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A Tesco Magyarországon 11 000 munkatársat foglalkoztat.
Célunk, hogy napról napra többet nyújtsunk vásárlóinknak.
Vállalati értékeink alapvetően meghatározzák mindazt,
amit teszünk:
––Mindenkinél többet nyújtunk a vásárlóknak.
––Úgy bánunk mindenkivel, ahogy szeretnénk, hogy
velünk bánjanak.
––Hisszük, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes.
Vásárlóink kiszolgálása nem csupán a mindennapi
értékesítésről szól. Felelős vállalatként gondoskodnunk
kell arról, hogy termékeink megfizethetők, egészségesek,
mindenki számára elérhetők és fenntarthatók legyenek,
intézkedéseink pedig munkatársaink, a helyi közösségek,
valamint a bolygónk javát egyaránt szolgálják.

Munkatársak

Termékek

Bolygónk

Közösségek

A kollégák

80%-a

nagyszerű munkahelynek tartja
a Tescót

Az első

nagyobb munkáltatóként
hazánkban nyilvánosságra
hoztuk a női és férfi kollégák
összkeresete közötti különbséget

Sajátmárkás termékeink
csomagolásában

100%-kal

csökkentettük a nehezen
újrahasznosítható anyagok
mennyiségét
Az áruházainkban használt
villamos energia

100%-a

megújuló forrásból származik

68%-kal

66 millió

Egészséges

1222

csökkentettük

életmódot támogató stratégiát
vezettünk be
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Amikre büszkék vagyunk.

A működésünkben keletkező
élelmiszer-hulladék mennyiségét

További információt vállalati oldalunkon talál.

Beszámolók és
elismeréseink

Vállalatirányítás

adag ételt adományoztunk az
Élelmiszerbanknak

helyi kezdeményezést
támogattunk 321 millió
forinttal az Ön választ, mi
segítünk programunk
keretében
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Egy rendkívüli év margójára.
A koronavírus-járvány vállalatunk minden egységét kihívások elé állította. Kollégáink helytállása jól tükrözi
a Tesco valódi szellemiségét: gondoskodnunk kell arról, hogy a lehető legtöbben, biztonságosan jussanak
hozzá a szükséges élelmiszerekhez.
Élelmiszer mindenkinek

–– A járvány alatt képesek voltunk folyamatosan biztosítani az
élelmiszer-ellátást vásárlóink számára.
–– A vásárlóinkat érintő pénzügyi nehézségekre reagálva több száz
alapvető élelmiszer árát csökkentettük.
–– Növeltük az online vásárlásnál foglalható szállítási időpontok
számát, és bővítettük a szolgáltatás lefedettségi területét, hogy
segíthessünk otthonról beszerezni a szükséges élelmiszereket.

–– Veszélyeztetett munkatársaink fizetett távollétet vehettek
igénybe, hogy otthon maradhassanak a járvány tetőzési
időszakaiban.
–– Irodai eszközöket biztosítottunk, hogy kényelmesebbé tegyük
az otthoni munkavégzést.
–– Nonstop, ingyenes tanácsadási szolgáltatást indítottunk,
melynek keretében életvezetési, lelki, jogi és pénzügyi
tanácsokat nyújtunk munkatársainknak és családtagjaiknak.

Biztonság mindenkinek

Közösségek segítése

–– Áruházainkat alkalmassá tettük a biztonságos bevásárlásra és
munkavégzésre: fizikai távolságtartást célzó intézkedéseket
vezettünk be, gyakoribbá tettük a rendszeres fertőtlenítést,
és plexifalakat szereltünk fel a pénztáraknál.
–– Automata rendszert vezettünk be, mellyel nyomon tudtuk
követni az áruházakban tartózkodó vásárlók számát.
–– Az intézkedéseknek köszönhetően a vásárlók 93%-a
biztonságban érezte magát a bevásárlás során, és a kollégák
92%-a nyilatkozott úgy, hogy komolyan vesszük a védekezést.

Munkatársaink támogatása

–– 2020 és 2021 során összesen három alkalommal több mint
bruttó másfél milliárd forint bónuszt fizettünk kollégáinknak.

–– Egyszeri, nagy értékű élelmiszer-adományt juttattunk el a
rászorulókhoz az Ökumenikus Segélyszervezeten és az
Élelmiszerbankon keresztül 42 millió forint összértékben.
Ez 370 ezer adag ételnek felel meg.
–– Áruházaink a legnehezebb időszakokban is folytatták napi
élelmiszermentő tevékenységüket.
–– 2020 óta 170 tonna élelmiszert adományoztunk az
Élelmiszerbanknak az áruházainkban és online megszervezett
élelmiszergyűjtések keretében.
–– Az Ön választ, mi segítünk program 8. fordulójában közel 46
millió forintot osztottunk szét 182 helyi szervezet között.
–– Az F&F textilmaszkok értékesítéséből származó bevételt az
Ökumenikus Segélyszervezetnek adományoztuk.

További információt vállalati oldalunkon talál.
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Értékteremtés.
„Hisszük, hogy egy kis figyelmesség csodákra
képes.” Ez a vállalati érték az alapja a Tesco
fenntarthatósági törekvéseinek. Számomra
pedig a hangsúly az értékteremtésen van –
ezért fontos, hogy évről évre közzétesszük
Little Helps Plan Közösségi és
Fenntarthatósági Stratégiánkat.”
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Örömmel tölt el, hogy munkatársaim a Tesco alapcéljával
összhangban napról napra többet nyújtanak a magyar
vásárlóknak. Úgy gondoljuk, hogy vásárlóink kiszolgálása
nem csak a mindennapi értékesítésről szól. Célunk, hogy
elérhető, egészséges és fenntartható élelmiszereket
kínáljunk vásárlóinknak, ezzel támogatva életmódjukat.
Fontos számunkra, hogy minden érintettel, különösen
szállítópartnereinkkel jó kapcsolatot ápoljunk,
támogassuk a helyi közösségeket, és végső soron a
bolygónk javát szolgáljuk.
A koronavírus-járvány próbára tette a működésünket az
elmúlt egy évben. A járvány kezdetétől fogva támogatjuk
kollégáinkat: veszélyeztetett munkatársainknak fizetett
távollétet biztosítottunk, a tescós kollégák gyermekeinek

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink
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otthon tanulását pedig tabletekkel könnyítettük meg.
Emellett áruházaink folyamatosan segítették az
egészségügyben dolgozókat termékadományokkal.
Tavaly egyszeri nagy értékű, 21 millió forintos
termékadománnyal támogattuk a Magyar Élelmiszerbank
Egyesületet, és egész nyáron át tartó tartósélelmiszergyűjtést is szerveztünk javukra áruházainkban. Emellett a
járvány dacára tovább működtettük napi
élelmiszermentő programunkat is. Másik stratégiai
partnerünket, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet
szintén 21 millió forint értékű termékadománnyal
segítettük, valamint 15 millió forint pénzadományt
ajánlottunk fel a rászoruló gyermekek megsegítésére.
Vásárlóinknak arra is lehetőségük volt, hogy Tesco
Otthonról szolgáltatásunkban online adományozzanak
stratégiai partnereinknek.
A rászorulók támogatása talán sosem volt még olyan
fontos, mint a koronavírus-járvány idején. Kollégáink
éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy mindenki hozzájusson
az alapvető élelmiszerekhez. Rendkívül büszke vagyok
mindannyiukra: a kiszolgálás mellett kiemelten figyeltek
vásárlóink és egymás biztonságára, és támogatták a
helyi közösségeket.
Most itt a lehetőség, hogy ezt a lendületet és
elkötelezettséget a javunkra fordítsuk. Az elmúlt egy
év egyértelműen rávilágított arra, hogy a vállalatok
jövedelmezősége mennyire függ a külső tényezőktől,
és egyben hogyan befolyásolja azokat. A járvány
bonyolultabbá tette egyes vállalásaink elérését:
nehezebb volt például úgy csökkenteni a
működésünkben használt műanyagok mennyiségét,
hogy az egészségügyi előírások mindennél nagyobb
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körültekintést igényeltek. Ennek ellenére nagyon büszke
vagyok arra, hogy továbbra is szem előtt tartottuk hosszú
távú vállalásainkat, és sikerült fejlődést elérnünk.
Sajátmárkás termékeink csomagolásából teljesen kivontuk
a nem vagy nehezen újrahasznosítható anyagokat, és
bevezettük az első, 100%-ban újrahasznosítható
csomagolású sajátmárkás termékkategóriát. Emellett
több mint 1100 tonna szállításhoz és tároláshoz használt
műanyagot és 15 000 tonna kartonpapírt hasznosítottunk
újra működésünkben.
Tavaly a megmaradt és emberi fogyasztásra alkalmas
élelmiszerek 83%-a az Élelmiszerbankon keresztül
karitatív szervezetekhez került. 2016 óta pedig 68%-kal
csökkentettük a működésünkben keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét.
Ezzel Magyarországon egyedüli kiskereskedőként
teljesítettük az ENSZ 12.3-as Fenntartható Fejlődési
Célját, amely az élelmiszer-pazarlás 2030-ra történő
megfelezéséről szól.
Új vállalásokat is tettünk az elmúlt időszakban.
2021 májusában közzétettük az egészséges életmódot
támogató stratégiánkat, amely úttörő vállalásokkal segíti
vásárlóinkat az egészséges táplálkozásban.
Növeljük az egészségesebb termékek arányát
kínálatunkban, és egészségesebbé tesszük sajátmárkás
termékeinket azok összetételének megváltoztatásával.
Emellett 2025-ig 300%-kal növeljük a növényi alapú
húshelyettesítő termékek értékesítését. A járvány a
nemzet egészségi állapotára is rávilágított. Büszke vagyok
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rá, hogy piacvezető lépésekkel támogathatjuk
honfitársainkat az egészségesebb, elérhetőbb és
fenntarthatóbb élelmiszerek beszerzésében. 2021
júliusában a Tesco elsőként csatlakozott az Európai Unió
fenntartható élelmiszer-ellátást célzó üzleti és
marketinggyakorlatokat tartalmazó magatartási
kódexének aláíróihoz is.
Idén májusban a szektorban elsőként tettük közzé „A
Tescónál mindenkit szívesen látunk” című sokszínűségi
jelentésünket. A jelentés többek között arról szól,
hogyan emeljük a női munkatársak arányát felsővezetői
szinteken, hogyan válunk még inkább családbarát
munkáltatóvá, és hogy támogatjuk megváltozott
munkaképességű kollégáinkat abban, hogy
fejlődhessenek a vállalatnál. A jelentés részeként
elsőként önkéntesen nyilvánosságra hoztuk a női és férfi
kollégák összkeresete közötti különbséget is, mely
lehetővé teszi, hogy mérjük a jövőbeni fejlődést.

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink
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„Tavaly a megmaradt és emberi
fogyasztásra alkalmas
élelmiszerek 83%-a az
Élelmiszerbankon keresztül
karitatív szervezetekhez került.
2016 óta pedig 68%-kal
csökkentettük a
működésünkben keletkező
élelmiszer-hulladék
mennyiségét.”

Nincsenek kétségeim, hogy az előttünk álló időszak is
tartogat kihívásokat mindannyiunk számára.
Meggyőződésem, hogy vállalatként jó úton járunk,
és a vásárlóink, a közösségek, valamint a bolygónk
érdekében meghozott helyes döntéseink hozzájárulnak
közös sikereinkhez.

Pálinkás Zsolt
A Tesco Magyarország vezérigazgatója
2021. szeptember
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Stratégiánk középpontjában napjaink
néhány legjelentősebb társadalmi
és környezetvédelmi kihívása áll.
A Little Helps Plan Stratégia segítségével
bemutatjuk, nyomon követjük és
fejlesztjük működésünket mind a
vállalaton belül, mind pedig a szélesebb
ellátási lánc egészében.

A pozitív változás
mozgatói

ai
K

A Little Helps Plan Közösségi és
Fenntarthatósági Stratégia a hosszú távú,
fenntartható működésünket meghatározó
keretrendszer. Megmutatja, hogyan
tudunk pozitív hatást elérni a működési
és természeti környezetünkben.

Little
Helps Plan

Termékek

Közösségek

katársak
Mun

Alapok

Ü

tik
E
ti
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További információ a Little Helps Plan Stratégia
angol nyelvű tájékoztatójában.
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Meghallgatjuk
az érintettek
véleményét.
Minden évben megkérdezzük a
működésünkkel érintett csoportokat
és munkatársainkat a számukra
legfontosabb témákról. A felmérés
segít azonosítani és rangsorolni a
leglényegesebb kérdéseket, és
lehetővé teszi, hogy a gyorsan változó
körülmények ellenére mindig a
megfelelő célok elérésén dolgozzunk.
Ettől függetlenül elkötelezettek vagyunk
a Little Helps Plan Stratégiában foglaltak
megvalósítása iránt a négy alappillér
mentén, hiszen az olyan fontos
témakörök, mint a klímaváltozás, a
csomagolás, az egészség, az emberi jogok
és a közösségek támogatása érintettjeink
számára is elsőbbséget élveznek.

Mindig szívesen fogadjuk a visszajelzést. Vegye fel
velünk a kapcsolatot a sajto@tesco.hu címen.

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

Vásárlóink

Munkatársaink

A közösségek,

Részvényeseink

kiváló minőségű,
megfizethető árú, felelős és
fenntartható módon
előállított élelmiszereket
szeretnének. Elvárják, hogy
megkönnyítsük számukra az
egészségesebb és
fenntarthatóbb életvitel
megvalósítását.

jelentik működésünk
motorját. Ötleteik és
véleményük teszi lehetővé
folyamatos fejlődésünket, és
biztosítja, hogy a Tesco
mindig nagyszerű bevásárlóés munkahely legyen.

beleértve szállítóinkat, a
helyi szervezeteket és a
politikai döntéshozókat,
elvárják tőlünk, hogy részt
vegyünk olyan fontos
kezdeményezésekben, mint
az élelmiszer-pazarlás
kezelése vagy az emberi
jogok védelme.

látni szeretnék, hogyan
fejlődünk, ezért
jelentésekben tájékoztatjuk
őket fenntarthatósági
tevékenységeinkről és
eredményeinkről, ezzel is
segítve őket a megalapozott
befektetési döntések
meghozatalában.
Option 1
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Kiemelt témáink.
A körülöttünk lévő világ villámgyorsan
változik, és folyamatos alkalmazkodásra
készteti vállalatunkat. Ahhoz, hogy ez mindenki
számára előnyös és példaértékű, valamint minél
kevésbé kockázatos legyen, rangsorolnunk kell
a fenntarthatósági kihívásokat, és közülük
azokra kell összpontosítanunk, amelyek a
legrelevánsabbak a Tesco és érintettjei számára.
Bár a COVID-19 miatt egyes témák hangsúlyosan
előtérbe kerültek, a Little Helps Plan Stratégia
ebben a megpróbáltatásokkal teli időszakban is
támogatja általános fejlődésünket.
Egészséges, fenntartható
táplálkozás

Természetvédelem

Hulladékgazdálkodás

A COVID-19 aránytalanul nagy mértékben
érintette a krónikus betegeket, minden
eddiginél jobban ráirányítva a figyelmet az
egészséges életmódra. Mivel a világjárvány sok
család költségvetését megterhelte, soha nem
volt még ennyire fontos, hogy megfizethető
árú, egészséges élelmiszert biztosítsunk
vásárlóinknak.

A természet riasztó mértékben pusztul, és a
járvány is hozzájárult a természeti erőforrások
még fokozottabb kizsákmányolásához. Becslések
szerint mintegy 420 millió hektár erdő pusztult el
a Földön 1990 óta. A pandémiát is kapcsolatba
hozták a globális erdőpusztulás felgyorsulásával,
mivel a gazdasági nehézségek miatt a világ
egyes részein fakitermelésből próbálnak
bevételhez] jutni.

Becslések szerint a világon megtermelt
összes élelmiszer körülbelül egyharmada
a szemétben végzi, ami a globális
üvegházhatású gázok kibocsátásának
10%-áért felel. Mivel a vendéglátóipar
működése a COVID-19 miatt leállt, a
mezőgazdasági termelőknek meg kellett
semmisíteniük az ágazat részére termelt
élelmiszer egy részét.

Klímaváltozás

Egyenlőség

Emberi jogok

Bár a COVID-19 2020-ban visszafogta az ipar
működését és a turizmust, a klímamodellek
szerint a világjárvány csupán 0,01 Celsius-fokkal
fogja csökkenteni a globális hőmérsékletet
2030-ra. A világ még mindig afelé halad, hogy
közel három fokkal magasabb legyen a
hőmérséklet az évszázad végére.

A COVID-19 komoly kihívást jelentett a férfiak
és nők közötti egyenlőség szempontjából is.
Az olyan területeken, mint a kiskereskedelem,
a gyermek-, idős- és beteggondozás és a
háztartási munka, elsősorban nők dolgoznak,
és az ilyen feladatok nem végezhetők el
távolról. Ezeket a szektorokat ezért kiemelten
sújtotta a válság.

Világszerte munkavállalók millióinak
emberi jogait éri sérelem. A világjárvány
hatása nem volt egységes. Egyes
egyenlőtlenségeket elmélyített,
másokat kiszélesített.
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Munkatársak.
Működésünk motorját munkatársaink jelentik az ellátási
láncban dolgozóktól egészen a vásárlóinkat és a közösségeket
közvetlenül kiszolgáló kollégáinkig.
Ebben a kihívásokkal teli évben minden eddiginél fontosabb
volt, hogy értékeinkkel összhangban „úgy bánjunk másokkal,
ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak”.
Rendkívül büszkék vagyunk elkötelezett kollégáinkra, akik
fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a Tesco olyan
biztonságos bevásárló- és munkahely legyen, ahol mindenki
megbecsülve érzi magát.
Amikre büszkék vagyunk:
A kollégák

80%-a
nagyszerű
munkahelynek
tartja a Tescót

Munkatársaink

82%-a

saját elmondása
szerint önmaga lehet
a Tescónál, és nem
kell előítéletektől
tartania

Az első

nagyobb
munkáltatóként
hazánkban
nyilvánosságra
hoztuk a női és
férfi kollégák
összkeresete közötti
különbséget

További információt vállalati oldalunkon talál.
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Kollégáink

91%-a

mondta azt, hogy bízik
járványkezelési
intézkedéseinkben
2020 tavaszán bevezettük a biztonságos fizikai távolságtartást,
és plusz védőfelszereléseket kezdtünk használni, hogy az
áruházakban, disztribúciós központokban és irodákban
dolgozó kollégáink biztonságban érezzék magukat. Ezeket az
intézkedéseket rendkívül gyorsan és széles körben
valósítottuk meg.
A fizikai intézkedéseken túl munkafolyamatainkon is több
ponton változtattunk.
Az irodákban dolgozók számára biztosítottuk a feltételeket a
rugalmas otthoni munkavégzéshez. Mentálhigiénés támogató
szolgáltatásokat vezettünk be, az egészségmegőrzéshez
kapcsolódó eseményeket szerveztünk kollégáink számára,
és napi 24 órában elérhető telefonos tanácsadási
szolgáltatást indítottunk.
Munkatársaink nagyra értékelték azt a három alkalommal fizetett
extra bónuszt, amellyel a járvány miatt fokozott megterheléssel
járó munkájukat és erőfeszítéseiket ismertük el.
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Mindenkit szívesen látunk.
Filozófiánk meghatározó eleme, hogy hátterüktől függetlenül biztosítjuk a
fejlődési lehetőséget minden kollégánknak. Egyik fontos alapértékünk, hogy
mindenkivel úgy bánunk, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Tiszteletben
tartjuk egymás különbözőségeit, személyiségét és preferenciáit. Elkötelezetten
törekszünk arra, hogy olyan munkahely legyünk, ahol mindenki otthon érzi magát,
ezért üzleti tervünkbe is felvettük a „Sokszínűség és befogadás” témáját. Olyan
vállalat szeretnénk lenni, amely tükrözi az általa kiszolgált vásárlók és közösségek
sokszínűségét. Ezért írtuk alá 2021-ben is a Sokszínűségi Kartát.
Első alkalommal adtuk ki „A Tescónál mindenkit szívesen látunk” című
sokszínűségi jelentésünket Közép-Európában, amelyben megosztottuk
adatainkat, eredményeinket és vállalásainkat a női vezetők arányának
növelésével, a még inkább családbarát működéssel és a megváltozott
munkaképességű kollégák támogatásával kapcsolatban. Adatokat tettünk
közzé továbbá munkatársaink megoszlásáról, valamint a női és férfi kollégák
összkeresete közötti különbségről, amelyek segítségével mérni tudjuk
folyamatos fejlődésünket.

Munkatársaink

82%-a

saját elmondása
szerint önmaga lehet a
Tescónál, és nem kell
előítéletektől tartania

További információért olvassa el Sokszínűségi jelentésünket.
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Mindenkit szívesen látunk folytatás

„Számos kutatás bizonyította, hogy a
sokszínű vállalatok eredményesebben
működnek. A sokszínűséghez viszont a
társadalmat érzékenyíteni kell, az elfogadás
pedig akkor lesz erősebb, ha minél többen
foglalkoznak vele, és az olyan vállalatok,
mint a Tesco, élére állnak a folyamatnak.”
Czakó Borbála, a Hungarian Business Leaders
Forum tiszteletbeli elnöke és az Európai
Sokszínűségi Karta alapítója

Mi vagyunk az első olyan nagyobb munkaadó
Magyarországon, amely önként tette közzé a női
és férfi kollégák összekeresete közötti különbséget.
A befogadásról szóló érzékenyítő tréningeket
indítottunk vezetőink számára az előítéletek, a faji
és egyéb hátrányos megkülönböztetés, valamint
az egyenlőtlenségek tudatosítása, illetve
megértése érdekében.

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

A nálunk dolgozó kollégák 4%-a megváltozott
munkaképességű. A befogadásról szóló e-learning
képzéseket szervezünk munkatársaink számára, hogy
mindenki tisztában legyen a befogadás és a sokszínűség
kérdéseivel a vállalat minden szintjén.
A járvány különösen súlyosan érintette a pályakezdőket,
de friss diplomás és gyakornoki programjaink ezekben a
példa nélküli időkben is változatlanul működtek,
biztosítva a fiatal tehetségek képzését és
foglalkoztatását.

Fiatal vezetők programok

Olyan diákoknak szólnak, akik áruházainkban vagy
raktárainkban szeretnének felsőfokú végzettséget nem
igénylő vezetői pozíciót betölteni. A programok célzott
képzést biztosítanak, hogy a résztvevők elsajátítsák a
csapatvezetéséhez szükséges technikai és szociális
készségeket.

Központi irodai friss diplomás program

A program egyedülálló lehetőséget kínál a
pályakezdőknek arra, hogy különböző szerepköröket
próbáljanak ki vállalatunk különböző funkcióiban.
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A nekem való
munkahely.
Világszerte 360 ezer embernek adunk
munkát, közülük 11 ezernek Magyarországon.
Emellett emberek milliói dolgoznak ellátási
láncunkban. Célunk, hogy nálunk lehessen a
legegyszerűbben beszerezni a megfizethető,
fenntartható és egészséges életmódot
támogató élelmiszerek széles választékát.
Éves dolgozói elégedettség felmérésünkön 7174
kollégánk vett részt, összesen 80%-uk pedig nagyszerű
munkahelynek tartja a Tescót. Ez 6%-kal magasabb
szám tavalyi eredményünknél, és ezzel minden idők
legjobb eredménye.
A Tescónál minden korosztály képviselteti magát 18 és 77
év között. A rugalmasság kritikus fontosságú, hiszen
összhangba kell hozni a családi életet a munkával. Éppen
ezért jelenleg a kiskereskedelemben dolgozó
munkaerőnk 20%-a él a részmunkaidő lehetőségével,
közülük sokan szülési szabadságról visszatérő édesanyák.

Érintettek
bevonása

Kiemelt
témáink

Munkatársak

Termékek

Bolygónk

Munkatársaink 4%-a megváltozott munkaképességű,
6 olyan szervezettel dolgozunk együtt, akik
fogyatékossággal élő embereket alkalmaznak. Emellett
kollégáink 18,1%-a saját bevallása szerint valamilyen
fogyatékossággal vagy hosszantartó betegséggel él.
Mivel az élelmiszer-kiskereskedelem elengedhetetlen
szolgáltatás, üzleteink nyitva maradhattak a korlátozások
mellett is, így 2020 márciusa óta összesen 989
határozott időben foglalkoztatott kollégát vettünk fel,
lehetőséget és segítséget kínálva olyanoknak, akik más
szektorokban időlegesen elvesztették munkájukat.

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink
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Tescós Nők 40+ Menopauzaprogram

2020. október 18-án, a Menopauza világnapján
indítottuk el egyedülálló érzékenyítő
menopauzaprogramunkat. A változókor hazánkban
a középkorú női munkavállalók 60%-át érinti,
ennek ellenére még sok helyen tabuként kezelik.
Célunk, hogy a női munkatársak mintegy 30%-át
képviselő csoport számára őszinte és támogató
hátteret és párbeszédre alkalmas platformot
biztosítsunk.

Tesco Angyal Alapítványunk az elmúlt 2 év alatt már több
mint 32 millió forinttal segített a nehéz élethelyzetben
lévő munkatársainknak.
A támogatási alapot kollégáink önkéntes adományai
adják, és a Tesco minden egyes befizetett forintot
megdupláz, a kuratórium pedig havonta dönt arról, mely
krízishelyzetbe került kollégánkat tudjuk támogatni.

Női munkatársaink alkotják munkaerőnk 67%-át
Magyarországon.
Felsővezetőink és igazgatóink 44%-át is ők képviselik.
Büszkék vagyunk rá, hogy számos tehetséges
munkatársunk van vezető pozícióban, és hogy egyenlő
lehetőséget biztosítunk mindenkinek.

További információt vállalati oldalunkon talál.
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Emberi jogok.
Az emberi jólléttel kapcsolatos
felelősségünk messze túlmutat az
általunk közvetlenül foglalkoztatott
munkatársak körén.
Törekszünk arra, hogy minden
általunk közvetlenül vagy az ellátási
láncunkon keresztül kínált munka
korrekt, tisztességes és biztonságos
legyen, és mindenhol, mindig
tiszteletben tartsák az
emberi jogokat.
Az emberi jogok megsértése
kapcsán a zéró tolerancia
elvét követjük.
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Közvetlen szállítóink
kiemelt kockázatú
telephelyeinek

97%-át
auditáltuk tavaly

Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok érvényesítése
mellett szervezetünkön belül és az ellátási láncban, és
teljes mértékben támogatjuk az ENSZ Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát, a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet alapegyezményeit és az üzleti és emberi
jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket.
Megköveteljük szállítóinktól, hogy maradéktalanul
betartsák az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés
alapkódexében foglalt munkaügyi normákat.
Megfelelési programunkban a legnagyobb kockázatú
területekre koncentrálunk, és minden kiemelt kockázatú
országban működő közvetlen szállító számára előírjuk,
hogy évente auditálja tevékenységét a nemzetközileg
elfogadott normák szerint.

További információ az Etikus Kereskedelmi
Kezdeményezésről: ETI Base Code | Ethical
Trading Initiative.
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Emberi jogok folytatás
Az elmúlt 12 hónapban a Tesco sajátmárkás termékeinek
minden magyarországi szállítóját kockázatértékelésnek
vetettük alá a világszerte elismert Food Network for
Ethical Trade (FNET) által kidolgozott módszertan szerint.
A koronavírus-járvány ugyan korlátozta az auditorok
utazási lehetőségeit, közvetlen szállítóink nagy kockázatú
telephelyeinek mégis több mint 97%-át felülvizsgáltuk az
elmúlt évben.
Minden kiemelt kockázatú telephelyen működő szállítótól
megköveteljük, hogy regisztráljon a SEDEX (Supplier
Ethical Data Exchange) rendszerbe, amely átláthatóbbá
teszi számunkra és a többi ügyfelük számára is az
elvégzett auditokat és a munkakörülményekkel
kapcsolatban tett megállapításokat. Fenntartjuk a jogot,

hogy előzetes bejelentés nélkül, bármikor felülvizsgáljuk a
Tesco szállítóinak bármely telephelyét, az adott ország
kockázati besorolásától függetlenül.

Támogatjuk a termelői közösségeket világszerte

Tisztában vagyunk azzal, hogy közvetlen szállítóink körén
kívül is akadnak emberi jogi kihívások, ezért sajátmárkás
termékeinknél tanúsítási rendszer kidolgozását tervezzük
a legmagasabb kockázatú termékek és alapanyagok
esetében.
A Tesco és a Rainforest Alliance (RFA) sok éve működik
együtt. Mindkét szervezet elkötelezetten támogatja a
mezőgazdasági termelői közösségeket világszerte,

törekszik a termelők és a munkások bérének növelésére
és a vadon élő fajok védelmére.
Az RFA fenntartható mezőgazdasági szabványa alapján
tanúsítjuk a gazdaságokat és a termelői csoportokat.
Az átfogó szabvány és nyomonkövethetőségi rendszer
garantálja, hogy a zöld béka jelöléssel ellátott termékek
és alapanyagok olyan felelős gazdaságból származnak,
ahol gondoskodnak a munkások, a vadon élő fajok és a
közösségek védelméről.
A Magyarországon értékesített Tesco márkájú
csokoládék 100%-ban rendelkeznek UTZ/RFA
tanúsítvánnyal, és az idén további tanúsított
kakaótermékek bevezetését tervezzük. Büszkék vagyunk
rá, hogy sajátmárkás kávéink UTZ/RFA tanúsítottak, ami
hamarosan a termékcsomagoláson is látható lesz. Az
idén szeretnénk ugyanezt megvalósítani teakínálatunknál
is. Az általunk értékesített RFA tanúsított banánok
arányát több mint 75%-ra növeltük, ami a tervek szerint
idén még tovább emelkedik.

Bővebb információ angol nyelven az emberi jogok
terén végzett tevékenységünkről.

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

www.tescomagyarorszag.hu

Bevezető

COVID-19

Vezérigazgatói
üzenet

Little Helps Plan

Érintettek
bevonása

Kiemelt
témáink

Munkatársak

Termékek

Bolygónk

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink

| 15 |

Termékek.
Több millió terméket értékesítünk naponta. Célunk, hogy
egészséges és fenntartható élelmiszert kínáljunk mindenki
számára megfizethető áron.
Elkötelezettek vagyunk termékeink felelős és fenntartható
termelése, beszerzése és előállítása iránt. És arra is
odafigyelünk, hogyan használják fel őket vásárlóink.
Amikre büszkék vagyunk:
A működésünkben
keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét

68%-kal
csökkentettük

Sajátmárkás termékeink
csomagolásában

100%-kal

csökkentettük a nehezen
újrahasznosítható anyagok
mennyiségét

Sajátmárkás háztartási
termékeink

100%-ban
újrahasznosítható
csomagolásúak

További információt vállalati oldalunkon talál.
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Egészséges,
fenntartható élelmiszer
megfizethető áron,
mindenkinek.
Tudjuk, hogy vásárlóink szeretnének egészségesebben és
fenntarthatóbban élni, és elvárják, hogy ezt
megkönnyítsük számukra.
Vásárlóink változó életmódjára, valamint az egészségesebb és
fenntarthatóbb élelmiszerek iránti növekvő igényre reagálva 2021
májusában megújítottuk az egészséges életmódot támogató
stratégiánkat. Célunk, hogy segítsünk a vásárlóknak egészségesebben
táplálkozni, és a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük számukra
az egészséges élelmiszerek beszerzését.
Ezekben a kihívásokkal teli időkben minden eddiginél fontosabb a jó
kondíció és egészségi állapot megőrzése. Ennek egyik legjobb módja a
kiegyensúlyozott étrend követése. Ezért három vállalást tettünk az
egészséges életmódot támogató élelmiszerek arányának növelésére az
áruházak polcain, valamint az online értékesítésben. Ugyanakkor a
világjárvány negatív hatásai miatt a családok költségvetésére is
gondolunk, ezért folyamatosan vizsgáljuk, hogyan tudjuk termékeinket
minél megfizethetőbb áron kínálni.
További információt vállalati oldalunkon talál.
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Egészséges, fenntartható élelmiszer megfizethető áron, mindenkinek folytatás

Egyedülálló, az egészséges életmódot
támogató új vállalásaink
Stratégiánk fókuszában az egészségesebb
termékválaszték áll az alábbi lépésekkel:
–– Az egészségesebb termékek arányának növelése
a megfelelő módszertan kidolgozásával, mely
rögzíti a kiindulási állapotot, valamint a 2022
végéig elérni tervezett célokat.
–– A növényi alapú, húst helyettesítő termékek
értékesítésének 300 százalékos növelése
2025-re.
–– Olyan terv kidolgozása, amely a sajátmárkás
termékeket azok összetételének
megváltoztatásával egészségesebbé teszi.

2020-ban bevezettük a gyümölcsökre és zöldségekre
érvényes Friss 5 akciót.

lehetőségeik ne akadályozzák azt, hogy
egészségesebben táplálkozzanak.

Tudjuk, hogy vásárlóinkat sok esetben az ár akadályozza
az egészséges táplálkozásban. Erre reagálva indítottuk el
a Friss 5 akciót, amelynek keretében minden héten öt
különböző zöldséget és gyümölcsöt piacvezető áron
kínálunk áruházainkban és online is. A Friss 5 sikerének
titka a kedvező ár és a frissesség. Az akcióval segítünk
vásárlóinknak minden héten megfizethető
gyümölcsökhöz és zöldségekhez jutni, hogy anyagi

Teszünk azért is, hogy sajátmárkás termékeink
egészségesebbek legyenek. 5 gramm alá csökkentettük
sajátmárkás üdítőitalaink cukortartalmát (ami egy
teáskanálnyi cukornak felel meg deciliterenként).
Ennek köszönhetően a termékek kevesebb kalóriát
tartalmaznak. A termékeket előzetesen vásárlóink is
tesztelték, hogy sajátmárkás üdítőitalaink kevesebb
cukorral is változatlanul jó ízűek legyenek.

A most bejelentett vállalások a vásárlóink számára
fontos területen gyorsítják fel a kínálatunk
fejlesztését, és újabb lépést jelentenek a zöldséggyümölcs vásárlások növelése, valamint a növényi
alapú és FreeFrom termékcsaládunk bevezetése
mellett. Célkitűzéseinknek köszönhetően minden
vásárlónk – bárhol és bármikor is forduljon hozzánk
– még könnyebben elérheti majd az egészségesebb
táplálkozást biztosító, megfizethető és
fenntartható élelmiszereket.
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Egészséges, fenntartható élelmiszer megfizethető áron, mindenkinek folytatás
További jó hír vásárlóinknak, hogy az egyre népszerűbb
növényi alapú termékek ára is kedvezőbb lesz.
Ugyanakkor sajátmárkás termékeink összetételét is
módosítjuk, csökkentve a só, a zsír, valamint a cukor
mennyiségét, és ezzel párhuzamosan növelve a
gyümölcs-, zöldség-, valamint rosttartalmat,
ahol csak lehet.
Az elmúlt évben mintegy 110 új, friss termékkel
bővítettük a Tesco kínálatát a speciális étkezési
igények kiszolgálására.
Ezeket a laktózmentes, bio, gluténmentes, vegán, illetve
növényi alapú helyettesítő termékeket egy helyre
csoportosítottuk hipermarketjeinkben, hogy a vásárlók
könnyen megtalálják, amire szükségük van. A Tesco

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

vásárlói jelenleg 155 alternatív növényi alapú termék és
373 glutén-, laktóz-, tej- vagy cukormentes termék közül
választhatnak. Vásárlóink speciális étkezési igényeit
elégíti ki FreeFrom kínálatunk, köztük például a
laktózmentes görög joghurt, a tojásmentes száraz tészta,
illetve a gluténmentes zabpehely és kekszek.

Az Európai Unió magatartási kódexe a felelős
élelmiszeripari és marketinggyakorlatokról

2021 júliusában a Tesco Magyarországon az elsők között
írta alá az Európai Unió fenntartható élelmiszer-ellátást
célzó üzleti és marketinggyakorlatokat tartalmazó
magatartási kódexét. A kódex az Európai Bizottság
„A termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiai
munkájának egyik első kézzelfogható eredménye,

amely az Európai zöld megállapodás részeként közelebb
hozza egymáshoz a vezető élelmiszer-feldolgozókat,
élelmiszeripari vállalatokat és kiskereskedőket, hogy
együtt még fenntarthatóbbá tegyék az európai
élelmiszer-ellátást. A kódex minden aláírója nyilvánosan
elkötelezte magát a fenntarthatóbb és egészségesebb
élelmiszerekre való átállás felgyorsítása mellett.

További információ az EU kódexéről és a Tesco
vállalásairól.
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68%-kal

csökkentettük az
élelmiszer-hulladék
mennyiségét 2016 óta

A világon megtermelt összes élelmiszer 40%-a megy
veszendőbe, miközben minden kilencedik ember éhesen
fekszik le esténként. Környezetünk szempontjából nem
elhanyagolható, hogy az élelmiszer-felesleg és -hulladék
okozza az üvegházhatású gázok termelődésének mintegy
10%-át. A klímaváltozás és a világjárvány együttes hatása
miatt minden eddiginél sürgetőbb az élelmiszer-pazarlás
problémájának kezelése. Előrejelzések szerint 2030-ra
az élelmiszer tehető majd felelőssé a legnagyobb arányú
károsanyag-kibocsátásért.
Az élelmiszer-pazarlás megfékezése a legjobb módszer
arra, hogy csökkentsük az élelmiszerek
környezetterhelését. A Tescónál ezért elkötelezettek
vagyunk, hogy a termőföldtől az asztalig, az ellátási lánc
minden pontján kezeljük a pazarlás problémáját, és a
magyarországi kiskereskedelmi vállalatok közül elsőként
kezdtük mérni és közzétenni az élelmiszer-hulladékkal
kapcsolatos adatainkat. 2016/17 óta 68%-kal
mérsékeltük a működésünkben keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét. Ezzel túlteljesítettük az ENSZ 12.3-as
Fenntartható Fejlődési Célját (SDG), amely az élelmiszerpazarlás 2030-ra történő megfelezéséről szól.
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Pazarlás nélküli világ folytatás
Továbbra is teljesítjük az ENSZ 2030-ra kitűzött
élelmiszerhulladék-csökkentési célját.
Évek óta dolgozunk az élelmiszer-felesleg felszámolásán
és az adományozott élelmiszerek mennyiségének
növelésén. Kollégáink elhivatott munkájának
köszönhetően a világjárvány alatt is folytatni tudtuk
ezt a fontos tevékenységet. A hulladék mennyiségének
csökkentésében nagy szerepe volt frissáru-készletezési
és -előrejelzési rendszerünk fejlesztésének, a
termékválaszték racionalizálásának, valamint
kulcsfontosságú rutinfolyamataink
megfelelő kezelésének.
Minden közép-európai áruházunkban lehetővé tettük az
élelmiszer-felesleg adományozását rászorulóknak vagy
állati takarmányozásra. A Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel partnerségben így Magyarországon tavaly
3744 tonna élelmiszert adományoztunk a nélkülözőknek,
ami csaknem 9 millió adag ételnek felel meg.

Az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-felesleg
83%-át ajánlottuk fel jótékonysági célra, ami újabb lépés az
élelmiszer-hulladék mennyiségének nullára csökkentése
érdekében azért, hogy egyetlen falat emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer se vesszen kárba.
Az élelmiszer-hulladék problémája azonban túlságosan
nagy horderejű ahhoz, hogy egyetlen vállalat képes
legyen megoldani azt. Ezért minden élelmiszeripari
vállalatot arra ösztönzünk, hogy példánkat követve
kezdje el mérni és közzétenni saját adatait, amelyek
alapján célzott lépéseket tehet az ügyben. Szállítóinkat
pedig továbbra is arra biztatjuk, hogy csökkentsék a
működésük során keletkező élelmiszer-hulladékot.
Büszkék vagyunk rá, hogy eddig kilenc közép-európai
szállítónk csatlakozott hozzánk az élelmiszer-pazarlás
elleni harcban. Közülük öten már tavaly is közzétették
élelmiszer-hulladékkal kapcsolatos adataikat, további
négy pedig az idén szeptembertől követi őket. Közös
felelősségünk, hogy csökkentsük az élelmiszer-hulladék
mennyiségét a termőföldtől az asztalig.

További információt vállalati oldalunkon talál.
Bővebb információ az élelmiszer-hulladék
mennyiségét mérő és publikáló szállítóinkról.
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megvizsgáltuk a sajátmárkás termékeinknél
használt csomagolóanyagokat. Először a nehezen
újrahasznosítható anyagok eltávolítását vállaltuk
2020 év végéig. Ezt a célt már elértük.
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Minden nehezen újrahasznosítható anyagot
eltávolítottunk sajátmárkás termékeink csomagolásából.
2019-ben vállaltuk, hogy 2025-ig 100%-ban
újrahasznosíthatóvá tesszük sajátmárkás termékeink
csomagolását. Számos termékkategóriában sikerült
egy-egy árucikknél jó eredményt elérni, és az idén a
piacon elsőként vezettünk be 100%-ban
újrahasznosítható csomagolást egy teljes
termékkategóriánál. 200 sajátmárkás háztartási termék
– köztük például mosószerek, mosogatószerek,
papírzsebkendők – csomagolását terveztük át, hogy
teljesen újrahasznosíthatók legyenek. A változatlan árú
termékeket az újrahasznosíthatóságot jelölő zöld-fehér
színű embléma teszi könnyen felismerhetővé.

Közösségek
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A 2025-re 100%-ban újrahasznosítható csomagolásra
történő átállásban hamarosan további termékkategóriák
követik a háztartási termékeket.
Az újrahasznosítási szolgáltatásért felelős egységeink
újrahasznosítják a termékek szállításánál és
raktározásánál felhasznált összes műanyag és karton
csomagolóanyagot az ellátási lánc minden pontján.
Az elmúlt évben 1178 tonna műanyagot és 15 405 tonna
kartont hasznosítottunk újra Magyarországon.
Ezen túlmentően mintegy 123,8 tonna vállfát
használtunk újra, ezzel is csökkentve a szemétlerakóba
kerülő mennyiséget.

Az első

100%-ban
újrahasznosítható
csomagolású
termékkategória
már elérhető

További információt vállalati oldalunkon talál.
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Csomagolás folytatás
Használatban lévő hulladékkezelési rendszerünk
rendkívül megbízható, ezért olyan módszereket
keresünk, amelyek segítségével a hulladékot egyéb
célokra használhatjuk fel, bezárva ezzel a kört, melynek
eredményeként semmilyen csomagolóanyag nem megy
veszendőbe. Kínálatunkban már elérhetők a működésünk
során keletkező, újrahasznosított hulladékból készült
termékek, többek között papír és műanyag
bevásárlótáskák és szemeteszsákok. Hosszú távú
célunk továbbra is az, hogy használat után minden
csomagolóanyagot bevonjunk a körforgásos
újrahasznosítási folyamatba, és új csomagolások
formájában adjunk nekik új életet.

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

Az egyszer használatos műanyag bevásárlótáskákat olyan
új kivitelűre cseréltük, amely többször is használható, és
újrahasznosítása is egyszerűbb. Az új bevásárlótáskák
100%-ban újrahasznosíthatók és 20%-ban saját
hulladékot tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy minden
évben 150 tonna – működésünkből származó –
műanyaghulladékot hasznosítunk újra ahelyett,
hogy a szeméttelepre küldenénk.
Folyamatos innovációval csökkentjük a
csomagolóanyagok mennyiségét, miközben a termékek
maximális biztonságáról is gondoskodunk.
Sajátmárkás termékeink szállítóival együttműködve
60 tonna műanyagot és 27 tonna üveget távolítottunk

el a csomagolóanyagokból 2020-ban. A frissen préselt
gyümölcslevek, az üdítőitalok és a háztartási cikkek
esetében mind újrahasznosított műanyagokat
használtunk. Összesen több mint 60 tonna
újrahasznosított műanyagot használtunk fel
termékeink továbbfejlesztéséhez.
A csomagolásmentes termékek legnagyobb értékesítői
közé tartozunk Magyarországon. Ilyenek például a
pékáruk, illetve sokféle zöldség és gyümölcs. Hogy a
lehető legtöbb terméket tudjuk csomagolás nélkül árulni,
minden lehetséges esetben eltávolítjuk a műanyag
csomagolást (például a szőlőt műanyag helyett
papírzacskóban értékesítjük), és ügyelünk rá, hogy a
fennmaradó csomagolás újrahasznosítható legyen.
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Bolygónk.
Csak egészséges és természetes környezetben
vagyunk képesek élelmiszert termelni. Saját
érdekünk, hogy mindent megtegyünk a
klímaváltozás ellen, és védjük, illetve
helyreállítsuk az értékes ökoszisztémákat.
Elkötelezetten törekszünk környezetterhelésünk csökkentésére. Ennek részeként
együttműködünk szállítóinkkal és
partnereinkkel a természetvédelem és a
vásárlók fenntarthatóbb életmódjának
ösztönzése terén.
Amikre büszkék vagyunk:
Az áruházainkban
használt villamos
energia

Fő

partnerünk
100%-a a WWF
megújuló forrásból
származik

a fenntarthatóbb
élelmiszer-fogyasztás
támogatásában

További információt vállalati oldalunkon talál.
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Úton a nettó zéró
kibocsátás felé.
A klímaváltozás a bolygónk előtt álló legnagyobb
kihívások egyike. Az éghajlat változásával járó
kockázatok komoly fenyegetést jelentenek nem
csupán közvetlenül ránk, hanem ellátási láncunk
működésére nézve is.
Ezért a tettek mezejére léptünk, és elköteleztük
magunkat, hogy 2035-re elérjük a károsanyagkibocsátástól mentes működést.
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2035-re

nettó zéró kibocsátás
elérése

2009-ben a Tesco vállalta elsőként a világon, hogy 2050re megvalósítja a karbonsemleges működést. Azóta
ambiciózus, tudományos alapokon nyugvó célokat tűztünk
ki magunk elé, a párizsi klímaegyezménnyel összhangban.
Ezeket követve pedig 2035-re előrehoztuk a nettó zéró
kibocsátás tervezett elérését.
2021 májusában közzétettük saját Klímavédelmi
Nyilatkozatunkat, amely az alábbiakat irányozza elő:
1.
2.
3.
4.
5.

a karbonsemlegességhez vezető folyamat
felgyorsítása;
a saját működésünkből származó kibocsátás
kezelése;
intézkedések a hulladék mennyiségének
csökkentésére;
a fenntartható étrend követésének
megkönnyítése;
a fenntartható élelmiszer-termelés támogatása.

Mérjük és közzétesszük a fűtésből, szállítmányozásból
és hűtésből (1. terület), a villamosenergiafelhasználásból (2. terület) és az ellátási láncunkból (3.
terület) származó károsanyag-kibocsátást, a teljes
értékláncunkban keletkező emissziót figyelembe véve.
Elkötelezettek vagyunk a nettó zéró kibocsátás
2050-ig történő elérésére az értéklánc egészében is.
Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21
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Úton a nettó zéró kibocsátás felé folytatás
67%-kal kevesebb károsanyag-kibocsátás
2015 óta

Károsanyag-kibocsátásunk összességében véve 67%-kal
csökkent Közép-Európában. Ez jól szemlélteti azt, hogy
áruházainkban áttértünk a 100%-ban megújuló energia
használatára, és az energiahatékonyság növelése terén is
számos eredményt értünk el, például áruházainkban
átálltunk a LED-világítás, hűtőberendezéseinkben pedig a
természetes hűtőgázok, és más, alacsony üvegházhatású
gázok használatára.
Szabványügyi és technológiai fejlesztéseknek
köszönhetően minimumra tudtuk korlátozni a járműveink
által megtett kilométerek számát, csökkentve ezzel az
üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.
Járműveink a szállítóktól is begyűjtik a termékeket, ami
csökkenti az üresjáratok számát. Elsődleges logisztikai
szolgáltatásunkkal így Magyarországon 592 900
kilométernyi üresjáratot iktattunk ki 2020/2021-ben,
mérsékelve ezáltal a szállítmányozásból származó
széndioxid-kibocsátást.

100%-ban megújuló energia használata
áruházainkban

Hagyományosan a villamos energia működésünk
legnagyobb károsanyag-kibocsátással járó területe.
Vállaltuk, hogy 2030-ig teljes egészében megújuló
forrású energiára állunk át. Ezzel összhangban
megújulóenergia-tanúsítványainkon keresztül
Magyarországon minden áruházunkban 100%-ban
megújuló energiát használunk.
Jelenleg csoportszinten dolgozunk azon, hogy megtaláljuk
a megfelelő módszert a 2050-es nettó zéró kibocsátási
cél minél gyorsabb eléréséhez, és csökkenteni tudjuk az
értéklánc károsanyag-kibocsátását.

750 millió euró értékű fenntarthatósági
kötvény kibocsátása

Hogy kifejezzük, mennyire fontos számunkra a
klímaválság kezelése, 2021 januárjában 750 millió euró
értékű fenntarthatósági kötvényt bocsátottunk ki az
üvegházhatású gázok termelődésének csökkentését
célzó vállalásainkhoz kapcsolódóan. A kötvénykibocsátás
a 2,5 milliárd fontos megújuló hitelkeretet is tartalmazó
fenntarthatósági finanszírozási stratégiánk része.
A kamat mértéke a Tesco Csoport egészét érintő
olyan környezetvédelmi célok megvalósításától függ,
mint az üvegházhatású gázok kibocsátásának
visszaszorítása, a megújuló energia használata
és az élelmiszer-pazarlás csökkentése.

100%-ban

megújuló energia használata
áruházainkban
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Úton a nettó zéró kibocsátás felé folytatás

A klímaváltozás kezeléséhez iparágakon átívelő
összefogásra és támogató közpolitikára van szükség. Más
vállalatokkal és politikai döntéshozókkal is
együttműködünk a különböző ágazatközi fórumokban
(például EU Corporate Leaders Group, Magyarországi
Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, Hungarian
Business Leaders Forum) vállalt tagságunkon keresztül,

és önkéntes klímavállalásokat is tettünk a felelős üzleti
gyakorlat európai uniós kódexének részeként.
A hulladékkal, a fenntartható étrenddel és a fenntartható
élelmiszer-termeléssel kapcsolatos eredményeinket
ezen jelentés Termékek fejezete ismerteti.

750 millió euró

értékű fenntarthatósági kötvény kibocsátása

További információt vállalati oldalunkon talál.

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

www.tescomagyarorszag.hu

Bevezető

COVID-19

Vezérigazgatói
üzenet

Little Helps Plan

Érintettek
bevonása

A fenntartható étrend
támogatása.
2030-ra várhatóan az élelmiszer tehető
majd felelőssé a legnagyobb arányú
károsanyag-kibocsátásért. Az
élelmiszertermelés nagy mértékben
hozzájárul a biológiai sokféleség
csökkenéséhez és a természetes élőhelyek
pusztulásához. Globális szinten a
természetes vizek 70%-át a mezőgazdaság
hasznosítja, a megtermelt élelmiszer
egyharmada mégis veszendőbe megy.

Kiemelt
témáink

Munkatársak

Termékek

Bolygónk

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink

| 27 |

Mindannyian tehetünk azért, hogy csökkentsünk az élelmiszer bolygónkra
gyakorolt negatív hatását. Erre elsősorban saját fogyasztásunkon keresztül
van lehetőségünk.
2021 júliusában a Tesco és a WWF egyedülálló együttműködést jelentett be,
amelynek keretében a két szervezet közösen támogatja a fenntarthatóbb
élelmiszer-fogyasztásra való átállást Magyarországon.
A Tesco és a WWF együttműködése Közép-Európában három fő területre
összpontosít:
–– Felhívja a Tesco munkatársainak figyelmét arra, hogy mit tehetnek a vállalati
működés környezetre és természetre gyakorolt hatásainak csökkentéséért.
–– Napi szintű, fenntartható élelmiszer-fogyasztásra ösztönzi a fogyasztókat.
–– A Tesco szállítóival és partnereivel rámutat a fenntartható termelés jó
gyakorlataira, és megfizethető alternatívát kínál a vásárlók számára.

„Egyértelmű, hogy változásra van szükség. Élelmiszerellátásunk a természeten alapszik, nekünk pedig az a
feladatunk, hogy partnereinkkel együtt felhívjuk erre a
figyelmet, meggyőzzük az érintetteket, és mielőbbi
cselekvéssel valódi eredményeket érjünk el.
Közép-Európa egyik vezető kiskereskedelmi láncával való
együttműködésünk biztos alapot teremt egy új korszak
kezdetéhez mindannyiunk számára.”
Andreas Beckmann, a WWF Kelet- és Közép-Európáért felelős igazgatója
További információ az együttműködésről.
További információ a WWF Közép- és Kelet-Európáról.
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Fellépés az
erdőirtás ellen.
Bolygónk szárazföldi területeinek közel egyharmadát
erdők borítják, amelyek közül 1990 óta mintegy 420 millió
hektárnyi erdőterület pusztult ki a föld egyéb célú
hasznosítása miatt. Elkötelezetten támogatjuk a
természetes élőhelyek védelmét, és a termékeinkben
használt pálmaolaj és szója tanúsításán keresztül 2020ra sikerült teljes mértékben megszüntetnünk
hozzájárulásunkat az erdőirtáshoz.
A sajátmárkás termékeinkben használt pálmaolaj 100%-a
rendelkezik fenntarthatósági tanúsítással.
A Tesco a Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
vezető tagja, és a saját termékeinkben felhasznált
pálmaolaj 100%-a rendelkezik RSPO minősítéssel.
Sajátmárkás fa- és papírtermékeink 100%-a rendelkezik
FSC/PEFC tanúsítással.
A fa olyan alapvető anyag, amelyet építkezéshez,
fűtőanyagként vagy fogyasztási cikkek és
csomagolóanyagok gyártásához használnak. A Consumer
Goods Forum (Fogyasztási Cikkek Fóruma)
résztvevőjeként a Tesco vállalta, hogy 2020-ig nullára
csökkenti a fa- és papírtermékei alapanyagainak
beszerzéséhez kapcsolódó erdőirtást. Arra köteleztük el
magunkat, hogy 2020 végéig minden sajátmárkás fa- és
papírtermékünk rendelkezik FSC-/PEFC tanúsítással
vagy újrahasznosított anyagból készül. A 2020/21-es
pénzügyi év végére 100%-os eredményt értünk el ezen a

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

területen, ezzel pedig teljesítettük a tanúsításra
vonatkozó célkitűzésünket.

Sajátmárkás csokoládéink 100%-a rendelkezik UTZ/RFA
tanúsítással.

Beszerzés fenntartható
forrásokból.

Büszkék vagyunk rá, hogy kávéink UTZ/RFA tanúsítottak,
ami hamarosan a termékcsomagoláson is látható lesz.
Az idén szeretnénk ugyanezt elérni teaválasztékunknál is.
A kínálatunkban szereplő RFA tanúsított banán arányát
75% fölé emeltük, ami a tervek szerint idén tovább
növekszik majd.

A Tesco és a Rainforest Alliance (RFA) sok éve működik
együtt. Mindkét szervezet elkötelezetten támogatja a
termelői közösségeket, és törekszik a vadon élő fajok
védelmére. Az RFA fenntartható mezőgazdasági
szabványát használjuk a gazdaságok és a termelői
csoportok tanúsítására. A zöld béka jelöléssel ellátott
termékek és alapanyagok olyan felelősen irányított
gazdaságokból származnak, ahol gondoskodnak a
munkások, a vadon élő fajok és a közösségek védelméről.

100%-ban

fenntartható pálmaolaj
sajátmárkás termékeinkben
További információ erdőirtással kapcsolatos, angol nyelvű
összefoglalónkban.
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Az óceánok megóvása.
A Föld felszínének háromnegyedét borító óceánok
számos különféle élőlénynek adnak otthont. A Tesco
fontos feladatának tartja az óceánok és a halállomány
egészségének védelmét. Célunk, hogy minden
haltermékünk fenntartható forrásból származzon,
és szállítóinkkal együtt közreműködünk a halászatok
helyzetének javítását célzó projektekben.
Egyre több MSC (Marine Stewardship Council) tanúsított
halat és egyéb tengeri eredetű élelmiszert kínálunk
vásárlóinknak.
A világszerte emberek millióinak étrendjében fontos
szerepet játszó tonhalat kiemelten fenyegeti a
túlhalászat vagy a fenntarthatóság határait feszegető
halászat veszélye. Az idén új „Seascape” szemléletet
dolgoztunk ki az óceánok fenntarthatóságának
támogatására. Ennek keretében sajátmárkás
szállítóinkkal közösen új átvilágítási folyamatokat
vezetünk be a halállomány egészségének vizsgálatára,
és további lépéseket teszünk annak érdekében, hogy
célunknak megfelelően 2025-re az általunk értékesített
tonhal 100%-a rendelkezzen az MSC tanúsítványával.
Döntést hoztunk arról is, hogy a továbbiakban nem
szerzünk be az Indiai-óceánból származó tonhalat az
ottani halászat környezetkárosító hatása miatt.

Egyre több MSC
tanúsított halat és egyéb tengeri
eredetű élelmiszert kínálunk
vásárlóinknak

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

További információ óceánokkal kapcsolatos, angol
nyelvű tájékoztatónkban.
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Made Mindfully.
2021 áprilisában vezettük be Közép-Európában
a Made Mindfully logót, amellyel segítünk
vásárlóinknak azonosítani a környezettudatos
módon előállított, illetve készített termékeket.
Független életciklus-elemzés segítségével
értékeljük az általunk beszerzett anyagok
környezeti hatását. Azokat a termékeket látjuk
el a Made Mindfully logóval, amelyek
megfelelnek fenntarthatósági alapelveinknek,
és a hagyományos alternatíváknál kedvezőbb
hatást gyakorolnak a környezetre.
Jelenleg a ruházati termékek több mint fele
rendelkezik ezzel a jelöléssel, amelyek
megbízható forrású anyagokból, köztük
biopamutból és újrahasznosított poliészterből
készülnek. A játékok, az üdvözlőkártyák és a
lakástextilek esetében is használjuk a Made
Mindfully logót.
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Közösségek.
Tudjuk, mennyire fontos a környezetünkben
működő közösségek támogatása.
Ez a tevékenység soha nem volt még
olyan jelentős, mint az elmúlt évben.
A koronavírus-járvány súlyos nehézséget
jelentett sok magánszemély, család és
közösség számára. Jótékonysági
tevékenységet végző partnereink
számára is kihívást jelentett a növekvő
igények kezelése a rendezvények elmaradása
és a kiskereskedelmi üzletek korlátozott
nyitvatartása miatt jelentkező
bevételkiesés miatt.
Amikre büszkék vagyunk:

66 millió
adag ételt
adományoztunk az
Élelmiszerbanknak
2016 óta

Tavaly a megmaradt
élelmiszerek

83%-a

rászorulókhoz került

További információt vállalati oldalunkon talál.
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3582

321,3 millió

1222

több mint

pályázó

A koronavírus-járvány alatt kiemelten
támogattuk stratégiai partnereinken és
saját programjainkon keresztül a helyi
közösségeket és a rászorulókat.

támogatott
szervezet

forint támogatás

21 millió
szavazat 2016 óta

Ön választ, mi segítünk

Novaji Remélés – hogy a hagyomány fennmaradjon

A Novaji Remélők Egyesületének célja, hogy a novajiak
példaértékű összefogását és az összetartozás érzését
tovább erősítse. A Novaji Remélés, azaz a novajiak
farsangvégi télűző és tavaszváró népi hagyománya 2016ban került fel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékére. Az egyesület már két alkalommal is
pályázott támogatásért az Ön választ, mi segítünk
programban, hogy az egyedi népszokás életben tartásához
biztosítani tudják a szükséges öltözékeket. Ahogy az
egyesület elnöke, Dobó Zsófia fogalmazott: „Mindenkinek
javasolni tudom, hogy legyenek lelkesek, és folyamatosan
adják be anyagaikat az új ötleteikre.”

Tesco Közösségi és Fenntarthatósági Stratégia 2020/21

Közösségek

Ön választ, mi segítünk programunk öt éve működik
sikeresen. Az évente két alkalommal megszervezett
programban vásárlóink dönthetnek arról, milyen
helyi közösségi projektek számára nyújtson a
Tesco vissza nem térítendő támogatást.
A program keretében arra kérjük vásárlóinkat,
hogy szavazzanak a közösségük szempontjából
szerintük leginkább pozitív hatással járó helyi
kezdeményezésekre, amelyeket a szavazatok
számától függően 400 ezer, 200 ezer, illetve
100 ezer forinttal támogatunk.
Fordulónként több mint 180 környezetszépítő,
oktatási és képességfejlesztési, illetve egészséges
életmódra ösztönző projekt vesz részt az
áruházakban zajló voksolásban. A folyamat
átláthatósága érdekében egy független szervezet,
az Effekteam Egyesület segítségével,
meghatározott szempontok alapján választjuk
ki a helyi áruházi szavazásban részt vevő három
projektet. A legkreatívabb, leginnovatívabb
pályázatot immár harmadik alkalommal 400 ezer
forintos különdíjjal jutalmaztuk.
www.tescomagyarorszag.hu
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Támogatjuk a helyi közösségeket folytatás
Munkatársi Önkéntes Program

A Tescónál folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan
vállalati kultúrát teremtsünk, amelyben fontos szerepet
játszik a helyi közösségek támogatása munkatársaink
számára is. Ezért 2018-ban elindítottuk a vállalati
önkéntes programunk tesztjét, melynek keretében
10 áruházunk és a központi irodában dolgozó
munkatársaink egy napot a cég által igazoltan és
fizetetten tölthettek önkéntes munkával egy kiválasztott
szervezetnél. 2019-ben országosan kiterjesztettük a
programot, így abban már a Tesco minden munkatársa
részt tud venni, ami összesen évente több mint 100 000
óra önkéntes munkát jelent.

Segítség a segítőknek

A koronavírus-járvány a frontvonalban dolgozóknak
óriási kihívást és hatalmas megterhelést jelentett. A sűrű
műszakokban munkát végző egészségügyi szakemberek
ezért minden olyan támogatást szívesen fogadtak, ami
megkönnyítette a munkájukat vagy a szünetekben a
felfrissülést. A Tesco országosan támogatta a
kórházakat, rendelőintézeteket, illetve
mentőállomásokat, és áruházainak településenként 50
ezer forintot biztosított arra, hogy olyan termékeket
adományozzanak a közelükben működő Covidosztályokon dolgozóknak, amire igazán szükségük van.
Összesen több mint 40 üzletünk nyújtott támogatást
Tiszaújvárostól Siklóson át Sopronig, ahol kollégáink a
saját megfeszített munkájuk mellett is lelkesen
szervezték az adományozásokat.

Az ország legnagyobb adománygyűjtő csapata

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország
egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív
szervezete. A Segélyszervezet szeretet.éhség.,
Felhőtlen gyermekkor, illetve Iskolakezdés együtt!
programjai a hátrányos helyzetű gyermekek
támogatására fókuszálnak.
A Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai
partnereként már több mint egy évtizede vesz részt az
adománygyűjtő kampányokban. A kampányidőszakokban
az áruházlánc vásárlói a pénztárakban és online kapható
250 forintos adománykuponok megvásárlásával
segíthetik a Segélyszervezet a munkáját, így többek
között a nélkülöző gyermekek karácsonyának szebbé
tételét, a bántalmazottak fejlesztését, felzárkóztatását
vagy a nehéz anyagi körülmények között élők
beiskolázását.

2020-ban több mint

222 ezer

adománykupont értékesítettünk és
összesen

71,6 millió

forint adománnyal támogattuk a
Segélyszervezetet
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Élelmiszerrel támogatjuk
a rászorulókat.
A helyi munkavállalók foglalkoztatása és a
helyi vállalkozásokkal folytatott
együttműködés mellett közösségi
csoportokat, valamint a kollégáink és
vásárlóink számára fontos helyi, jótékony
ügyeket is támogatunk a minél nagyobb
pozitív hatás elérése érdekében.
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A 2020/21-es pénzügyi évben 3 744 tonna élelmiszerfelesleget adományoztunk jótékony célra, ami közel
9 millió adag ételnek felel meg. Ezzel együtt 2016 óta
több mint 66 millió adag ételnyi élelmiszer-adományt
ajánlottunk fel a rászorulóknak. A rendszeres élelmiszeradományozást a koronavírus-járvány idején is folytattuk,
hiszen ebben az időszakban még többen kerültek
nehéz helyzetbe.

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink
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Napi élelmiszermentő programunk működtetésén felül
egyszeri 42 millió forint értékű termékadományt is
felajánlottunk a rászoruló családoknak.
Az adományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen
és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül
juttattuk el azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük
volt erre.

A felelős és sikeres élelmiszer-elosztási programok
kidolgozásával hatékony segítséget tudunk nyújtani a
környezetünkben élő embereknek. 2014 óta szorosan
együttműködünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel,
hogy élelmiszer-feleslegünket eljuttassuk a helyi
közösségek rászorulóihoz.
Tartósélelmiszer-gyűjtő akciókat is rendszeresen
szervezünk velük áruházainkban, ahol vásárlóinkat
bátorítjuk élelmiszer-adományozásra az Egyesület
és partnerszervezetei számára.

2020-ban

42 millió

forint értékű rendkívüli
termékadományt
nyújtottunk
További információt vállalati oldalunkon talál.
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Egész nyáron átívelő élelmiszergyűjtő akciót
is hirdettünk.
Ennek keretében vásárlóink tartós élelmiszert
adományozhattak az áruházakban. A 10 hét alatt
összesen közel 25 tonna élelmiszer gyűlt össze. Ezt az
eredményt is túlszárnyalta a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület által szervezett szokásos év végi
tartósélelmiszer-gyűjtés, amelyhez a korábbi évekhez
hasonlóan a Tesco is csatlakozott. A kampány során
most először online adományozásra is lehetőség volt.
Webes szolgáltatásunk felületén a vásárlók három
különböző értékű virtuális adománycsomag közül
választhattak, melyek tartalmát a jelzett szükségleteknek
megfelelően az Egyesület állította össze a
rászorulók javára.
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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 2020-ban összegyűlt 128 tonna karácsonyi adományt
további 15 millió forint pénzbeli támogatással
egészítettük ki.

Közösségek

Vállalatirányítás

Beszámolók és
elismeréseink
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„A Tesco munkatársai és vásárlói a rendkívüli
helyzetben is többször bizonyították, hogy
nem maradnak érzéketlenek a rászorulók
problémái iránt. A tavaszi nagy értékű, több
milliós termékfelajánlásukat követően a
nyári rendkívüli élelmiszergyűjtő akciójuk,
valamint az online és az áruházakban
párhuzamosan zajló karácsonyi kampányuk
is nagy segítség volt a nehéz helyzetbe került
családok támogatásában, nem is beszélve a
fennakadás nélkül működő közös napi áruházi
élelmiszermentő programunkról.”
Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke
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Vállalatirányítás.
A Little Helps Plan Stratégia filozófiája szervesen áthatja a
Tesco működését. Vállalatirányítási struktúránk
gondoskodik róla, hogy a kollégák a szervezet minden
szintjén részt vegyenek céljaink megvalósításában, és
hozzájáruljanak a pozitív változások eléréséhez.
A Little Helps Plan keretében végzett munkánkat stratégiai üzleti
tervünkbe is beépítettük, amelynek megvalósítását a közép-európai és az
országos szintű vezetőség irányítja, és negyedévente ellenőrzi. A Little
Helps Plan eredményeit a csoportszintű igazgatóság vállalati társadalmi
felelősségvállalási bizottsága is rendszeresen felülvizsgálja. A bizottság
felügyeli a Csoport társadalmi és környezetvédelmi tevékenységét.
A bizottság tagjai együtt felelnek azért, hogy az igazgatóság elegendő
figyelmet fordítson a fenntarthatósági kérdésekre, és ez bizalmat,
illetve tiszteletet ébresszen a Tesco iránt.
Üzleti Etikai Kódexünk határozza meg üzleti működésünk alapjait,
segít és véd minket. Ez többet jelent a törvények és szabályaink puszta
betartásánál. Olyan értékvezérelt magatartást és döntéseket irányoz elő,
amelyek mindig helyes cselekedetre ösztönöznek, szem előtt tartva
munkatársaink, vásárlóink, a közösségek és vállalatunk érdekeit.
Fontos, hogy minden kollégánk ismerje a követendő szabályokat és a
tőle elvárt magatartást.

További információ Üzleti Etikai Kódexünkben.
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Beszámolók és elismeréseink.
A Tesco PLC jelentései

Ez a harmadik éves jelentésünk a témában, és továbbra is évente közzé fogjuk tenni
eredményeinket.
A Tesco PLC leányvállalataként a Tesco Magyarország eredményei is szerepelnek a Tesco
Csoport jelentéseiben.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai

A Tesco különböző módokon és eltérő mértékben járul hozzá az ENSZ Fenntartható
Fejlődési Céljainak (SDG-k) megvalósításához.

Díjaink

Év Boltja 2020

–– A Tesco lett Az Év Munkáltatója.
–– A Benzinkúti Shop kategóriában a Shell Tesco Shop győzött.
–– A különdíjak közül a legtöbb szavazatot a közönségtől az ország első Tescója, a
szombathelyi szupermarketünk kapta.

Star Store 2020

–– A Trade Magazin StarStore versenyén Bevásárlóközpont kategóriában első helyezett
lett a Kecskeméti Tesco hipermarket.

Doing Good CSR Award 2020

–– Környezeti ügyek – Energia és hulladékgazdálkodást érintő projektek kategóriában
kategóriagyőztes lett a „Hisszük, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes” pályázatunk.

Open Spotlight Award 2020

–– Engine of Change kategóriában Ezüst díjat kapott a Tescós Nők 40+ menopauza
programunk.

HRKOMM Award 2020

További információ arról, mit teszünk Magyarországon
a főbb Fenntartható Fejlődési Célokért.
További információ: www.tescoplc.com/reportinghub.
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–– Sokszínű munkahely alkategóriában Arany helyezést értünk el a „Sokszínűség a
Tescónál” pályázatunkkal.
–– Sokszínű munkahely alkategóriában az EQ különdíjat is kiérdemeltük a „Sokszínűség a
Tescónál” pályázattal.
–– Járványhelyzetre adott HR-kommunikációs válasz kategóriában Felelős és Empatikus
munkaadó különdíjat nyert „A járványhelyzetben megvalósított HR kommunikáció a
Tescónál” pályázatunk.

Holnap városáért Díj 2020

–– Az Üzlet a városért kategóriában ismerték el Tescót a City Hungary program díjával.
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