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 Tesco 

Érintetti Fórum 

Szekszárd 

Összefoglaló  

 
Időpont: 2010. december 1. 14.00 – 16.00 

Helyszín: Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Ház 

Moderátor: Braun Róbert, B&P Braun & Partners Magyarország 

 

 

Háttér 

A Tesco vállalati felelősségvállalásának egyik legfontosabb pillére a helyi közösségek 

támogatása, felelős szomszédi viszony kialakítása. Arra törekszik, hogy megismerje és 

figyelembe vegye érintettjei érdekeit, véleményét, javaslatait, és elvárásaik ismeretében 

hozza meg döntéseit.  

 

A Tesco 10 éve része Szekszárd életének. A vállalat számára fontos cél, hogy a jövőben is 

fenntartsa, erősítse a kapcsolatot a helyi közösséggel, hogy felelős szomszédja legyen 

Szekszárdnak. 

 

A fenti cél érdekében a Tesco párbeszédet kezdeményezett Szekszárd városával. 

 

 

Résztvevők 

Név Szervezet 

Almási Erzsébet, foglalkoztatói kapcsolattartó 

szakreferens 

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi 

Kirendeltség 

Asztalos Adrienn, sport és ifjúsági referens Polgármesteri Hivatal 

Baka György, elnök Zöldtárs Alapítvány 

Bodony Iván, vezető 
Dél-dunántúli Regionális Módszertani Gyermekotthon 

Dárdai Anikó, titkárságvezető Gemenc Volán Zrt. 

Gulyás Katalin, megyei igazgató Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 

Heim Károlyné, elnök Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete 

Kővári László, Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottság elnöke  Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Matókné Kapási Júlia, igazgató Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 
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Pálinkásné Jantner Jolán, vezető Rádió Antritt 

Poczikné Orosz Valéria, kirendeltség vezető 

helyettes 

NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége, 

Szekszárdi Kirendeltség 

Scherer Tamás, kuratóriumi elnök Sportélmény Alapítvány 

Dr. Sziráki Edina, hivatalvezető 

Tolna Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság, Szekszárdi Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

Tóth Mónika, marketingvezető Tolna Tej Zrt. (Tolle) 

Czinki Norbert, áruház-igazgató Tesco 

Iglódi-Csató Judit, kommunikációs igazgató Tesco 

Magyar Henrietta, közösségi kapcsolatok 

menedzser Tesco 

Braun Róbert, partner B&P Braun & Partners Magyarország 

 

 

 

Fórum 

 

Iglódi-Csató Judit, a Tesco kommunikációs igazgatója nyitotta meg a fórumot; megköszönte 

a résztvevőknek, hogy eljöttek, és megosztják véleményüket a vállalattal. Köszöntőjében 

kiemelte, hogy a Tesco a magyar gazdaság egyik jelentős szereplőjeként, az ország egyik 

legnagyobb munkaadójaként nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy működése hatással van a 

környezetére, a társadalomra, a körülötte élő közösségekre. Elmondta, hogy a Tesco érintetti 

párbeszédeinek, így a mai fórumnak is az a célja, hogy a vállalat hiteles képet kapjon 

érintettjei elvárásairól, hogy közösen gondolkodjanak az együttműködési lehetőségekről. 

 

Ezt követően a moderátor köszöntötte a részvevőket és ismertette a fórum menetét. 

 

A moderátor ismertette a fórum fő témaköreit: 

 

1. Hogyan válhat a Tesco vásárlóközpontúbb áruházzá? – (áruházon belüli 

kommunikáció, panaszkezelési folyamat fejlesztése) 

 

2. A helyi termelők és a Tesco kapcsolata: együttműködési lehetőségek, hazai/helyi 

áruk körének bővítése 

 

3. A Tesco közösségi szerepvállalása: társadalmi szerepvállalás, helyi 

kezdeményezések, sport és egészséges életmód propagálása, partnerségek 
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1. Az érintettek felvetései a Tesco belső működésével, a munkavállalókkal 

való bánásmóddal kapcsolatban 

 

 A Tesco munkavállalóitól elég negatív véleményeket lehet hallani a vállalatról; rossz a 

kapcsolat a vezetők és a beosztottak között, alacsonyabbak a bérek, mint a többi 

helyi kereskedelmi cégnél. 

 A szekszárdi Tesco vizsgálja felül a dolgozói körében a munkahelyi közérzetet 

kialakító tényezőket, és a vizsgálat függvényében dolgozzon ki és hajtson végre 

közérzet-javító intézkedési tervet.  

 A Tesco vizsgálja felül a béreit, és zárkózzon fel a környező kereskedelmi egységek 

átlagos béreihez.  

 Toborzás és kiválasztás terén a Tesco a kezdetektől szorosan együttműködik a 

Munkaügyi Központtal, jó a kapcsolat.  

 Nagyon jó, hogy a Tescóban van munkalehetőség diákok számára is. 

 A vásárlók számára is érzékelhetően nagy fluktuáció jellemző a Tescóban, ami nem 

segíti a személyes kapcsolatok építését és a vásárlóközpontúságot. 

 Nagyon sűrűn cserélődnek az áruház-vezetők is, ez sem tesz jót a helyi 

kapcsolatépítésnek. 

 

 

2. Az érintettek felvetései, kérdései a helyi termelőkkel, a hazai árukkal 

kapcsolatban  

 

 A beszállítókkal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy a Tesco kit tekint magyar 

beszállítónak, amikor a 2008/2009-es üzleti évről szóló Vállalati Felelősségvállalás 

Jelentésében azt írja, hogy a szállítói darabszámát tekintve 77%, a forgalmi súlyt 

tekintve pedig 86% a hazai szállítók aránya? 

 A Tolna Tej termékei miért drágábbak a Tescóban, mint más kereskedőknél? 

 A Tolna Tej az egyik legjelentősebb helyi termelő, jó lenne, ha szorosabb, 

személyesebb kapcsolat alakulhatna ki a Tesco és a Tolna Tej között, mert jelenleg 

csak adminisztrációs jellegű, beszállítói kapcsolatuk van. 

 A Tescónak azért is érdemes lenne a ténylegesen helyi, magyar beszállítókkal 

dolgoznia, mert a külföldi, távol-keleti importból származó széndioxid kibocsátás 

nagyon jelentős. Ha a Tesco valóban elkötelezett a kibocsátásának csökkentése 

mellett, akkor erre is oda kellene, hogy figyeljen.  

 A Tesco vizsgálja meg a zöldség/gyümölcs, illetve az alapvető élelmiszerek származási 

ország, illetve forgalmi súly szerinti megoszlását a termékportfóliójában, és növelje a 

hazai élelmiszerek forgalmi súlyát. 
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3. Az érintettek felvetései a Tesco vásárlóközpontú működésével 

kapcsolatban 

 

 A polcok állandó átrendezése az áruházban nagyon zavaró, sok vásárlói panasz 

érkezik az NFH-hoz is emiatt. 

 Fontos lenne jobban figyelni a biztonságra az áruházban, megelőzni a lopásokat. 

 Néha lehet találni lejárt termékeket a polcokon/hűtőkben, erre jobban oda kellene 

figyelnie a Tescónak. 

 Az NFH az utóbbi ellenőrzésekkor körülbelül 50%-ban talál problémát a megyei 

Tescóknál.  

 Az akciók meghirdetésénél gyakran előfordul, hogy hamar elfogynak a termékek, sok 

vásárló már hiába keresi őket. 

 Előfordul, hogy kint maradnak a már lejárt akciókat hirdető táblák, amik 

megtéveszthetik a vásárlókat. 

 Az ártájékoztatás érzékelhetően javult az utóbbi időben. 

 Az NFH szívesen tart fogyasztóvédelemmel kapcsolatos oktatást a Tesco dolgozóinak, 

ha erre van igény. 

 Nagyon kevés dolgozó van a vásárlói térben, jó lenne, ha a Tesco növelné azoknak a 

munkatársaknak a számát, akik szakszerű segítséget tudnak nyújtani a vásárlóknak. 

 A panaszkezeléssel egy munkatárs foglalkozik az áruházban, akinek e mellett még 

számos más feladata is van, ezért nem tudja kellő hatékonysággal ellátni ezt a 

munkát. Jó lenne, ha a Tesco még egy munkatársat felvenne erre a pozícióra. 

 Jó lenne, ha a Tesco bővítené a diabetikus termékek körét. 

 A Tesco parkolójában a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyekre 

gyakran beállnak olyanok, akik nem lennének jogosultak erre. Ennek a problémának a 

megoldása érdekében a Gazdasági Bizottság szívesen szól a rendőrségnek, hogy 

fokozottabban felügyelje a Tesco parkolóját. 

 Felmerült a kérdés, hogy a Tesco parkolójában működő vállalkozásoknak ki ad 

engedélyt, hogyan választják ki ezeket? 
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4. Az érintettek felvetései a Tesco közösségi szerepvállalásával, 

felelősségvállalásával kapcsolatosan (elvárások, együttműködések, 

partnerségek) 

 

 A Tesco régebben támogatta a Művelődési Ház gyermekrendezvényeit, de abbamaradt 

ez az együttműködés. A Művelődési Ház szeretné, ha a Tesco végiggondolná ismét a 

lokális kultúra támogatásának lehetőségét. 

 A Tesco támogathatná a város sportrendezvényeit, például a streetball fesztivált, 

aminek most épp helyszínt keresnek, és a Tesco parkolója alkalmas lenne a 

rendezvény megtartására. Ezen kívül a szekszárdi sportarénában is lehetne nagy 

sportrendezvényt csinálni (a Tesco FittArénához hasonlóan), ahol bemutatkozhatnának 

a helyi sport klubok és az egész várost meg lehetne mozgatni. 

 Kevés a fiataloknak szóló (sport) program, erre fókuszálhatna jobban a Tesco. 

 A Tesco régóta partnere a Vöröskeresztnek, jó a kapcsolat, rendszeresen szerveznek 

véradásokat a Tesco parkolóiban. Ugyanakkor fontos lenne megoldani azt, hogy a 

nyári hőségben ne kinti sátrakban folyjon a véradás. 

 A Nagycsaládosok Egyesületének van egy plasztikkártyája, a Tesco adhatna 

kedvezményt azoknak, akik rendelkeznek ezzel a kártyával. 

 Jó lenne, ha a Tesco adna némi karácsonyi kedvezményt a termékekre a 

Nagycsaládosok Egyesületének. 

 A Gyermekotthon számára is sokat jelentene, ha a Tesco adna némi kedvezményt a 

termékekre. 

 A Gyermekotthonban lakó gyerekeket gyakran kapják lopáson a Tescóban, ennek a 

problémának a megoldásában jó lenne, ha együtt tudna működni a Tesco a 

Gyermekotthonnal. Fontos lenne, hogy a Tesco méltányosabban bánjon ezekkel a 

gyerekekkel - a körülményeikre tekintettel –, a közös cél az, hogy megelőzzék a 

lopásokat. 

 Szekszárd klímabarát település, nemrég fogadták el a 2011-es cselekvési tervet, 

amihez a Tesco is kapcsolódhatna több ponton, ez ügyben érdemes lenne összeülnie a 

Tesco vezetésének és a városnak. 

 "Klímabarát Tesco" program keretében telepítsen 1.000 db fát a Tesco Szekszárdon. 

Telepítsen évente 300 db fát 3 éven keresztül, majd ezt követően évente ugyanilyen 

mértékben támogassa a szekszárdi klímakör programjait. 

 Felmerült az a kérdés, hogy a Tesco mi alapján állította össze az érintetti párbeszédbe 

bevont szervezetek listáját? 

 A Tesco Vállalati Fenntarthatósági Jelentésével kapcsolatban felmerült, hogy a Tesco 

auditáltatta-e a jelentését? 
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A Tesco válaszai az érintettek felvetéseire, kérdéseire 

 

Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések 

Több mint 100 településen 22 000 munkavállalót alkalmazunk.  Dinamikus áruháznyitási 

programunknak köszönhetően 1996 óta évente átlagosan 1500 új munkahelyet teremtünk, 

jelenleg közel 200 áruházunk van Magyarországon. A középiskolásoknak szóló szakmai 

gyakorlati programban évente 900 diák vesz részt. A Befogadó Közösség elnevezésű 

programunkba bevont 120 áruházunkban áruházanként 4-5 megváltozott munkaképességű 

alkalmazottat foglalkoztatunk országszerte, s így több száz ember munkaerő-piaci 

reintegrációját segítjük elő. 

 

Munkavállalói elégedettség 

Minden évben HORIZONT néven saját dolgozói elégedettség felmérést készítünk, a teljes 

dolgozói állomány kérdőíves megkérdezésével. A 2010. februári felmérésen a kitöltési arány 

kiemelkedően magas, 91 százalékos volt (a kitöltés önkéntes alapon működött). Az országos 

eredmény 2010-ben javulást mutatott a 2009-es eredményekhez képest, a válaszadók 

kiemelkedően pozitívan értékelték a vezetőktől kapott támogatást, és a végzett munka 

érdekességét.  

Országos Horizont eredmények kérdéscsoportonkénti bontásban 2010 és 2009 évi 

felmérésből 

KÉRDÉSCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK 

Országos eredmény 

2009 

Országos eredmény 

2010 

Hogy érzed magad a Tescónál 53 58 

Bízunk egymásban, tiszteljük egymást 55 59 

Vezetőmtől megkapok minden támogatást, hogy 

jobban végezhessem a munkám 68 70 

Mennyire érdekes a munkám 65 67 

Megelégedettség 39 51 

Tesco Értékek 60 65 

Változások 53 67 

 

A munkavállalói panaszok kezelésének több fórumot is biztosítunk áruházi szinten. Bármely 

panasszal akár saját munkahelyi vezetőjéhez, akár a személyzeti igazgatóhoz fordulhat a 

munkavállaló, és ügyét mindig korrekt módon kivizsgáljuk, törekszünk mindkét fél számára 

megnyugtató megoldást találni. Ezen kívül rendelkezünk vállalati szinten egy „Ne hallgass” 

vonallal, ahova bárki névtelenül bejelentheti problémáját, amely bejelentést minden esetben 

szigorúan leszabályozott folyamat alapján ellenőriznek a régiós vezetőink, tehát teljesen 

függetlenül a helyi vezetőktől, kizárva a részre hajlás lehetőségét. Negyedévente dolgozói 

fórumot tartunk, ahol a dolgozók közvetlenül megoszthatják a vezetőkkel a felmerülő 

problémáikat, észrevételeiket, és még azelőtt tudunk reagálni, mielőtt panasz keletkezhetne. 
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Javadalmazás 

A munkakörök összetettsége, a feladatkör és a felelősség nagysága alapján világos és 

átlátható javadalmazási rendszert alakítottunk ki, így téve lehetővé a munkakörök értékének 

és a piaci viszonyoknak megfelelő fizetési színvonalat és a belső méltányosságot. Amellett, 

hogy az üzletág valamennyi területén és minden szinten versenyképes fizetést kínálunk, 

törekszünk arra, hogy a lehető legszélesebb körben alkalmazható juttatási elemeket is 

kínáljunk munkatársaink részére. Ezek közé tartozik a vásárlási kedvezmény a Tesco 

áruházakban vásárolható termékekre és a kedvezmény a Tesco biztosítási és utazási 

szolgáltatásaira, valamint az egészségpénztári juttatás és az étkezési hozzájárulás. Fontos 

megjegyezni, hogy a Tesco minden járulékot befizet minden egyes munkavállalója után, ami 

sok munkáltatóról nem mondható el. 

 

 Átlagos kezdő fizetés (bruttó 

Ft) 

Kezdő fizetés a minimálbér 

százalékában 

Pályakezdők 80 000 – 157 000 109% – 213% 

Diplomás pályakezdők 280 000 381% 

 

Fluktuáció 

A munkatársak, illetve vezetők gyakori cserélődése elsősorban a vállalaton belüli vándorlás 

lehetősége miatt van. Munkavállalóink számára sokféle képzési lehetőséget nyújtunk, 

kinyitva ezzel az egyéni karrierutak minél nagyobb szabadságát. 2010-ben minden tízedik 

kollégánk részt vett valamilyen belső karrierfejlesztési programunkban.  Ezek sikerét igazolja, 

hogy jelenleg is több mint ezer olyan menedzser dolgozik a Tescónál, aki egyszerű kiszolgáló 

személyzetként kezdett nálunk. 

 

 

Beszállítókkal és termékekkel kapcsolatos kérdések 

800 magyar beszállítóval állunk üzleti kapcsolatban, termékeink 80-85%-a helyi, 

magyarországi beszerzésből származik, 15-20%, ami a regionális és nemzetközi csatornákon 

keresztül kerül a boltokba. Ezeknek az arányoknak a kiszámításakor a magyarországi 

székhellyel rendelkező, Magyarországon bejegyzett szállítókat tekintettük hazainak. Egyelőre 

nincs általánosan elfogadott definíció arra vonatkozóan, hogy ki tekinthető magyar 

beszállítónak, illetve milyen termék tekinthető hazainak. A Tesco folyamatosan lobbizik azért, 

hogy szülessen egy általánosan elfogadott definíció, amihez mindenki igazodhat, de egyelőre 

nem sikerült ezt elérni. 

 

Partnerség a kis- és középvállalkozásokkal 

Regionális Beszállítói Fórum programunkat 2009 őszén indítottuk el annak érdekében, hogy 

elősegítsük a hazai kis- és középvállalkozások megerősödését, és megismerjünk olyan helyi 

beszállítókat, akik ez idáig méretüknél vagy termelési kapacitásuknál fogva nem válhattak a 

Tesco partnereivé. Az első két rendezvényünkre összesen hét megyéből hívtunk meg kis- és 

középvállalkozásokat, hogy mutassák be cégüket, termékeiket és kapacitásukat. 

Kezdeményezésünknek köszönhetően immár 40 új magyar regionális beszállító partner több 
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mint 130 terméke kapható a kelet- valamint a nyugat-magyarországi Tesco áruházakban. 

Legutóbbi Beszállítói Fórumunkat Pécsett tartottuk, ezúttal Tolna, Somogy és Baranya megye 

kis- és középvállalkozásaival ismerkedtünk meg. A fórumoknak köszönhetően belistázott 

termékek a már sok áruházban jól ismert „Finomságok a régióból” figyelemfelhívó 

kihelyezéssel kerül az üzletekbe. 

 

A helyi gazdaság támogatása 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a mezőgazdasági szektor termeli meg a hazai GDP 2,5 

százalékát, társadalmi jelentősége azonban meghaladja a gazdasági súlyát: számos 

elmaradottabb térségben a mai napig ez biztosítja az egyetlen lehetőséget a megélhetésre. 

Éppen ezért támogatjuk a hazai mezőgazdasági termékek piacra juttatását. A tavaszi-nyári 

szezonban az értékesített zöldség és gyümölcs több mint 90 százaléka magyar termelőktől 

származik (a kivétel a déligyümölcs), de az arányuk még a téli időszakban is 50 százalék 

felett van. A magyar termékeket kis magyar zászlós matricával is megjelöljük, hogy a 

vásárlók könnyebben megtalálhassák őket. Az ily módon megjelölt termékek között számos 

tradicionális magyar termék található, mint az alma, körte, káposzta, saláta, hagyma, 

zöldpaprika, paradicsom, cékla, retek stb.  

 

Kapcsolat a Tolna Tejjel 

A 2010 novemberében Pécsett tartott regionális beszállítói fórumunkon a régió helyi 
beszállítói találkozhattak és folytathattak tárgyalásokat beszerzőinkkel. Ennek feldolgozása 
folyamatban van. 2011 márciusában tervezzük a szélesebb körű regionális választék 
bevezetését a nagyobb hipermarketekbe, de pontos listát egyelőre nem tudunk mondani. Az 
árral kapcsolatos kérdésnek utána járnak a kollégák.  
 

 

Vásárlóközpontú működés 

 
Az áruk elrendezése: Napi szinten monitorozzuk a vásárlói igényeket az áruházak belső 
kialakításával, az áruk elrendezésével kapcsolatban, és igyekszünk a vásárlói elvárásokhoz 
igazodni. A polcokat nem marketing célból (az eladások növelése érdekében) rendezzük át – 
régebben ez valóban egy marketingfogás volt, de ma már nem alkalmazzák ebből a célból. 
Az átrendezésre az árukínálat változása miatt van szükség, de igyekszünk minél levesebb 
alkalommal változtatni az elrendezésen, mivel ez számunkra is többletmunkát jelent. 
 
Kiszolgáló személyzet száma: Többször kaptunk olyan visszajelzést, hogy kevés az eladó, 
aki segíteni tud a vásárlóknak, ezért a jövő évben többek között ennek a megoldására 
fogunk koncentrálni. 
 
Árintegritás és akciók: Az idei évben sok erőfeszítést tettünk az árintegritási problémák 
kezelése és az ártájékoztatás javítása érdekében, örülünk, hogy a hatóság is észlelte a 
javulást ezeken a területeken. Az akciók esetében előfordul, hogy gyorsan elfogy a termék, 
vagy túl kevés van belőle, például azért mert egy beszállító nem érkezik meg időben. Ebben 
az esetben a vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy megadják az elérhetőségüket a 
vevőszolgálaton, és értesítjük őket, amikor ismét kapható a termék. 
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Diabetikus/egészséges termékek: Kereskedőként a keresletre reagálva változtatjuk 
termékportfóliónkat. Az egészséges életmód jegyében nem csak a csökkentett 
kalóriatartalmú Light Choices termékcsaládot vezettük be, hanem az Irányadó Napi Beviteli 
Érték (INBÉ) jelölések alkalmazásával támogatjuk a tudatos vásárlást a termékek tápanyag 
információinak pontos feltűntetésével. Saját márkás kínálatunk fejlesztésével és bővítésével, 
új termékvonalak bevezetésével reagálunk a változó vásárlói igényekre. 
 
Parkoló: A Tesco parkolója közterületnek számít, a Tesco biztonsági őrei nem léphetnek fel 
hatóságként senkivel szemben az áruház területén kívül. A mozgássérült parkolóhelyek 
jogtalan elfoglalásának kiküszöbölése érdekében szívesen vesszük a segítséget a Gazdasági 
Bizottságtól. A parkolóban működő vállalkozások engedélyét a Tesco ingatlangazdálkodási 
osztálya adja ki, a munkavégzés minőségét sajnos nem tudjuk előzetesen felmérni. 
 
 
A Tesco közösségi szerepvállalása Szekszárdon 

 

Helyi támogatások: nyitottak vagyunk a lokális rendezvények, kezdeményezések 

támogatására. Központi támogatási stratégiánk elérhető a honlapunkon; ez a stratégia 

határozza meg azokat az alapvető irányvonalakat, melyeket a szponzorációs kérelmek 

elbírálása és egyéb, támogatással kapcsolatos döntések meghozatalánál figyelembe veszünk. 

A központi támogatások mellett most már a helyi áruházainknak is van saját támogatási 

keretük, amelyet a helyi közösség segítésére, helyi programokra fordíthatnak.  

 

Sport rendezvények kapcsán nagyon szívesen működnénk együtt, a sport rendezvények 

iránti igény rendszeresen előjön az érintetti párbeszédek során, ezért igyekszünk minél több 

helyi sporteseményt szervezni, támogatni. Ha a város tudja biztosítani a szervezést, akkor 

nem látjuk akadályát az együttműködésnek. Az együttműködés részleteinek egyeztetése 

érdekében szeretnénk folytatni a beszélgetést erről az önkormányzattal, illetve a sport és 

ifjúsági referenssel.  

 

A Nagycsaládosok Egyesülete, illetve a Gyermekotthon által felvetett kedvezményes vásárlási 

lehetőség kérdését megvizsgáltuk, de az áruházi folyamatok ismeretében nem tartjuk 

kivitelezhetőnek. Az áruház számára elérhető támogatási keret viszont lehetőséget biztosít 

arra, hogy alkalmanként segítsük a rászorulókat. Ez ügyben érdemes állandó kapcsolatot 

tartani az áruház vezetője és szervezetek képviselői között – így az igények és lehetőségek 

összhangba hozhatók.  

 

Véradás és gyűjtések: A Magyar Vöröskereszt régóta stratégiai partnerünk, rendszeresen 

szervezünk gyűjtéseket, véradásokat áruházainkban. A gyűjtéseket igyekszünk fókuszáltan 

csinálni azért, hogy ne „terheljük” a vásárlókat minden nap egy újabb kéréssel. A 

véradásokat a Vöröskereszt helyi szervezetével egyeztetve időzítjük majd, hogy így elkerüljük 

a szélsőséges időjárási körülményeket, valamint biztosítani tudjuk a megfelelő körülményeket 

a véradás és a véradók számára.  

 

 

http://tesco.hu/vallalati-felelosseg/tamogatas-alapitvanyoknak-egyesuleteknek
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Együttműködés a Gyermekotthonnal a lopások megelőzése érdekében: 

Egyetértünk azzal, hogy közösen keressünk megoldást a problémára, és lehetőleg ne kelljen 

bevonni a rendőrséget. A közös megoldás megtalálása érdekében szeretnénk folytatni a 

beszélgetést a Gyermekotthonnal. 

 

Klímabarát település – cselekvési terv: Nyitottak vagyunk az együttműködésre; vállalati 

felelősségvállalás stratégiánk egyik fő fókusza a környezetvédelem, illetve a széndioxid 

kibocsátás csökkentése. A közeljövőben szeretnénk összeülni a város vezetésével, hogy 

feltárjuk az együttműködési lehetőségeket.  

Szeretnénk folytatni az egyeztetést a Klímakörrel és a Zöldtárs Alapítvánnyal, hogy közösen 

megtaláljuk az együttműködési lehetőségeket, mert számunkra is fontos a környezet 

védelme, és szeretnénk a szekszárdi klímaprogram hatékony résztvevői lenni. Úgy gondoljuk, 

sok tapasztalatunk van a környezettudatos épületkialakítás és működtetés terén, és 

számunkra is kiemelt cél a közösségek környezettudatosságának erősítése.  

 

Vállalati Felelősségvállalás Jelentésünk: Jelentésünket külső fél, a B&P Braun & 

Partners készítette, a GRI (Global Reporting Initiative) nemzetközi jelentéstételi 

keretrendszer alapján. A vállalati felelősségvállalással kapcsolatos jelentések az önbevallás 

elvén működnek, nincs hatósági kötelezettség, önkéntesen készítjük el annak érdekében, 

hogy érintettjeink (fogyasztóink, munkavállalóink, beszállítóink, a hatóságok és civil 

szervezetek, valamint a helyi közösségek) jobban megismerjék működésünket. Ebben 

bemutatjuk sikereinket és azokat a dolgokat is, amikben még fejlődnünk kell, amelyekben 

esetleg mi szorulunk tanácsra, segítségre.  

 

Az érintetti párbeszéd meghívotti listája: Érintetti párbeszédeinket az AA1000 

nemzetközi érintetti bevonási sztenderd alapján folytatjuk. A párbeszédbe bevont érintettek 

listáját a sztenderdben meghatározottak szerint állítja össze független félként a B&P Braun & 

Partners. A meghívotti körnél a különböző érintetti csoportok (civil szervezetek, hatóságok, 

önkormányzat, üzleti szféra, iparági szövetségek, média) kiegyensúlyozottsága a cél, arra 

törekszünk, hogy a helyi közösségre jellemző minden típusú vélemény meg tudjon jelenni, 

képviselve legyen a különböző szervezetek által. (Minden fontos szervezetet sajnos nem 

tudunk meghívni egy-egy beszélgetésre, mivel 20-nál több ember már nehezen tud 

egymással érdemi párbeszédet folytatni.)  

 

http://www.accountability.org/standards/aa1000ses.html
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Információk a Tescóról: 

A vállalat honlapja: www.tesco.hu 

Vállalati felelősségvállalásunk 

A Tesco környezetvédelmi kezdeményezései: www.zoldtesco.hu  

 

 

Elérhetőségeink: 

 

Czinki Norbert, áruház-igazgató 

Email: 41600hd@hu.tesco-europe.com 

Telefon: 0620/827 5756 

 

Magyar Henrietta, közösségi kapcsolatok menedzser 

Email: hmagyar2@hu.tesco-europe.com 

Telefon: 0620/821 2293  

 

 

 

 

http://www.tesco.hu/
http://tesco.hu/vallalati-felelosseg
http://www.zoldtesco.hu/
mailto:41600hd@hu.tesco-europe.com
mailto:hmagyar2@hu.tesco-europe.com

