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A Tesco Közösségi Tervéről 
 

 
A legnagyobb hazai áruházláncként kiemelten fontosnak tartjuk a felelős vállalati működést. 

Számunkra az egyik legnagyobb kihívás az, hogy érintettjeink felé demonstráljuk: a Tesco 

úgy éri el céljait, hogy a társadalom – különös tekintettel a működési környezetét körülvevő 

közösségekre – elvárásait figyelembe veszi, azokat üzletmenetébe beépíti, a környezetét és a 

vállalatot egyaránt érintő kulcstémákra és problémákra működése során figyelmet fordít, 

azok megoldására programokat dolgoz ki és valósít meg. 

 

Felelős működésünk kereteit az úgynevezett Közösségi Tervünk biztosítja, melynek három 

kiemelt pillére a környezetvédelem, az egészséges életmód támogatása, illetve a helyi 

közösségek támogatása. 

 

Számos környezetvédelmi kezdeményezést indítottunk útjára az elmúlt években. Ebbe a 

sorba illeszkedik a víz- és energiafelhasználás csökkentését elősegítő megoldásokkal és 

épületgépészeti rendszerekkel (geotermikus energia, zöldtető, napkövető napkollektor 

használata, hűtő-fűtő közegek energiájának visszanyerése stb.) ellátott Zöld Áruházak 

építése, illetve a meglévő áruházaink átalakítása az energiafelhasználás csökkentése 

érdekében. Ezen kívül olyan „örökzöld” táskákat vezettünk be áruházainkban, amelyeket csak 

egyszer kell megvásárolni, utána szükség esetén mindig térítésmentesen újra cserélhetők, 

ezzel is ösztönözve a vásárlók környezettudatosságát. 2010 márciusában megszüntettük az 

ingyenes bevásárlótáskákat áruházainkban. 2009-től több alkalommal rendeztünk hulladék-

visszaváltó akciókat a Tesco PET-palack és alumíniumdoboz visszaváltási rendszeréhez 

kapcsolódóan. (A vállalat környezetvédelmi erőfeszítéseiről részletesen olvashat a 

www.ecotesco.hu weboldalon.) 

 

Az egészséges életmódot támogató program keretében bevezettük a „Light Choices – 

Könnyű választások mindennap” termékcsaládot, amely ízben gazdag, ugyanakkor 

alacsonyabb tápanyagtartalmú termékeket kínál megfizethető áron az egészséges életmód 

híveinek. (A termékcsaládról részletesen olvashat a www.lightchoices.hu weboldalon.) Ezen 

kívül Tesco Fitt Napok néven tavaly olyan programsorozatot indítottunk útjára, amely 

mindenkinek lehetőséget biztosít a könnyed és játékos testmozgásra. A program résztvevői 

egyúttal egy helyi oktatási intézmény sporteszközparkjának megújításához is hozzájárultak. A 

Tesco másik hangsúlyos, egészséges életmódot hirdető rendezvénye az Egészségnap, 

http://www.ecotesco.hu/
http://www.lightchoices.hu/
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amelynek keretében vásárlóink vért adhatnak, valamint ingyenes egészségügyi szűréseken, 

vizsgálatokon vehetnek részt.  

 

Közösségi tervünk fontos eleme, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki azokkal a 

közösségekkel, amelyekben áruházaink révén jelen vagyunk. Ezt a célt szolgálja a tavaly 

két városban elindított érintetti párbeszéd programunk. A program keretében 2009-ben 

Mohácson és Kaposváron, 2010 telén és tavaszán pedig Nyíregyházán és Érden rendeztünk 

kerekasztal beszélgetést, melyeken arra kerestük a választ, hogyan válhat az áruházlánc 

felelősebb szomszéddá, a helyi közösségek életének szerves részévé. Az érintetti 

párbeszéd programot 2010 őszén négy további helyszínen folytatjuk. 

 

Közösségi szerepvállalásunk része az Önkéntességi program is, amelyen keresztül a vállalat 

munkát „adományoz” a helyi közösségnek. Mohácson a Dózsa György utcai kerékpárút 

melletti útszakasz rendbetételével javítottak önkénteseink a városképen, és ezáltal a 

városlakók közérzetén; Kaposváron pedig 15 dolgozónk a helyi Petőfi Sándor Központi 

Óvodának „adományozta” egy napi munkaidejét, amely során 200 bábot készítettek valamint 

segítettek a hó eltakarításban és egyéb apróbb munkálatokban. A pozitív visszajelzésekre 

alapozva a program folytatását tervezzük. 


