsítványainkon keresztül
Magyarországon és Szlovákiában már most is 100%-

Szállítmányozás.
yy A nehéz tehergépjárművekből származó kibocsátás

ban megújuló energiát használunk, és hamarosan

csökkentése érdekében maximumra növeltük a

Lengyelországban és Csehországban is ezt fogjuk tenni.

járművek kapacitását (jobban megtöltött rakterek és

Közép-Európában az a következő lépés, hogy az általunk

tehergépkocsik), csökkentettük a megtett távolságot

támasztott kereslettel a megújuló energia termelését is

(kevesebb futáskilométer; útvonal optimalizálás), javítottuk

ösztönözzük.

az üzemanyag-felhasználás hatékonyságát és teszteltük
az alternatív üzemanyagok használatát (pl. cseppfolyós

Az átállásnak köszönhetően zéró széndioxid-kibocsátású

földgázzal hajtott tehergépjárművek).

elektromos fűtést használunk – megszüntetve ezzel egyik fő
emissziós forrásunkat.

yy Hálózatunkon keresztül elsődleges logisztikai szolgáltatást
is nyújtunk, ezzel minimalizálva az üresen futó
tehergépjárművek számát. Ez a szolgáltatás optimalizálja
a termékeket a szállítóktól begyűjtő tehergépjárműveink
útvonalát, és költség-hozzájárulást biztosít az áru
logisztikai központjainkba juttatásához. 2019-ben ezzel
mintegy 2,1 millió kilométernyi üresjáratot sikerült
kiiktatnunk Tesco Csoport szinten, ami 1,6 millió kg
széndioxid-kibocsátásnak felel meg.
yy Fővárosi áruházaink ellátását a Budapest peremterületén
működő elosztóközpontunkból végezzük.
Ez jelentősen csökkentette a széndioxid-kibocsátást

Hűtés.

ahhoz képest, amikor még a gyáli és herceghalmi
logisztikai központjainkból történtek ezen szállítások.
Hasonlóképpen, győri és polgári elosztóközpontunk is jóval
költséghatékonyabb és környezetkímélőbb módon tudja
lebonyolítani a helyi áruházak ellátását.

yy Magyarországon 2015 óta 26,7%-kal sikerült mérsékelnünk
a hűtőgázok mennyiségét.

Vállalatunk jövőbiztos működése érdekében továbbra is
mindent megteszünk az éghajlatváltozás elleni fellépésért,

yy 400 közép-európai áruházunkban átálltunk a természetes
hűtőgázok és az alacsony GWP-vel (Global Warming Potential)

ezért ösztönözzük az iparágon belüli szélesebb körű
változásokat.

rendelkező gázok használatára.
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2019/2020
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Óceánok, tengerek, erdők, mezőgazdaság

Hozzájárulunk bolygónk
védelméhez.

Globális kiskereskedelmi vállalatként a Tesco fontos szerepet játszik
az óceánok, tengerek és az erdők védelmében, valamint abban, hogy
megóvjuk bolygónk természeti erőforrásait a jövő generációk számára.
Íme néhány kiemelt terület:
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Óceánok, tengerek, erdők, mezőgazdaság

Pálmaolaj.

Szója.

Célunk, hogy teljes
termékválasztékunkban 100%ban fenntartható forrásból
származó tengeri eredetű
élelmiszertermékeket kínáljunk, a
Marine Stewardship Council (MSC)
fenntarthatósági szabványának
megfelelően.
Az MSC logója igazolja vásárlóink
felé, hogy a halászat a túlhalászatot
megelőző és a tengeri környezetet
védő, fenntartható módon történt.

A számos élelmiszer és egyéb termék
alapanyagául szolgáló pálmaolaj iránti
növekvő kereslet egyre nagyobb
fenyegetést jelent az erdők és a
biodiverzitás megóvása szempontjából.
2019-ben továbbra is gondoskodtunk
arról, hogy a közép-európai
termékeinkhez felhasznált pálmaolaj
100%-a rendelkezzen a Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO)
tanúsítványával.

A szója iránti kereslet élénkülésével egyre
erősebb terhelés éri az értékes erdőökoszisztémákat, ezért rendkívül fontos,
hogy az élelmiszeripar összefogjon annak
érdekében, hogy a növekvő igények
kielégítése a termőterületek bővítése
helyett a terméshozam növelésével
valósuljon meg.
2019-ben igyekeztünk pontosan
feltérképezni közép-európai
szójafelhasználásunkat, és az így
szerzett adatok alapján fenntartható
terveket készítünk a jövőre nézve.

Erdők.

Kakaó.

Fa/papír.

Az erdők kritikus szerepet játszanak
globális ökoszisztémánkban.
Határozott törekvésünk,
hogy sajátmárkás termékeink
alapanyagait (ideértve
a pálmaolajat, a fa-/
papírtermékeket és a szóját)
erdőpusztítás nélkül szerezzük be.

A Tesco márkájú csokoládék 100%a rendelkezik az UTZ (Rainforest
Alliance) tanúsítványával, és az idén
tervezzük az Ethical Tea Partnership
által tanúsított Tesco márkájú tea
bevezetését is.
Az UTZ tanúsítvány azt bizonyítja, hogy
a termék alapanyagait kizárólag felelős
kakaótermelési forrásból szerezték be.

Felelős kitermelés esetén a fa is
lehet fenntartható anyag.
2019-ben közép-európai
sajátmárkás fa-/papírtermékeink
94%-a rendelkezett FSC
(Forest Stewardship Council),
PEFC (Programme for
Endorsement of Forest
Certification) tanúsítással, vagy
származott újrahasznosításból.

Óceánok
és tengerek.
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CEO statement
Közösségek

Közösségek.
Büszkék vagyunk rá, hogy közösségek százaiban lehetünk jelen
Magyarországon, és határozott törekvésünk, hogy hozzájáruljunk
társadalmi és gazdasági fejlődésükhöz.
A helyi munkavállalók foglalkoztatása és a helyi vállalkozásokkal folytatott
együttműködés mellett közösségi csoportokat és jótékony ügyeket is támogatunk a
minél nagyobb pozitív hatás elérése érdekében.
Prioritás számunkra, hogy továbbra is támogassuk a kollégáink és vásárlóink számára
fontos helyi ügyeket. Nemzeti programjaink lehetővé teszik, hogy helyi szinten
kezeljük ezeket.
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COVID-19
Közösségek

Ehhez a pillérhez tartoznak az alábbiak:

Ön választ,
mi segítünk

Tartósélelmiszergyűjtés

Munkatársi
Önkéntes Program

Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Little HelpsLittle
PlanHelps
Közösségi
Plan Stratégia.
Közösségi 2019/2020
Stratégia. 2019/2020
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Ön választ, mi segítünk

Ön választ, mi segítünk.
Az Ön választ, mi segítünk program valamennyi közép-európai

A program indulása óta a magyar közösségek támogatására

piacunkon sikeresen működik. A program keretében arra kérjük

fordított összeg a 2019/20-as pénzügyi évben lebonyolított

vásárlóinkat, hogy szavazzanak a közösségük szempontjából

6. és 7. fordulóval együtt meghaladta a

szerintük leginkább pozitív hatással járó helyi projektekre,
és a szavazatok számától függően támogatjuk ezeket a
kezdeményezéseket. Az évente két alkalommal megszervezett
program ideje alatt vásárlóink szavazhatnak arról, milyen helyi
közösségi projekt számára nyújtson a Tesco vissza nem térítendő
támogatást.

230 millió forintot.

Ön választ, mi segítünk eredmények.
több mint

7

230 millió Ft

eddig lezárt
forduló

támogatás

867

támogatott
szervezet

2 801
pályázó

több mint

400ezer 200 ezer
Ft

Ft

100 ezer támogatás
Ft

További információ a programmal kapcsolatban: tesco.hu/kozosseg
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19,5 millió
szavazat

Ön választ, mi segítünk

„Minden évben újabb közösségeket bátorítunk a
programhoz való csatlakozásra, hogy vásárlóink
minél többféle kezdeményezésre szavazhassanak.
A program Magyarországon is nagyon népszerű.
Fordulónként több mint 180 projekt vesz részt
az áruházakban zajló szavazásban. A folyamat
átláthatósága érdekében minden országban
független szervezet segítségével, meghatározott
szempontok alapján választjuk ki a helyi áruházi
szavazásban részt vevő három projektet.
Magyarországi partnerünk az Effekteam
Egyesület.” - Nagy-Peidl Adrienn, közösségi
kapcsolatok menedzser

Legyen madárbarát a bajai Vonatkert.
Városi környezetben is szükség van a köztünk
élő madarak és denevérek védelmére.
A Tesco pályázatán elnyert támogatásból
Baján madár- és denevérodúkat helyeztek
ki, valamint készült egy információs tábla
is, amin a környéken megfigyelhető fajokkal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
A támogatásból madárbaráttá alakított
Vonatkertben lehetőség van egyéb
élményalapú foglalkozások megtartására is,
amelyekbe több helyi civil szervezet, valamint
oktatási intézmény is bekapcsolódhat.
„Az Effekteam Egyesület 2016 óta működik
közre a Tesco Ön választ, mi segítünk pályázati
programjának menedzselésében. Évente két
forduló kerül megrendezésre, mely során
számos kreatív, innovatív és fenntartható
projekttel találkozunk.
Egy ilyen projekttel nyerte el körzetében az
első helyezettnek járó támogatást a Gébics
Természetvédelmi Egyesület is. A Madárbarát
Vonatkert kialakításával a diákok jobban
felismerik a madárfajokat és a madárbarát
szemlélet is erősödött bennük.”
- dr. Molnár Klára, igazgató, Effekteam Egyesület
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Tartósélelmiszer-gyűjtés

Tartósélelmiszer-gyűjtés.
A felelős és sikeres élelmiszerszállítási programok kidolgozásával
hatékony segítséget tudunk nyújtani az embereknek. 2014 óta
szorosan együttműködünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel
élelmiszer-feleslegünk helyi közösségek rászorulóihoz történő
felelős eljuttatásában.
Tartósélelmiszer-gyűjtő akciókat is rendszeresen szervezünk
velük kiválasztott áruházainkban, ahol vásárlóinkat bátorítjuk,
hogy adományozzanak élelmiszert a Magyar Élelmiszerbank
Egyesületnek és partnerszervezeteinek.
Tavaly, a 161 áruház részvételével zajló, magyarországi gyűjtésben
közel 200 tonna, azaz 500 ezer adag ételnek megfelelő adomány
gyűlt össze. 2015 óta 888 tonna, azaz összesen 2 220 000 adag
étellel egyenértékű élelmiszer-adományt gyűjtöttünk össze.

„Óriási segítség ez a rászorulóknak, hiszen akad,
akiknek a napi betevőt is kihívás beszerezni, így
azonban ők is jóllakottan várhatják az ünnepeket.
Az adományozott élelmiszerekből számos
hátrányos helyzetű családot tudunk támogatni,
a Tesco által felajánlott összeg pedig egész
évben segítséget nyújt szervezetünknek, hogy
élelmiszert juttassunk el oda, ahol a legnagyobb
szükség van rá.” - Cseh Balázs, elnök, Magyar
Élelmiszerbank Egyesület

A Tesco is hozzájárul a gyűjtéshez.
A Tescónál hagyomány, hogy karácsony közeledtével
a vásárlók és a munkatársak is segítenek szebbé
varázsolni a hátrányos helyzetben élők ünnepét.
Évek óta támogatjuk az Élelmiszerbank év végi
tartósélelmiszer-gyűjtését, amikor a vásárlók
által felajánlott élelmiszereken felül az összegyűlt
adományok értékének 20 százalékával egyenlő
összeggel az Egyesület működéséhez is hozzájárulunk.
A 2019-ben összegyűlt közel 200 tonna adományt
további 21,5 millió forint pénzbeli támogatással
egészítette ki a vállalat.
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Munkatársi Önkéntes Program

Munkatársi Önkéntes Program.
A Tescónál folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan vállalati kultúrát éltessünk,
amelyben fontos szerepet játszik a helyi közösségek támogatása munkatársaink
számára is.
Ezért 2018-ban elindítottuk a vállalati önkéntes programunk

A programban több száz kolléga vett részt. 2019-ben

tesztjét, melynek keretében 10 áruházunk és a központi

országosan kiterjesztettük a programot, így a vállalat egy év alatt

irodában dolgozó munkatársaink egy napot a cég által igazoltan

Magyarországon több mint 100 000, míg közép-európai szinten

és fizetetten tölthettek önkéntes munkával egy kiválasztott

250 000 órát is meghaladó plusz segítséget ajánlott fel

szervezetnél.

a közösségeknek.
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Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Az ország legnagyobb
adománygyűjtő csapata.
Az 1991-ben alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik
legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Intézményhálózata
a bajbajutottakat és nélkülözőket segíti Magyarországon, a Kárpát-medencében
és a nemzetközi közösség részeként.
Közel 25 éves múltra visszatekintő szeretet.éhség. kampányának
célja, hogy szebbé tegye a nélkülöző családok karácsonyát, sőt,
az adományokból egész évben segíteni tudja a nehéz helyzetbe
került családokat. A 2014 óta minden tavasszal meghirdetett
Felhőtlen gyermekkor kampány pedig elsősorban a gyermekekre
fókuszál: országszerte több mint 2000 nélkülöző és bántalmazott
gyermeket támogat fejlesztéssel, felzárkóztató programokkal
és – hogy ők is megtapasztalják a felhőtlen gyermekkor élményét
– nyári táborozási lehetőséggel. A Tesco az Ökumenikus
Segélyszervezet stratégiai partnereként már egy évtizede részt
vesz az adománygyűjtő kampányokban. A november – decemberi
és a május-júniusi kampányidőszakokban az áruházlánc vásárlói
a pénztárakban kapható 250 forintos adománykuponok
megvásárlásával segíthetik a Segélyszervezet a munkáját.

„Kollégáimmal együtt azon dolgozunk minden nap,
hogy könnyebbé tegyük a rászoruló gyerekek és
családok mindennapjait, és valódi esélyt adjunk
nekik a felzárkózásra. Nagy segítséget nyújt
ebben a Tesco, akik vásárlóikkal együtt az ország
legnagyobb adománygyűjtő csapataként már
egy évtizede fognak össze Felhőtlen gyermekkor
és szeretet.éhség. összefogások sikeréért. A
kiszámítható stratégiai együttműködés mellett,
évről évre azt is jó megtapasztalni, hogy a
rendkívüli, váratlan helyzetekben is mindig
számíthatunk támogatásukra.” – Gáncs Kristóf,
kommunikációs igazgató, Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Eredmények 2019-ben.
yy Közel 400 ezer eladott adománykupon

yy 33,8 millió forint adomány a Felhőtlen gyermekkor
kampányban

yy 65,2 millió forint adomány a szeretet.éhség. kampányban
yy Összesen 99 millió forint adomány
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Díjaink

Díjaink.

A 2019/20-as pénzügyi évben számos díjat nyertünk, mely méltó elismerése a magyar
gazdaságért, munkatársainkért, valamint a fenntartható jövőért végzett munkánknak:

Vállalat.

yy A Tesco Üzleti és Technológiai Szolgáltatások Központja a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) „Év Befektetője” díját nyerte el
az „Év Szolgáltató Központ Beruházása” kategóriában

Munkatársak.

yy „Családbarát Munkahely” díj az Emberi Erőforrások Minisztériumától – bronz fokozat
yy „Az Év Felelős Foglalkoztatója” díj, 2019 (OFA Nonprofit Kft.*)
* Az OFA célja a foglalkoztatás és a munkahelymegőrzés ösztönzése, a foglalkoztatás innovatív formáinak támogatása, valamint
a foglalkoztatást és a munkaerőpiaci integrálódást segítő programok és projektek megvalósítása.

Közösségek.
yy Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) 2019
– 1. hely az „Élelmiszer-pazarlás megelőzése” kategóriában
yy Effekt 2030 - A közösségi befektetések díja – „Esélyteremtő üzlet” kategória (a társadalmi jólét megteremtéséhez hozzájáruló
programok) – a Tesco élelmiszer-pazarlás elleni programja 1. helyezett lett (Az Effekt 2030 a CSR szakemberek által
leginkább elismert platformok egyike)
yy Effekt 2030 - A közösségi befektetések díja – közönségdíj a Tesco élelmiszer-pazarlás elleni programja számára
yy CSR Hungary Díj – „Felelős együttműködés” kategória – A Tesco „Ön választ, mi segítünk” programja számára
yy CSR Hungary Díj – a Tesco élelmiszer-pazarlás elleni programja a „Közös ügyek, közös felelősségek” kategóriában
yy COMENIUS EduMedia díjprogram (Németország legrangosabb oktatási innovációs versenye) - Comenius-Siegel Díj a Tesco
élelmiszer-pazarlás elleni programjának e-learning modulja számára („Médiatartalom és felnőttképzés” kategória)
yy International Business Awards díjprogram – az év legjobb európai vállalati társadalmi felelősségvállalási programja, ezüst
fokozat – a Tesco élelmiszer-pazarlás elleni programja számára
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2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
www.tescomagyarorszag.hu
www.entescom.hu
www.linkedin.com/company/tesco-magyarország

