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Tisztelt Olvasó!
E jelentésben a Telenor Magyarország Zrt. 2014-es fenntarthatósági tevékenységéről számolunk be.
Globális szolgáltatóként a Telenor kiemelt figyelmet fordít
az egyes országok kulturális különbségeiből adódó jellegzetességekre — úgy a fogyasztói igények, mint a társadalmi és
környezeti adottságok terén. Minden országban törekszünk
arra, hogy megértsük a legfontosabb helyi kihívásokat, és
tapasztalataink révén olyan szolgáltatásokat alakítsunk ki,
amelyek kifejezetten az ott élők mindennapjait könnyítik
meg. Ezzel összhangban a fenntarthatósági kezdeményezések terén is nagy hangsúlyt fektetünk érintett csoportjaink speciális igényeire. Célunk, hogy az infokommunikációs
technológia adta lehetőségeket mindenkivel megismertessük és csökkentsük a digitális szakadékot földrajzi és társadalmi értelemben egyaránt, nem veszítve szem elől a fenntartható működést, mint cégünk alappillérét.

1. VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

A telekommunikációs szektor szereplői – technológiájuk
révén – képesek arra, hogy hozzájáruljanak az emberek ismereteinek szélesítéséhez, és ezáltal lehetőségeik megsokszorozásához, illetve innovatív megoldásokkal segítsék
egyszerűbbé tenni fogyasztóik mindennapjait. Ugyanakkor
a számtalan lehetőség mellett az újfajta technológia veszélyeket is hordoz magában, amelyek kiküszöbölésében
vállalatunk élen jár. A Telenor Magyarország folyamatosan
törekszik a gyermekek védelmének biztosítására a digitális szolgáltatások használata közben. Nem csak a számukra
nem megfelelő tartalmak letiltásáról és a szülők tájékoztatásáról gondoskodunk, hanem törekszünk arra, hogy önkéntes
munkatársaink révén egyre több gyermeket tanítsunk meg a
világháló biztonságos használatára.

Cégünk legfontosabb vállalatirányítási alapelvei az átláthatóság, a bizalom és az etikus működés. A korrupció igazságtalan üzleti környezetet teremt, ami egész szektorok hatékonyságát, fejlődését, versenyhelyzetét károsítja. Ezért
teszünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy a Telenor
az etikai normákat szem előtt tartva működjön, és fontosnak
tartjuk, hogy ezeket az értékeket elterjesszük Magyarországon is. Emellett, törekszünk saját beszerzési láncunk fenntarthatóvá tételére is, és ösztönözzük beszállítóinkat, hogy
a Telenor Magyarországot jellemző felelős értékrendet ők is
beépítsék vállalati kultúrájukba.
Vállalatunk folyamatos erőfeszítéssel, évről évre újabb lépéseket tesz a felelős működés, a társadalom jóléte és a környezet védelme terén. A lehetőségek bővülésével elkötelezettségünk egyre csak növekszik és törekszünk arra, hogy
szolgáltatásaink és erőforrásaink segítségével a jövőben is
hozzájáruljunk a fejlődéshez, amely a fenntarthatóság elvén
nyugvó egyszerűbb és egyenlőbb világot teremt.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazon munkatársainknak, akik jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy
a fenntarthatósági eredményeink méltóak legyenek a Telenorhoz. Bár — fenntarthatóságról lévén szó — maradéktalanul elégedettek sosem lehetünk, nagy örömmel tölt el
minket, hogy magyarországi vállalatunk mára nemzetközi
összehasonlításban is kiválóan helyt áll e téren. Számomra
személyesen is fontos, hogy a Telenor egyre inkább fenntarthatóan fejlődjön, és ehhez a szép feladathoz ígérek továbbra is támogatást minden kollégámnak.

Christopher Laska
Vezérigazgató
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2. A JELENTÉSRŐL

2.1. Jelentéstételi
rendszerünk
A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Telenor)
2006. óta minden évre vonatkozóan ad ki vállalati
felelősségvállalási vagy fenntarthatósági jelentést,
ami a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi
teljesítményét hivatott bemutatni. Társaságunk a
jelentéseket 2008. óta a Global Reporting Initiative
(GRI)1 nemzetközi keretrendszer alapján publikálja,
legutóbbi, 2014 decemberében kiadott jelentésünk pedig már a GRI legújabb, 4. generációs szabványa alapján készült. A GRI a legszélesebb körben
elfogadott és használt vállalati fenntarthatósági és
felelősségvállalási jelentéskészítési szabvány. A keretrendszerről bővebb információk a GRI honlapján
olvashatók.
A jelentésben közölt információk az éves pénzügyi
beszámolónkra, anyavállalatunk számára készített
nem pénzügyi jelentésünkre, hatóság felé benyújtott környezetvédelmi bevallásokra, belső szabályzatainkra, irányelveinkre, illetve a társaságon belüli
adatszolgáltatási rendszerünkre támaszkodnak.
Az adatok és az információk megbízhatóságát szakértői és felső vezetői ellenőrzés biztosítja. A jelentés
összeállítása során kiemelten kezeljük az információk teljességét, az adatok pontosságát, aktualitását és megbízhatóságát, valamint nagy hangsúlyt
fektetünk az összehasonlíthatóságra, a fenntarthatósági összefüggések bemutatására, illetve a külső
és belső érintettek bevonására.

1

2.2. Aktuális jelentésünk
Aktuális jelentésünk a Telenor mérlegében szereplő valamennyi szervezeti egységének 2014-es
naptári évben elért gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatósági teljesítményét mutatja
be a GRI negyedik generációs irányelvei (GRI G4)
alapján. A GRI szabvány által meghatározott megfelelőségi szinteket tekintve önbesorolásunk szerint „Alap” szintet értünk el. Aktuális jelentésünket
adatszintű, illetve a GRI G4-nek való megfelelés
alapján a DENKSTATT Hungary Kft. független, külső
fél tanúsította. A jelentés tanúsításának folyamatában a vállalati felelősségvállalás szakterület, illetve a Telenor vállalati felelősségvállalási szakértője
működött közre, felsővezetők nem kerültek bevonásra. Jelentésünk a Telenor saját tevékenységére
terjed ki, a partnereink által üzemeltetett értékesítési pontokat, valamint a 2013. utolsó negyedévében megalapított Telenor Common Operation
Zrt.-t (TnCO-t) nem érinti. Anyavállalatunk, a Telenor Csoport (hivatalosan Telenor ASA) fenntarthatósági teljesítményéről itt tájékozódhat. A jelentésünk különböző fejezeteiben közölt számadatok a
3. Fenntarthatósági teljesítményünk számokban
című fejezetben is megtekinthetők. A beszámolónkban szereplő adatok GRI G4 szabvány által meghatározott indikátoroknak való megfeleltetése a GRI
tartalmi index című fejezetben követhető nyomon.
A jelentésünkben előforduló rövidítések magyarázatát a Rövidítések fejezet tartalmazza. A jelentést, környezetvédelmi szempontokat szem előtt
tartva nyomtatott formában nem, kizárólag online,
a honlapunkon publikáljuk.

Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative)
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2.3 A jelentés tartalmának
meghatározása

A szempontokat jelölő sorszámok a Telenor működésére gyakorolt hatás alapján növekvő sorrendben kerültek meghatározásra.
4,8
46
43

4,6

Egy belső, valamint külső érintettek2
körére is kiterjedő primer kutatást
végeztünk, melynek keretében egy online
kérdőíves megkérdezést folytattunk le munkavállalóink, szakmai- és civil szervezetek,
hatóságok képviselői, valamint projektjeinkben dolgozó külső partnerek körében.
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Hatás erőssége a Telenor működésére

A kérdőív kvantitatív részében válaszadóinknak a
szerint kellett egy 1-5-ig terjedő skálán értékelni az
egyes témákat, hogy azokat mennyire tekintik fontosnak az általuk képviselt érintett csoport számára,
illetve mennyire tekintik jelentősnek a Telenor működése szempontjából. A kérdőív kvalitatív részében a
Telenor fenntarthatósági jelentéstételi rendszerére
vonatkozóan kértük ki válaszadóink véleményét.
2

40

4,4

Fontosság a Telenor érintettje számára

2014-es fenntarthatósági jelentésünket a vállalat általunk elérhető legszélesebb érintetti körének
bevonásával készítettük el. A vizsgálat első lépéseként a GRI G4 által előírt fenntarthatósági területeket megvizsgálva, a fenntarthatóságért felelős
Vállalati felelősségvállalás szakterület munkatársai
azonosították a Telenor működése szempontjából
releváns területeket és hatásokat. A folyamat során
figyelembe vettük a korábbi évben lefolytatott lényegességi vizsgálatból származó visszajelzéseket
is, így mostani jelentésünk az egy évvel korábbihoz
képest több releváns témát tartalmaz. A meghatározott releváns témák lényegességét két szempont
alapján vizsgáltuk.

 z érintettek körét a Vállalati felelősségvállalás szakterület munkatársai azonosították felmérve a működési területeket:
A
belső érintettek: belsős, Telenor által foglalkoztatott, illetve külsős munkatársak
külső érintettek pl.: szakmai-, civil szervezetek, hatóságok, projektekben dolgozó külső partnerek

A kérdőívet összesen kb. 150 külső, illetve kb. 1100
belső érintettnek küldtük el, így bár hasonló volt a
kitöltési arány (6-7%), a lényegességi vizsgálat
eredménye mégis inkább az utóbbi csoport véleményét tükrözi.
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A lényeges fenntarthatósági területek a kérdőívek
eredményeinek kiértékelését követően kerültek véglegesítésre. Az iparági trendek (internet penetráció
és mobil internet penetráció növekedése, okoseszközök terjedése, okoseszközök használata egyre fiatalabb korban) azonban elengedhetetlenné teszik,
hogy foglalkozzunk az infokommunikáció és az okoseszközök fiatalok életében betöltött szerepével, így
jelentésünkben ezt a témát is lényegesként kezeljük.

Az alábbi táblázatban látható, hogy a lényegesnek
értékelt témák a szervezet határain belül, vagy kívül relevánsak, továbbá feltüntettük, hogy az „alap”
megfelelési szintnek eleget téve melyik az a minimum egy, témához kapcsolódó indikátor, amelyet
közlünk, illetve ezeket a jelentés mely fejezeteiben
fejtjük ki részletesen.

Közepes

1. Biodiverzitás
2. Környezetvédelmi hibabejelentési mechanizmus
3. Beszállítók értékelése foglalkoztatási szempontból
4. Közpolitikai részvétel
5. Beszállítók társadalmi szempontú értékelése

6. Panaszkezelési mechanizmus a társadalmi
hatásokra vonatkozóan
7. Anyagfelhasználás
8. A beszállítók emberi jogi szempontú értékelése
9. Egyesülési és kollektív jog
10. Beszállítók környezeti szempontú értékelése
11. Címkézés
12. Helyi közösségek
13. Befektetések emberi jogi szempontból
14. Nyugdíjazás
15. Környezetvédelmi kiadások
16. Beszerzési gyakorlatok
17. Emberi jogi panaszkezelési mechanizmus
18. Vízfelhasználás
19. Közvetett gazdasági hatások
21. Szennyvíz és hulladék
24. Közlekedés
25. Gyermekmunka
26 Marketingkommunikáció
27 Károsanyag-kibocsátás
30 Munkaügyi panaszkezelési mechanizmus

31. Diszkrimináció
32. Nők és férfiak egyenlő bérezése
34. Foglalkoztatottak és menedzsment kapcsolata
35. Képzések és oktatások
36. Jogi megfelelés társadalmi ügyekben
37. Gazdasági teljesítmény
38. Vásárlók egészsége és biztonsága
39. Anti-korrupció
40. Munkahelyi biztonság és egészség
42. Innováció
43. Termékekkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos jogi megfelelés
44. Piaci jelenlét
45. Megfelelés a környezetvédelmi előírásoknak
46. Az ügyfelek adatainak védelme

33. Termékek és szolgáltatások környezeti hatásai
41. Energiafogyasztás

LÉNYEGES TÉMA

Szervezeten
belül3

Szervezeten
kívül

A TÉMA AZ ALÁBBI
FEJEZETBEN KERÜL
KIFEJTÉSRE

VONATKOZÓ
INDIKÁTOR

31.

Diszkrimináció

X

10.2. Esélyegyenlőség

G4-HR3

32.

Nők és férfiak egyenlő bérezése

X

10.1. Foglalkoztatási adatok

G4-LA13

34.

Foglalkoztatottak és menedzsment kapcsolata

X

10.1. Foglalkoztatási adatok

G4-LA4

35.

Képzések és oktatások

X

Ügyfelek, fiatal internethasználók

10.4. Fejlődési lehetőségek
a Telenornál

G4-LA11

36.

Jogi megfelelés társadalmi
ügyekben

X

Ügyfelek

6.2. Jogszabályi megfelelés

G4-SO8

37.

Gazdasági teljesítmény

X

4.5. Gazdasági eredményeink

G4-EC4

38.

Vásárlók egészsége és biztonsága

Ügyfelek, helyi lakosok

7.5. Biztonság

G4-PR2

39.

Anti-korrupció

X

Ügyfelek, beszállítók

6.3. A korrupcióellenes és etikus
üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

G4-SO3

40.

Munkahelyi biztonság és egészség

X

10.3. Egészséges munkakörülmények és munkabiztonság

G4-LA6

42.

Innováció

X

Ügyfelek

7.1. Innováció

43.

Termékekkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos jogi megfelelés

X

Ügyfelek

3. Fenntarthatósági teljesítményünk számokban

G4-PR9

44.

Piaci jelenlét

X

10.1. Foglalkoztatási adatok

G4-EC6

45.

Megfelelés a környezetvédelmi
előírásoknak

X

Helyi lakosok, öko11.1. Környezeti menedzsment
szisztéma

46.

Az ügyfelek adatainak védelme

X

Ügyfelek

7.4. Adatvédelem

Fiatal internet
használók

8.2. Infokoummnikációs technológia az oktatásban

Infokommunikáció szerepe a fiatal
generációk életében

Innovációs platformhoz csatlakozó kollégák száma

G4-EN29
G4-PR8
Biztonságos internet
tananyag oktatáson
részt vevő diákok száma

Amennyiben kérdése, javaslata lenne fenntarthatósági jelentésünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk
bizalommal a fenntarthatosag@telenor.hu e-mail címen!

Alacsony

A hatás jelentősége a Telenor érintettjei számára

Magas

20. Foglalkoztatási adatok
22. Versenyellenes viselkedés
23. Biztonsági gyakorlatok
28. Kényszerített munka
29. Sokszínűség és esély egyenlőség

TÉMA
SORSZÁMA

A TÉMA LÉNYEGESSÉGÉNEK
HATÁRA

Alacsony

Közepes

Magas

A hatás erőssége a Telenor működésére
3

A kiemelt, lényeges témák kapcsán nem tudunk különbséget tenni az egyes szervezeti egységek között, elmondhatjuk,
hogy ezek a témák minden szervezeti egység szempontjából relevánsak.
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3. FENNTARTHATÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÜNK SZÁMOKBAN

Környezetvédelem
MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

MEGJEGYZÉS

KÖZVETLEN ENERGIAFOGYASZTÁS
Üzemanyag fogyasztás nem megújuló energiaforrásokból

GJ4

22 552

18 534

18 820

19 114

19 898

+4,10%

Elektromosság

GJ

223 164

226 656

213 552

202 068

224 532

+11,12%

Összes közvetlen
felhasznált energia

GJ

245 716

245 190

232 372

221 182

244 430

+10,51%

ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS NEM MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBÓL
Földgáz

GJ

4 542

2 691

2 633

2 540

2 954

+16,30%

Gázolaj

GJ

17 361

15 365

15 691

16 028

15 452

-3,6%

Benzin

GJ

649

478

496

546

1 492

+173,26%

Összesen

GJ

22 552

18 534

18 820

19 114

19 898

+4,10%

Épületüzemeltetés

GJ

17 424

17 784

18 684

18 036

18 180

+0,80%

Hálózat üzemeltetése

GJ

197 964

200 880

186 876

146 628

194 508

+32,65%

Hálózat üzemeltetése - zöld áram

GJ

6 480

7 200

7 200

36 000

10 800

-70,00%

Fűtés és hűtés

GJ

1 296

792

792

1 404

1 044

-25,64%

Összesen

GJ

223 164

226 656

213 552

202 068

224 532

+11,12%

A benzinfogyasztásunk növekedésének oka adminisztratív,
egy az eddigi jelentéseinkben
nem szereplő tételt is hozzáadtunk.

ELEKTROMOSSÁG

4

A hálózat energia-felhasználásának növekedése a 3G
technológiáról 4G technológiára való átálláshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés
okozta.

gigajoule
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

MEGJEGYZÉS

ENERGIAFOGYASZTÁS TERÜLETENKÉNT
Hálózat energiafogyasztása

GJ

204 624

208 188

194 076

182 664

205 452

+12,48%

Épületüzemeltetés

GJ

25 272

22 392

23 220

23 076

23 472

+1,72%

Közlekedés (repülő+ autó)

GJ

21 780

21 888

21 888

23 508

41 220

+75,34%

Összesen

GJ

251 676

252 468

239 184

229 248

270 144

+17,84%

ENERGIAINTENZITÁS TERÜLETENKÉNT
Hálózat

MJ/ügyfél

57

59

55

52

59

+13,45%

Épületüzemeltetés

GJ/foglalkoztatott

23

21

20

22

23

+5,53%

Közlekedés

GJ/foglalkoztatott

20

21

19

22

41

+85,33%

A KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI

5
6

Repülő

CO25 t6

135

242

231

289

548

+89,83%

Autóút

CO2 t

1 364

1 204

1 222

1 265

2 164

+71,01%

Összesen

CO2 t

1 498

1 446

1 453

1 554

2 712

+74,51%

szén-dioxid
tonna
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

MEGJEGYZÉS

KÖZVETLEN SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS
Saját elektromos áram
előállítása (Hálózat)

CO2 t

15

8

17

3,3

11,8

+263,38%

Autóút

CO2 t

1 364

1 204

1 222

1 265

2 164

+71,01%

Összes közvetlen
szén-dioxid kibocsátás

CO2 t

1 378

1 213

1 239

1 269

2 176

+71,50%

KÖZVETETT SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS
Elektromosság (Hálózat)

CO2 t

19 286

18 559

17 628

13 319

17 073

+28,19%

Elektromosság (Épület)

CO2 t

1 697

1 642

1 697

1 638

1 596

-2,59%

Távhő (Épület)

CO2 t

72

44

44

78

58

-25,83%

Összes közvetett
szén-dioxid kibocsátás

CO2 t

21 055

20 244

19 369

15 035

18 727

+24,56%

135

242

231

289

548

+89,83%

EGYÉB KÖZVETETT SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS
Repülőutak

CO2 t

A Telenor csoport más leányvállalataival való közös projektjeink 2013-hoz képest még inkább megkövetelték munkatársaink személyes jelenlétét, ami a repülőutak számának megnövekedését okozta.
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

MEGJEGYZÉS

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS TERÜLETENKÉNT
Hálózat

CO2 t

19 300

18 567

17 646

13 322

17 085

+28,25%

Épület

CO2 t

2 059

1 855

1 906

1 876

1 841

-1,88%

Közlekedés

CO2 t

1 498

1 446

1 453

1 554

2 711

+74,51%

Összesen

CO2 t

22 857

21 868

21 004

16 752

21 638

+29,17%

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS INTENZITÁSA TERÜLETENKÉNT
Hálózat

CO2 kg7 / ügyfél

5,39

5,23

5,01

3,82

4,90

+28,26%

Épületüzemeltetés

CO2 t /
foglalkoztatott

1,88

1,74

1,67

1,76

1,82

+3,46%

Közlekedés

CO2 t /
foglalkoztatott

1,37

1,36

1,27

1,46

2,68

+83,69%

VÍZFOGYASZTÁS
Telenor Ház

m3 8

16 838

14 261

16 588

17 480

17 579

+0,57%

Telenor Üzletek

m3

1 703

1 842

1 368

1 810

2 077

+14,75%

Összesen

m3

18 541

16 103

17 956

19 290

19 656

+1,90%

2388

2688

4566

907

1082

+19,29%

HASZNÁLT KÉSZÜLÉK VISSZAGYŰJTÉS
Visszagyűjtött használt készülékek mennyisége

7
8

kg

kilogramm
köbméter

FENNTARTHATÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÜNK SZÁMOKBAN

12

MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

MEGJEGYZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGEK
Környezeti menedzsment éves
díja

HUF9

5 689 600

4 490 000

-21,08%

Befizetett termékdíj összege

HUF

44 000 000

35 539 392

-19,22%

Összesen

HUF

49 689 600

40 029 392

-19,44%

ÖSSZES HULLADÉK MENNYISÉGE
Papír

kg

131 311

121 614

48 070

70 872

28 400

-59,92%

Műanyag csomagolási hulladék

kg

901

97

1 320

0

4 466

-

Üveg csomagolási hulladék

kg

779

2 375

680

0

0

0%

Kommunális hulladék

kg

66 840

68 610

68 530

58 608

156 111

+166,37%

Szennyvíz

m3

18 541

16 103

17 956

19 290

19 656

+1,90%

Elektronikai és távközlési hulladék

kg

0

0

19 514

16 683

14 560

-12,7%

Ólom akkumulátorok

kg

57 452

70 797

196 036

126 290

118 684

-6,02%
G4-EN29

KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOK MEGSÉRTÉSÉBŐL ADÓDÓ BÜNTETÉSEK ÖSSZEGE
Büntetések értéke

9

HUF

0

0

0

A kommunális hulladék
jelentős növekedése az új
hulladékkezelési törvény miatt
megváltozott adminisztráció
eredménye.

0

0

0%

forint
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

MEGJEGYZÉS

BESZÁLLÍTÓK KÖRNYEZETI HATÁSAIT ÉRTÉKELŐ FOLYAMATOK
Hatásértékelési folyamaton átesett beszállítók száma

db10

-

-

-

42

74

+76%

Azon beszállítók, ahol jelentős
aktuális és lehetséges kockázatokat észleltek

db

-

-

-

11

0

-100%

Azon beszállítók száma, ahol fejlődés történt a tárgyidőszakban

db

-

-

-

12

0

-100%

Szerződéses kapcsolatok megszűnésének száma

db

-

-

-

0

0

0%

A KÖRNYEZETI ADATOK ÁTVÁLTÁSA
SORÁN ALKALMAZOTT ÁTVÁLTÁSI ÉRTÉKEK

Földgáz

1m3 = 0,034 GJ

Gázolaj

1000 l11 = 34,75 GJ

Benzin

1000 l = 31,4 GJ

Elektromosság

1 GWh12 = 3600 GJ

Elektromosság

1 GWh = 316 t CO2

10
11
12

darab
liter
gigawattóra
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Gazdaság
2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

165 166

160 302

157 929

152 945

156 403

+2,26%

60 294

54 894

50 835

52 950

50 747

-4,16%

36,5

34,2

32,2

34,6

32,4

-6,36%

MÉRTÉKEGYSÉG
GAZDASÁGI EREDMÉNYEINK IFRS13 ALAPJÁN
Árbevétel

m14 HUF

EBITDA15

m HUF

EBITDA ráta

%

EBIT16

m HUF

33 269

26 078

35 420

37 119

31 852

-14,19%

CAPEX17

m HUF

8 913

15 043

11 503

11 198

13 533

+20,85%

ARPU18-index

HUF

3 764

3 647

3 662

3 574

3 594

+0,56%

MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

HELYIEK ARÁNYA A FELSŐVEZETÉSBEN19

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST
G4-EC6

Felsővezetők száma

fő

-

-

-

24

25

-

Helyi felsővezetők száma

fő

-

-

-

20

19

-

Helyi felsővezetők aránya

%

-

-

-

83%

76%

-8,4%

Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok
(International Financial Reporting Standards)
14
millió
13

kamatlevonás, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény
(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)
16 
kamatlevonás és adózás előtti eredmény
(Earnings before interest and taxes)
15

t őkeberuházás (Capital expenditure) frekvenciadíjaknélkül
egy felhasználóra eső átlagos havi bevétel (Average revenue per unit)
19
m
 agyar állampolgárságú munkavállalók aránya a vezérigazgató,
vezérigazgató helyettesek és igazgatók között
17
18
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST
G4-EC4

AZ ÁLLAMTÓL KAPOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK ÉRTÉKE
Adómentesség, adójóváírás

HUF

-

-

-

0

0

0%

Segély

HUF

-

-

-

0

0

0%

Beruházási támogatások, kutatási és
fejlesztési támogatások, és más
releváns típusú támogatások

HUF

-

-

-

0

0

0%

Díjak

HUF

-

-

-

0

0

0%

Pénzügyi támogatás
exporthitel-ügynökségektől

HUF

-

-

-

0

0

0%

Pénzügyi ösztönzők

HUF

-

-

-

0

0

0%

Egyéb pénzügyi támogatás bármely
kormányzati szervtől

HUF

-

-

-

0

0

0%

Összesen

HUF

-

-

-

0

0

0%

BEFEKTETÉSEK,
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI
KEZDEMÉNYEZÉSEK
Hang

MÉRTÉKEGYSÉG

m HUF

BEFEKTETÉS, FEJLESZTÉS PÉNZÜGYI ÉRTÉKE
2013

2014

563

436

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

A FEJLESZTÉS TÁRSADALMI HATÁSA

-22,55%

A magyar lakosság és vállalkozások mobil távközlési, azon belül
hang típusú szolgáltatással való ellátásának minőségi javítása.

Adat

m HUF

5301

8323

+57%

3G-s és 4G-s beruházások a magyar lakosság és vállalkozások mobil adatforgalom szolgáltatással való ellátásának kiszélesítése, javítása és a digitális írástudás elterjedésének előmozdítása céljából.
"Internet for All"

Egyéb hálózat

m HUF

504

478

-5%

Hálózati infrastruktúra megújítása elhasználódás és környezetvédelmi okokból (ökológiai lábnyom mértékének csökkentése).

Összesen

m HUF

6368

9237

+45%
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Társadalom
MÉRTÉKEGYSÉG

ÖSSZES MUNKAVÁLLALÓ

FÉRFIAK

NŐK
G4-LA6

HIÁNYZÁSI RÁTÁK
Halálesetek száma

db

0

0

0

Munkahelyi sérülések relatív gyakorisága

%

0,00179%

0,00045%

0,00134%

Foglalkozási megbetegedések relatív gyakorisága
(Munkahelyi betegség, baleset miatt kiesett munkanapok aránya)

%

0,017%

0,021%

0,012%

Hiányzási ráta20

%

3,10%

1,20%

4,72%

MÉRTÉKEGYSÉG

30 ÉV ALATT

30-50 ÉV

50 ÉV FELETT

FÉRFIAK

NŐK

Új munkavállalók száma

fő

62

132

2

102

94

Új munkavállalók aránya

%

40%

16%

9%

22%

17%

A szervezetet elhagyó munkavállalók száma
(önkéntesen, megegyezéssel, nyugdíjazással, halálesettel)

fő

19

115

1

46

89

A szervezetet elhagyó munkavállalók aránya

%

12%

14%

5%

10%

16%

FLUKTUÁCIÓS ADATOK

20

nem munkahelyi, hanem egyéb betegség, baleset miatti hiányzásokkal számolva
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MÉRTÉKEGYSÉG

FELSŐVEZETŐ

KÖZÉPVEZETŐ

BEOSZTOTT

Női munkavállalók aránya az egyes alkalmazotti kategóriákban

fő

16,0%

33,1%

57,6%

Férfi munkavállalók aránya az egyes alkalmazotti kategóriákban

fő

84,0%

66,9%

42,4%

30 év alatti munkavállalók aránya az egyes alkalmazotti kategóriákban

fő

0,0%

1,5%

17,7%

30-50 év közötti munkavállalók aránya az egyes alkalmazotti kategóriákban

fő

100,0%

94,0%

80,4%

50 év feletti munkavállalók aránya az egyes alkalmazotti kategóriákban

fő

0,0%

4,5%

1,9%

MUNKAVÁLLALÓI ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE

DISZKRIMINÁCIÓS ESETEK ÉS A MEGVALÓSÍTOTT INTÉZKEDÉSEK SZÁMA

MÉRTÉKEGYSÉG

2014

Összes diszkriminációs eset száma

db

1

A szervezet által vizsgált esetek száma

db

1

Azon esetek száma, amelyekhez kapcsolódóan van megvalósítás folyamatában lévő intézkedés

db

0

Azon esetek száma, amelyekhez kapcsolódóan megvalósult intézkedés és után követés

db

1

Lezárt státuszú esetek

db

1

G4-HR3
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MÉRTÉKEGYSÉG

TELENOR
HOZZÁJÁRULÁS

MUNKAVÁLLALÓI
ÖNGONDOSKODÁS

ÖSSZESEN

JUTTATÁSI ELEMEK21
Mobiltelefon

HUF

40 000

0

40 000

Dolgozói tarifacsomag

HUF

96 000

0

96 000

Mobilinternet

HUF

97 000

0

97 000

SZÉP22 Kártya

HUF

165 000

0

165 000

Egészségbiztosítás és egészségpénztár

HUF

120 000

120 000

240 000

Sportkártya

HUF

33 000

33 000

66 000

Önkéntes nyugdíjpénztár

HUF

120 000

120 000

240 000

Dolgozói részvényprogram

HUF

60 000

240 000

300 000

Élet és balesetbiztosítás

HUF

30 000

0

30 000

Szemüveg támogatás

HUF

18 000

0

18 000

Összesen

HUF

779 000

513 000

1 292 000

21
22

Éves maximum összeg/fő
Széchenyi Pihenőkártya
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

2014

A TELENOR IRÁNYÍTÓ TESTÜLETÉNEK, A LEADERSHIP TEAMNEK AZ ÖSSZETÉTELE
Nők aránya az irányító testületekben

%

-

-

-

0

0

0%

Férfiak aránya az irányító testületekben

%

-

-

-

100

100

0%

30-50 év közöttiek aránya az irányító testületekben

%

-

-

-

0

0

0%

30-50 év közötti munkavállalók aránya az egyes alkalmazotti kategóriákban

%

-

-

-

100

100

0%

50 év felettiek aránya az irányító testületekben

%

-

-

-

0

0

0%

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLKITŰZÉSI FOLYAMATBAN RÉSZTVEVŐ KOLLÉGÁK ARÁNYA23

G4-LA11

Nők

%

-

-

-

-

76

Férfiak

%

-

-

-

-

67

Összesen

%

-

-

-

-

72

Hatásértékelési folyamaton átesett beszállítók száma

db

-

-

-

47

74

+57%

Azon beszállítók, ahol jelentős aktuális és lehetséges kockázatokat észleltek

db

-

-

-

11

9

-18%

Azon beszállítók száma, ahol fejlődés történt a tárgyidőszakban

db

-

-

-

14

19

+36%

Szerződéses kapcsolatok megszűnésének száma

db

-

-

-

0

0

0%

BESZÁLLÍTÓK FOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATAIT ÉRTÉKELŐ FOLYAMATOK

23

Statisztikai állományhoz viszonyítva
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

VERSENYELLENES VISELKEDÉSSEL, TRÖSZT-, ÉS MONOPÓLIUMELLENES RENDELKEZÉSEK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGI ELJÁRÁSOK SZÁMA
Jogi esetek száma

db

-

-

-

0

0

0%

HUF

-

-

-

0

0

0%

Hatásértékelési folyamaton átesett beszállítók száma

db

-

-

-

42

74

+76%

Azon beszállítók, ahol jelentős aktuális és lehetséges kockázatokat észleltek

db

-

-

-

11

0

-100%

Azon beszállítók száma, ahol fejlődés történt a tárgyidőszakban

db

-

-

-

12

19

+58%

Szerződéses kapcsolatok megszűnésének száma

db

-

-

-

0

0

0%

POLITIKAI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉRTÉKE
Politikai célú támogatások értéke
BESZÁLLÍTÓK TÁRSADALMI HATÁSAIT ÉRTÉKELŐ FOLYAMATOK

G4-PR8

ADATVÉDELMI PANASZOK
Adatvédelemmel kapcsolatosan beérkezett panaszok

db

46

65

35

55

169

+207%

Bizonyított panaszok

db

18

33

11

32

128

+300%

Külső fél által jelzett bizonyított panaszok

db

18

29

11

25

60

+140%

Hatóság részéről jelzett bizonyított panaszok

db

2

1

1

1

1

0%

Adatok szivárogtatásával kapcsolatos esetek száma

db

0

3

5

4

1

-75%

Adatok lopásával kapcsolatos esetek száma

db

0

3

1

0

1

-

Adatok elvesztésével kapcsolatos esetek száma

db

0

1

0

0

0

0%

FENNTARTHATÓSÁGI TELJESÍTMÉNYÜNK SZÁMOKBAN
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI HATÁSAIVAL KAPCSOLATOS JOGI ESETEK

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST
G4-PR2

Jogi esetek száma

db

-

-

-

0

0

0%

Büntetéssel végződött esetek

db

-

-

-

0

0

0%

Figyelmeztetéssel végződött esetek

db

-

-

-

0

0

0%

Önkéntesen vállalt normák megszegése

db

-

-

-

0

0

0%

Jogi esetek száma

db

-

-

-

1

1

0%

Büntetéssel végződött esetek

db

-

-

-

0

1

-

Figyelmeztetéssel végződött esetek

db

-

-

-

1

0

-100%

Önkéntesen vállalt normák megszegése

db

-

-

-

0

0

0%

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS JOGI ESETEK

A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb
rendelkezések be nem tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben
kifejezett összege

G4-PR9
HUF

-

-

-

0

0

0%

Hatásértékelési folyamaton átesett beszállítók száma

db

-

-

-

42

74

+76%

Azon beszállítók, ahol jelentős aktuális és lehetséges kockázatokat észleltek

db

-

-

-

11

0

-100%

Azon beszállítók száma, ahol fejlődés történt a tárgyidőszakban

db

-

-

-

12

0

-100%

Szerződéses kapcsolatok megszűnésének száma

db

-

-

-

0

0

0%

BESZÁLLÍTÓK EMBERI JOGI GYAKORLATAIT ÉRTÉKELŐ FOLYAMATOK
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MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

A TÖRVÉNYEK ÉS JOGSZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL ADÓDÓ JELENTŐSEBB BÍRSÁGOK PÉNZÜGYI ÉRTÉKE ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZANKCIÓK SZÁMA24
Bírságok pénzügyi értéke
Nem pénzügyi szankciók száma

24

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST
G4-SO8

HUF

-

-

-

5 000 000

0

-100%

db

-

-

-

18

0

-100%

Jelen táblázatban azokat a marketingkommunikációval, információnyújtással és címkézéssel nem összefüggő eseteket tüntettük fel, amelyekben valamely hatóság jogsértést állapított meg a Telenor részéről
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4. céginformációk

4.1 Telenor Magyarország
A nemzetközi Telenor Csoport tagjaként a Telenor Magyarország Zrt. meghatározó szerepet játszik a mobilhang alapú és szélessávú szolgáltatások területén. A
vállalat 1994-ben Pannon GSM néven jelent meg a
mobiltávközlési piacon; székhelye Törökbálint.

A norvégiai központú Telenor Csoport a világ egyik
legnagyobb mobilszolgáltatója, a távközlési, adatés médiakommunikációs szolgáltatások vezető
globális szállítója. 2014-ben Skandinávia, Kelet-Közép-Európa és Ázsia 13 piacán közvetlenül,
további 14 piacon pedig a VimpelCom-ban25 lévő
részesedésén keresztül volt jelen közel 186 millió mobil-előfizetővel, 107 milliárd norvég korona
éves árbevétellel és mintegy 33 ezer alkalmazottal.

A jelentéstételi időszak során a szervezet méretét,
tulajdonosi szerkezetét, felépítését, illetve beszállítói láncát tekintve jelentős változás nem történt
- az év során két üzletet nyitottunk, ám ez a cég
tevékenységéhez és méretéhez viszonyítva nem
mondható jelentősnek.
A Telenor legfőbb irányító szerve a részvényesek
közgyűlése, míg az operatív kérdésekben az igazA vállalat 100%-ban a norvég Telenor Csoport gatóság jár el, amely hat tagból áll. Az igazgatóság
tulajdonában áll.
részvényesek által delegált tagjai a Telenor Csoporttal állnak munkaviszonyban. Az igazgatóságot a
• Telenor Mobil Communications AS 74,96%
részvényesek által megválasztott felügyelőbizottság
felügyeli. A felügyelőbizottság egy tagját a munka• NYE Telenor Mobile Communications III AS 0,03% vállalók választják ki maguk közül, így a munkavállalók az általuk delegált tagon keresztül részt vesznek
• TLNR Hungary Távközlési Kft. 25,01%
a társaság tevékenységének ellenőrzésében.

4.2. Irányító testületek

Az igazgatóság tagjai26:
1. Kjell Morten Johnsen,
2. Ingrid Riddervold Lorange,
3. Ronny Bakke Navdal,
4. Katja Christina Nordgaard,
5. Knut Giske,
6. Nils Katla
A felügyelőbizottság tagjai27:
• Szalai Roland,
• Asbjørn Michelet Bakke,
• Gunn Ringøe.
A Telenor munkaszervezetének és napi munkájának irányítását a mindenkori vezérigazgató látja
el a közgyűlés és az igazgatóság határozatai által
meghatározott keretek között. A Telenor Csoporttal
munkaviszonyban álló vezérigazgató nem tagja az
igazgatóságnak. Ezt a pozíciót Christopher Laska
töltötte be a jelentéstételi időszakban.

A Telenor Leadership Teamje
Vezérigazgató
Emberi
erőforrás
vezérigazgató
helyettes
25

26
27

Vállalatfejlesztési
vezérigazgató
helyettes

Pénzügyi
vezérigazgató
helyettes

 VimpelCom a világ számos piacán működő telekommunikációs szolgáltató, melyben a TeleA
nor Group 33%-os részesedéssel rendelkezik.
2014. december 31-i állapot
2014. december 31-i állapot

Kereskedelmi
vezérigazgató
helyettes

Digitális szolgáltatások
vezérigazgató
helyettes

Műszaki
vezérigazgató
helyettes
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4.3. Szolgáltatásaink
Hisszük, hogy a mobilkommunikáció egyszerre lehet a gazdaság katalizátora és a társadalmi fejlődés fontos összetevője.
Célunk ezért, hogy termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül megkönnyítsük ügyfeleink számára a kapcsolattartást, és egyben
hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez is.

Társaságunk mobil hang és adat alapú szolgáltatások biztosításával foglalkozik Magyarországon.
Míg azonban korábban a „mobilszolgáltatás” jelentős részét a hang alapú és SMS szolgáltatások
tették ki, a technológiai fejlődés felgyorsulásával, az okoseszközök megjelenésével és az internet penetráció gyors ütemű növekedésével megváltozott fogyasztói igényeknek köszönhetően új
kihívásokkal nézünk szembe. Ügyfeleink számára
egyre fontosabb a folyamatos online kapcsolat, így
szolgáltatásaink között egyre nagyobb teret nyernek a mobil adatforgalmat biztosító megoldások.

A megváltozott igénynek különböző mobileszközökön elérhető mobilinternettel illetve infrastruktúránk folyamatos fejlesztésével igyekszünk eleget
tenni. Fejlesztéseinknek köszönhetően 2013 októberében a Telenor ügyfelei először tapasztalhatták
meg a 150 Mbps28 névleges maximális sebességű
Hipernet szolgáltatást, mely kültéri lefedettségének bővítésén folyamatosan dolgozunk.

megabit per másodperc átviteli sebesség

A telekommunikáció, infokommunikáció elengedhetetlen része lett mindennapjainknak úgy a magánéletben, mint munkánk során. A mobilitás növekedésével, felgyorsult életünkkel, és az üzleti
modellek változásaival párhuzamosan egyre többféle fogyasztói szegmens egyre változatosabb igényeit kell kifogástalan minőségben kiszolgálnunk,
hogy számukra valódi értéket teremtsünk.
Lakossági ügyfeleink körében megtalálhatók az
újdonságokra nyitott árérzékeny fiatalok, az inkább
hagyományos értékrenddel bíró szeniorok, valamint
az innovatív technológiákra nyitott, aktívabb mobilhasználó felnőttek is, közös azonban ezen fogyasztói szegmensekben, hogy folyamatosan fedezik fel
a mobilinternet adta lehetőségeket.

Adatszolgáltatásunk minőségének javítása érdekében folytatott intenzív hálózatfejlesztésünkön túl
online zenehallgatás és filmes streaming szolgáltatásaink tartalmait és alkalmazásának területeit is
folyamatosan bővítjük. Deezer szoláltatásunkon keresztül fogyasztóink immár több mint 35.000.000
dalból álló adatbázishoz férnek hozzá laptopról,
tabletről és okostelefonról is, míg MyTV szolgáltatásunk tartalma 25 TV csatornára bővült, ügyfeleink visszajelzéseinek köszönhetően pedig már nagy
képernyőn is használható.
28

4.4. Ügyfeleink

Vállalati ügyfeleink még változatosabb igényekkel
rendelkeznek. Működési területük, iparági specifikumaik, illetve méretük is nagyban befolyásolja,
hogy milyen szolgáltatásokra van szükségük, illetve
ezeket milyen költségkeret mellett tudják igénybe
venni. Nagyvállalati ügyfeleink kiszolgálása rugalmasságot és kreativitást igényel, amelyhez elengedhetetlen a kiváló ügyfélismeret. Kis- és középvállalati ügyfeleink esetében ugyanakkor a szigorú
költségkeretek mellett történő optimális szolgáltatási csomagok megtalálása jelenti a kihívást, melynek vállalatunk szüntelenül igyekszik megfelelni.
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4.5. Gazdasági eredményeink
Gazdasági eredményünk
az IFRS alapján (2010-2014)
2010

2011

2012

2013

2014

TELEFON ELŐFIZETÉSEK SZÁMA

MOBILINTERNET ELŐFIZETÉSEK SZÁMA

GAZDASÁGI EREDMÉNYÜNK AZ IFRS ALAPJÁN (2010-2014)
Árbevétel (millió Ft)

165 166

160 302

157 929

152 945

156 403

60 294

54 894

50 835

52 950

50 747

36,5

34,2

32,2

34,6

32,4

33 269

26 078

35 420

37 119

31 852

CAPEX (millió Ft)29

8 913

15 043

11 503

11 198

13 533

ARPU-index
(millió Ft)

3 764

3 647

3 662

3 574

3 594

EBITDA (millió Ft)
EBITDA ráta (%)
EBIT (millió Ft)

Vállalatunk árbevétele 2014-ben 156,403 milliárd forint volt, ami a korábbi évhez képest 2,26%-os
növekedést jelent. Üzemi eredményünk ugyanakkor
14%-kal csökkent, amit a frekvencia-beruházások
miatti nagyobb értékcsökkenés okozott. Gazdasági
eredményeinket tekintve jelentősebb változás volt
még tapasztalható a tőkeberuházás szintjében: a
2014-ben tapasztalt 20%-os emelkedést az év
során megvalósított hálózatfejlesztések eredményeztek.

29
30

frekvenciadíjak nélkül
2014.12.31-i állapot

Vállalatunk 3 482 000 előfizetéssel rendelkezett
2014 végén, mobilinternet előfizetőink száma pedig 1 184 000 fölé emelkedett. Az okos eszközök töretlen népszerűségét mutatja, hogy táblagép értékesítésünk 2013-hoz képest 2014-ben
3,8-szorosára nőtt.
EGY ELŐFIZETŐRE JUTÓ
HAVI FOGALOM 2014-BEN (PERC)

189

A Telenor éves beszámolója alapján30 a szervezet
összes forrása 171.675 millió Ft volt, amelyből a
saját tőke és a céltartalékok összesen 44.917 millió Ft-ot, míg a kötelezettségek és passzív időbeli
elhatárolások 126.758 millió Ft-ot tettek ki.
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Infrastrukturális fejlesztéseink (2014)
A Telenor Magyarország törekszik arra, hogy folyamatos fejlesztések révén javítsa ügyfelei telekommunikációs szolgáltatásokkal való ellátottságát, ezen keresztül is hozzájárulva a digitális írástudás elterjesztéséhez. Ennek érdekében a jelentéstételi időszak során 9237 millió
forintot fordítottunk infrastrukturális fejlesztésekre, melynek 90%-át tette ki a mobil adatforgalom szolgáltatással való ellátásának kiszélesítése. Hálózatfejlesztési tevékenységünk környezeti hatásairól a 11.2. Energiafelhasználás és szén-dioxid-kibocsátás című fejezetben
olvashat részletesen.
A Telenor a jelentéstételi időszakban nem részesült jelentősebb állami vagy politikai pénzügyi támogatásban, valamint társaságunk sem
nyújtott pénzügyi támogatást politikai célú szervezeteknek.

BEFEKTETÉSEK,
SZOLGÁLTATÁS
FEJLESZTÉSI
KEZDEMÉNYEZÉSEK

Hang

Adat

Egyéb hálózat

Összesen

BEFEKTETÉS, FEJLESZTÉS
PÉNZÜGYI ÉRTÉKE (M HUF)
2013

563

5 301

FEJLESZTÉS TÁRSADALMI HATÁSA

2014

436

A magyar lakosság és vállalkozások mobil távközlési, azon
belül hang típusú szolgáltatással való ellátásának minőségi
javítása.

8 323

3G-s és 4G-s beruházások a magyar lakosság és vállalkozások mobil adatforgalom szolgáltatással való ellátásának
kiszélesítése, javítása és a digitális írástudás elterjedésének
előmozdítása céljából. „Internet for All”

504

478

6 368

9 237

Hálózati infrastruktúra megújítása elhasználódás és környezetvédelmi okokból (ökológiai lábnyom mértékének
csökkentése).

-
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4.6. Szervezeti tagságok

Szervezeti tagságok
szakmai szervezetekben:

Vállalatunk az alábbi szakmai és érdekvédelmi szer- • GSM ASSOCIATION
vezetek tagja, valamint az alábbi kezdeményezések
• HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS
támogatója.

(HÉT)

Szervezeti tagságok
érdekvédelmi szervezetekben:
• AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
(AMCHAM)
• MAGYAR ÜZLETI VEZETŐK FÓRUMA (HBLF)

• HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET (HTE)

• KÖVET EGYESÜLET A FENNTARTATÓ
GAZDÁLKODÁSÉRT

• INFORMATIKAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS
ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÁSOK
SZÖVETSÉGE (IVSZ)

• MAGYAR ADOMÁNYOZÓI FÓRUM (MAF)

• MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG
• NMHH TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ
RENDSZER
• ÖNSZABÁLYOZÓ REKLÁMTESTÜLET

• MAGYARORSZÁGI ÜZLETI TANÁCS
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT (BCSDH)

Támogatott kezdeményezések
• NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ
KÖZPONT ALAPÍTVÁNY (NIOK)
- ADHAT VONAL
• TRANSPARENCY INTERNATIONAL HUNGARY
- VÁLLALATI TÁMOGATÓI FÓRUM

A Telenor a szakmai szervezetek tagjaként a hírközléssel kapcsolatos jogi, szabályozói környezet kialakításában vett részt a készülő, illetve módosuló jogszabályok
véleményezése és módosítására vonatkozó javaslatok
iparági megfogalmazása révén. Több területen konkrét
együttműködést valósítottunk meg a hatóságokkal, így
például a HÉT Spektrum munkacsoportja révén közreműködtünk az NMHH spektrumgazdálkodással kapcsolatos rendelettervezeteinek véleményezésében,
illetve a spektrumhasználattal kapcsolatos különböző nemzetközi egyeztetések folyamán az NMHH által
képviselt hivatalos magyar álláspont kialakításában.
Több témakörben komplex szakmapolitikai helyzetértékelést adtunk, elősegítve evvel a hatóság körültekintő állásfoglalásának kialakítását.
A Telenor szerződött partnere az NMHH TSR-nek,
vagyis a Technikai Segítségnyújtó Rendszernek, melynek feladata a hatályos törvény alapján a bíróságok által elrendelt elektronikus adat ideiglenes és végleges
hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása, továbbá a
külön törvényben meghatározott hatóság (a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal) által elrendelt elektronikus adat
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása.
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5. STRATÉGIÁNK

5.1. Vállalati stratégia
Vállalati stratégiánk fókuszában fogyasztóink változó, növekvő igényeinek minőségi kiszolgálása
áll, ami termékeink és szolgáltatásaink folyamatos
fejlesztésének követelményét állítja elénk. Infokommunikációs megoldásaink lehetőséget nyújtanak ügyfeleinknek a kapcsolattartásra és innovatív alkalmazások felhasználására életük minden
területén, ezért célunk, hogy ügyfeleinket a lehető
legszélesebb termékpalettával és a legmagasabb
színvonalú szolgáltatásokkal lássuk el, és ezáltal
kompromisszumok nélküli mobil élményt nyújtsunk. Ennek érdekében a lehető legkorszerűbb 4G
hálózat kiépítésére, valamint kimagasló minőségű,
megbízható és kedvező feltételekkel elérhető szolgáltatások kialakítására törekszünk.

ÉRINTETT
CSOPORT
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AZ ÉRINTETTEKKEL FOLYTATOTT PÁRBESZÉD FORMÁJA

GYAKORISÁG

Munkatársak

Üzleti sikereinket elkötelezett munkavállalóink lelkiismeretes munkája alapozza meg.

Munkavállalói elkötelezettség
felmérés (EES)31

Menedzsment

Fenntartható, sikeres vállalati működésünk vezetőink megfelelő tájékozottságán alapuló megfontolt döntésein múlik.

HSSE32 bizottság

negyedévente

Telenor ASA
(Tulajdonos)

Teljesítményünk hatással van a részvényesekre, akik gazdasági, társadalmi és környezeti elvárásokat is támasztanak felénk.

Jelentések
Rendszeres adatszolgáltatás
Konferenciák, workshopok

folyamatosan

Ügyfelek

Célunk, hogy mindenkor megfeleljünk ügyfeleink változó igényeinek, melynek érdekében az ő
visszajelzéseikre is támaszkodunk.

Ügyfélelégedettség mérés

folyamatosan

Beszállítók

Termékeink és szolgáltatásaink minősége beszállítóink teljesítményén is múlik, akiktől elvárjuk, hogy azonosuljanak vállalatunk értékeivel, megértsék működésünk alapelveit és betartsák
szabályainkat.

Beszállítói auditok
kockázatértékelő folyamatok

Civil szféra

A civil szféra szakértői segítséget nyújtanak számunkra pozitív társadalmi hatásunk maximalizálására.

Szervezeti tagságok
Civil együttműködések

folyamatosan

Közszféra

A Telenor számos ágazati jogszabály véleményezésével, illetve érdekképviseleti szervezeteken
keresztül történő konzultációkban való aktív részvétellel járul hozzá a szektor formálásához.

Szabályozási kérdésekben történő
egyeztetések
Szakmai és érdekvédő szervezeti
tagságok
Fórumokon való részvétel

folyamatosan

Gyermekek

Kiemelten fontos számunkra, hogy elősegítsük a legfiatalabbak biztonságos és tudatos internet és okoseszköz használatát, ennek pedig előfeltétele az ő igényeik és visszajelzéseik megismerése.

Biztonságos és tudatos internethasználat oktatása
Vállalati önkéntes programok
iskolákban

évente
1-2 alkalommal

Helyi
közösségek

Vállalati működésünkkel közvetlen hatást gyakorolunk a helyi közösségek életére, így azt mindenkor a velük történő párbeszéd mellett törekszünk folytatni.

Lakossági fórumok

lakossági igény
szerint
alkalmanként

Média

Ügyfeleinkkel és egyéb érintettjeinkkel a médián keresztül tudunk leghatékonyabban kapcsolatot teremteni.

Sajtóközlemények
Sajtótájékoztatók
Háttérbeszélgetések
A média rendszeres informálása

folyamatosan

Versenytársak

Működésünk során etikai elveinknek és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a hatékony gazdasági működés megteremtéséért mindenkor törekszünk a tisztességes
verseny elveinek megfelelően eljárni.

Szervezeti tagságok
Konferenciák

folyamatosan

5.2. Érintettjeink
Tevékenységünk, szerteágazó szolgáltatásaink révén a társadalom igen sokféle csoportjával állunk
kapcsolatban. Érintettjeink mindazon csoportok
tagjai, amelyek hatással vannak a vállalat működésére és/vagy a vállalat működése hatással van rájuk. Fenntartható és felelős vállalatirányítási elveink megkövetelik, hogy a hosszú távú, kölcsönösen
előnyös együttműködés érdekében minden érintett
csoporttal folyamatos párbeszédet tartsunk fenn,
ami a különböző igények és elvárások megismerésén keresztül hozzásegít minket a stabil üzleti teljesítmény eléréséhez és ügyfeleink elismerésének,
hűségének megszerzéséhez.

A PÁRBESZÉD JELENTŐSÉGE

Employee Engagement Survey
HSSE - munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint környezetvédelmi rendszer
(Health, Safety, Security, Environment)

évente

évente
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5.3. Vállalati felelősségvállalás stratégiánk
Vállalatunk a magyar telekommunikációs szektor,
és így a magyar gazdaság egyik meghatározó szereplője, üzleti tevékenységei folytán ezért nemcsak
gazdasági, de jelentős társadalmi és környezeti hatást is gyakorol érintettjeire. A fenntartható és felelős vállalati működés jegyében kötelességünk,
hogy az okozott káros hatásainkat feltárjuk és minimalizáljuk, pozitív hatásainkat pedig minél inkább
felerősítsük, hasznosítsuk a vállalat érintettjei számára. A Telenor mindhárom területen azonosította
kulcsfontosságú hatásait, amelyek CR stratégiája
alapját képezik.

Gazdasági felelősségvállalás
Gazdasági szervezetként elsődleges felelősségünknek tekintjük, hogy vállalatunk üzleti céljait
teljesítve nyereségesen működjön annak érdekében, hogy termékeink és szolgáltatásaink hosszú
távon teremthessenek értéket érintettjeink számára. Ennek feltétele, az ügyfelek mindenkori igényeinek középpontba állítása, az ügyfélközpontúság
szervezeten átívelő szemléletének megteremtése,
az igényeknek, elvárásoknak megfelelő fejlesztések megvalósítása, továbbá a mindenki számára
értéket teremtő, hatékony gazdasági verseny elősegítése átlátható és etikus vállalati működés megvalósításával.

Társadalmi felelősségvállalás

Környezeti felelősségvállalás

Vállalatunk ugyanakkor nem csak a gazdasági szférában működik, hanem a társdalomba beágyazva
annak tagjaira is hatással van, így felelősséggel is
tartozik értük. A társadalom iránti elkötelezettségünk a felelős foglalkoztatási gyakorlatokon, technológiánk a társadalom ügyeinek szolgálatába állításán és termékeink, szolgáltatásaink mindenki
számára biztonságos és akadálymentes biztosításán alapszik.

Vállalatunk legfőbb környezetvédelmi céljait a
2013-ban elfogadott környezeti politikánkban fogalmaztuk meg, mely szerint törekszünk a környezetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan
megfelelésre és a tevékenységeink okozta környezeti hatások minimalizálására. Környezeti hatásaink energiafelhasználás és szén-dioxid kibocsátás
formájában alapvetően a hálózatüzemeltetés, közlekedés és épületüzemeltetés területein jelent-

keznek, mely területeken folyamatosan keressük a
fejlesztési lehetőségeket.
Saját környezeti hatásaink csökkentése mellett
fontosnak tartjuk, hogy aktívan hozzájáruljunk ügyfeleink környezeti hatásainak mérsékléséhez is.
Ennek érdekében törekszünk olyan termékeket és
szolgáltatásokat elérhetővé tenni, amelyeken keresztül hozzá tudunk járulni fogyasztóink erőforrás
felhasználásának és károsanyag kibocsátásának
csökkentéséhez.

Vállalatunk sikerének legfontosabb építőkövei a
munkatársaink, így nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos, kényelmes és hatékony munkavégzéshez
szükséges feltételek biztosítására. Törekszünk továbbá arra, hogy az infokommunikációs technológiánk adta lehetőségeket a társadalom tagjai számára minél nagyobb értéket teremtve hasznosítsuk.
Ezen felül a fenntartható társadalmi projektek minél eredményesebb megvalósítása érdekében civil
szervezetekkel való hosszú távú együttműködésre
törekszünk. Továbbá, a gyermekek védelme is CR
stratégiánk fontos részét képezi: a fiatalok okoseszköz-, és internethasználata kapcsán fontos nevelési és biztonsági kérdések merülnek fel, melyek
hatására, egy a gyermekek tudatos és biztonságos
internet-, valamint telefonhasználatát szolgáló
program megvalósítása mellett döntöttünk.
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6. FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

Az Etikai Kódexnek megfelelő munkahelyi környezet kialakítását a Telenor Csoport igazgatóságának
Etikai és fenntarthatósági bizottsága felügyeli, míg
Az etikus vállalati működés biztosítása és a korrupciós a Kódex érvényesítése a leányvállalati szintű vezekísérletek elhárítása nem csak jogszabályi és erköl- tés, az etikai és megfelelési funkció felelőssége.
csi kötelességünk, de elengedhetetlen feltétele az
egészséges, innovatív, fogyasztóink számára valódi A Telenor Way értékeinek és vállalatunk stratégiájának
értéket létrehozó gazdasági verseny megteremtésé- közérthetőbbé tétele jegyében 2014-ben megújult a
nek és fenntartásának is. Célunk, hogy Magyarország Telenor Etikai Kódexe. A módosításoknak köszönhetőlegtiszteletreméltóbb vállalata legyünk, melyhez sa- en kiemelt hangsúlyt kapott a korrupcióval szembeni
ját működésünk során, illetve beszállítói láncunk egé- zéró tolerancia elve, bővültek az összeférhetetlenségi
szében is az etikus és átlátható vállalati gyakorlatok esetek átlátható kezelésére vonatkozó rendelkezések,
népszerűsítését és betartását kell ösztönöznünk.
valamint világosan megfogalmazódott vállalatunk elkötelezettsége a munka és a magánélet fenntartható
egyensúlyának megteremtése iránt.

6.1. Etikai alapelveink

Etikai kódex, etikai és megfelelési
funkció

A Telenor Etikai Kódexéről és az etikai és megfelelési funkcióról bővebben a 2013-as fenntarthatóA Telenor Etikai Kódexe az üzleti működésünk kí- sági jelentésünkben olvashat.
vánt módját mutatja be - értékeinkre, vállalati csoport szintű politikákra, szabályzatokra és a vezetői
elvárásokra épülve.

senyzési gyakorlatát a hatályos jogszabályok rendelkezései, így elsősorban a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény határozza meg.

rupció elleni harcra nem csupán jogszabályi kötelezettségként, erkölcsi normaként tekintünk, de a
hosszú távú, egészséges, hatékony verseny megteremtésének módját, üzleti sikereink szilárd alapját
is ebben látjuk. Vállalatunk ezért a zéró tolerancia
Etikus és átlátható vállalati működésünk eredmé- elvét vallja a korrupcióval szemben és elkötelezetnye, hogy 2014-ben versenyellenes viselkedéssel ten törekszik a legmagasabb szintű etikai normák
összefüggő magatartás miatt nem marasztalták el követésére.
a Telenort.
Annak érdekében, hogy munkatársaink a Telenor
A jelentés 7.2. Felelős marketing c. fejezetében is- elveihez, hivatalos szabályaihoz illeszkedve tudják
mertetett marketingkommunikáció és információ- ellátni mindennapi feladataikat, vállalatunk 2013nyújtás témaköreibe tartozó ügyeken kívül a jelen- ban Korrupcióellenes Kézikönyvet adott ki, mely
téstételi időszakban nem volt olyan eset, (beleértve a korrupció felismerésére, elkerülésére tartalmaz
a társadalmi ügyeket is) amelyben valamely ható- iránymutatásokat35.
ság jogsértést állapított meg a Telenor részéről35.

Korrupciós kockázatértékelés

6.3. A korrupcióellenes és
etikus üzletvitelt szolgáló
6.2. Jogszabályi megfelelés gyakorlatok

A kódex a vállalaton belül szigorú elvárásokat állít fel az erkölcsös vállalati és üzleti
magatartásra vonatkozóan, amelyet a Telenor
Csoport minden dolgozójának el kell fogadnia. A Telenor nevében eljáró dolgozók és más
felek kötelesek betartani az Etikai Kódexben
szereplő normákat.

33

34
35

Etikus, átlátható működési elveink mentén folyamatosan törekszünk arra, hogy a lehetséges korrupciós kockázatokat felmérjük és csökkentsük.
Ennek megfelelően a jelentéstételi időszak során
több, korrupciós kockázatokkal kapcsolatos felméMindennapi működésünk során a maradéktalan A Telenor határozottan ellenzi a korrupció minden rést is végeztünk.
jogszabályi megfelelésre törekszünk. A Telenor ver- formáját. Mindennapi működésünk során a korA Telenor Csoport kezdeményezésére a Jogi és
VERSENYELLENES VISELKEDÉSSEL, TRÖSZT-, ÉS MONOPÓLIUMELLENES
megfelelési igazgatóság végzett kockázatértéke2014
33
RENDELKEZÉSEK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGI ELJÁRÁSOK SZÁMA
lést, melynek keretében a résztvevő munkatársak
kérdőívet töltöttek ki, workshopokon pedig dilemJogi esetek száma
034
mák egyeztetésére is lehetőségük nyílt.

Jelen pont alatt a versenytörvényben meghatározott alábbi tényállások valamelyikének hatóság általi megállapítását értjük: tisztességtelen verseny (2-7. §), üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása (8-10. §), gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (11-20. §), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (21-22. §), engedély nélküli összefonódás (23-32. §).
Csak azokat az eseteket vettük számításba, ahol a 2014-es naptári évben az adott ügyben hatósági határozat született. Minden esetben az elsőfokú határozatokat vettük számba.
Azokat az eseteket vettük figyelembe, amelyekben valamely hatóság jogsértést állapított meg a Telenor részéről és 1 millió forintot meghaladó összegű bírságot szabott ki a társasággal szemben.
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JOGI KOCKÁZATOKKAL
KAPCSOLATOS TUDATOSSÁG FELMÉRÉSE

ÉVES
JOGI
WORKSHOP

HÍRLEVELEK

ELŐADÁS A
SZERVEZETBE BELÉPŐ
ÚJ MUNKATÁRSAK
SZÁMÁRA

KORRUPCIÓMENTESSÉGGEL FOGLALKOZÓ
E-LEARNING KURZUS

A felmérések során viszonteladói hálózatainkban,
illetve beszállítóink kapcsán azonosítottunk olyan
jelentősebb korrupciós kockázatokat, mint a jogosulatlan előnyszerzés, vagy a megvesztegetés.

Korrupciós kockázatok
azonosítása a kollégák
korrupcióval kapcsolatos
ismereteinek felmérésén
keresztül.

A korrupcióellenes tudat
és tudás naprakészen tartása, ismeretek elmélyítése.
Feldolgozott témakörök:
jogi kockázatok felismerését vizsgáló felmérés
eredményének bemutatása, Telenor egyes vonatkozó szabályzatainak bemutatása, így különösen
a korrupciómentesség és
a versenyjogi megfelelés
elvárásainak ismertetése.

A Telenor Csoport Etikai
kódexében leírt normák,
etikus magatartásra vonatkozó szabályok rövid
bemutatása gyakorlati
példákkal.

Új munkavállalók számára negyedévente tartott
kötelező alkalom, melyen
1 órában foglalkozunk a
Telenor értékeivel, etikai
értékrendjével és a korrupciómentesség területén elvárt magatartási
követelményekkel. Bemutatásra kerül a korrupció
fogalma, megnyilvánulási
formái, jogi értékelése és
az arra figyelmeztető jelek. Felhívjuk a kollégák
figyelmét, hogy tanácsért
kihez fordulhatnak, illetve
a megfelelési bejelentések megtételének módjára, elérhetőségekre.

Online kérdőív

Workshop, előadás

E-mail

Előadás

Online előadásanyag
e-learning rendszerben

Meghívott
résztvevők

Érintett szakterületek
képviselői

Az érintett szakterületek
(pl. marketing, marketing
kommunikáció, digitális
szolgáltatások, pénzügy)
képviselői

A Telenor Magyarország
minden munkavállalója

Adott időszakban felvett
új munkavállalók

Valamennyi munkavállaló

Résztvevők
száma

kb. 350 fő

194 fő

kb. 1150 fő

kb. 20-25 fő/negyedév

kb. 1150 fő

Cél

Forma

Vállalatunk saját kezdeményezéseként jogi kockázatfelmérést végeztünk, amely valamennyi üzleti
egységet érintette.

A korrupciómentességgel,
a megfelelő magatartással kapcsolatos munkavállalói ismeretek bővítése
gyakorlati példákon keresztül.

A korrupciós kockázatok csökkentése érdekében
2014-ben új helyi kézikönyvet vezettünk be, melynek célja, hogy a Telenorral szembeni, azaz az üzleti partnerek, ügyfelek általi korrupciós kísérleteket
rögzítsük.
Alapvetőnek tartjuk továbbá, hogy a Telenor valamennyi munkavállalója megfelelő és érthető
tájékoztatást kapjon a korrupcióról és azokról a
szabályzatokról, amelyek meghatározzák vállalati
kultúránkat. Ennek érdekében a Jogi és megfelelési igazgatóság átfogó projektet indított, melynek
során a vállalat valamennyi kötelező előírást tartalmazó szabályzatát felülvizsgálták, és a lehetőségekhez mérten rövidebbé, közérthetőbbé tették.
Annak érdekében, hogy minden munkatársunk
megfelelő képzést kapjon a vállalatunk által követett elvekről és normákról, illetve megszerezhessék
a szükséges gyakorlati ismereteket is, 2014-ben az
alábbi képzéseket tartottuk számukra.
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Visszaélések jelentése
és kivizsgálása
A korrupciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati folyamatokat, fegyelmi eljárásokat és felelősöket a
csoportszintű Etikai és megfelelési kézikönyv ismerteti, amely egyben garantálja is, hogy a megfelelési incidensek a Csoporton belül mindenütt
azonos elbírálásban részesüljenek. Ha egy dolgozó bármilyen jellegű visszaélésről tudomást szerez,
jelentenie kell azt vezetőjének vagy a helyi, illetve
csoportszintű etikai és megfelelési vezetőnek. Erre
a célra a Telenor megfelelési forródrótot tart fenn a
Csoport egészében, melyen keresztül az incidensek
az év minden napján, napi 24 órában, telefonon,
e-mailben vagy hagyományos levélben a hivatalos
helyi nyelven bejelenthetők. A Telenor mindenféle
megtorlástól védi a jóhiszemű bejelentőket, a bejelentéseket bizalmasan kezeli, azonban fegyelmi intézkedést maga után vonó kötelezettségszegésnek
minősül, ha valaki nem jelent azonnal egy tudomására jutott vagy gyanított visszaélést.

6.4. Telenor az üzleti élet
átláthatóságáért

Együttműködésünk keretében 2014-ben harmadik alkalommal adtuk át a Telenor Etikus Vállalat
Díjat, melyet hagyományteremtő szándékkal alapítottunk a hazai vállalatok tisztességes üzleti magatartást célzó vállalati programjainak elismerésére.

Telenor Etikus Vállalat Díj

A nagyvállalati kategória díját a Richter Gedeon
Nyrt. vehette át, míg a kis- és középvállalati kateA Telenor 2012 óta működik együtt a Transparency gória nyertese a SIGNAL Biztosító Zrt. volt.
Internationallel (TI) annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a Magyarország versenyképességét ve- A TI-vel való együttműködésünk részleteiről
szélyeztető korrupciót és népszerűsítsük az átlát- 2013-as fenntarthatósági jelentésünkben, illetve
ható üzleti gyakorlatokat.
honlapunk Telenor az üzleti élet átláthatóságáért
menüpontja alatt olvashat.

2014-ben egyetlen olyan eset fordult elő, hogy
ügyfelünk tiltott módon kísérelte meg befolyásolni
az ügyfélmenedzsert. Ezt munkatársunk jelentette vállalatunk felé, mely következtében a Telenor
kiemelt figyelemmel kíséri az ügyfelet, a vele való
személyes találkozások során pedig legalább két
Telenor alkalmazott van jelen.

„Tények nyomában”

A korrupciómentesség és átláthatóság fontosságának a fiatal generációkban történő tudatosítása érdekében 2013-ban a Telenor a Diákújságíró Egyesülettel (DUE) közösen megalapította a „Tények
nyomában” etikus újságírói különdíjat, melyre szabadon választott témák tényfeltáró bemutatásával
lehetett pályázni.
A 2014-es díjazottak a fiatalok dohányzásának
kérdéskörét, egy ártatlanul meghurcolt ember tragédiáját, illetve a diákigazolvánnyal kapcsolatos
nehézségeket dolgozták fel.
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Beszállítónak nevezzük az ügyfelek kivételével minden szolgáltató partnerünket. 2014-ben 539 beszállítóval álltunk kapcsolatban.
Fenntartható beszállítói lánc

6.5. Beszállítói lánc
fenntarthatósága
A Telenor méreténél, tevékenységénél és kiterjedt
beszállítói láncánál fogva is nagy szerepet játszik
a magyar gazdaságban. Számos, különböző területeken működő szolgáltató partnerrel36 áll kapcsolatban, akik a tanácsadástól kezdve a tárgyi beszerzésig rengeteg területen járulnak hozzá a cég
sikeres működéséhez, így kiemelten fontos, hogy
partnereink körében is törekedjünk a fenntarthatóság megteremtésére.
A Telenor életében ezért a Supply Chain Sustainability37 (SCS) funkció 2008 óta központi szerepet
tölt be a beszállítói lánc fenntarthatóságának megteremtése és folyamatos biztosítása érdekében. Az
SCS mint kiemelt terület arra törekszik, hogy a Telenor szolgáltatásait, versenypozícióját azzal is javítsa, hogy magas szintű követelményeket támaszt
a szerződött partnereivel szemben és folyamatosan
felülvizsgálja az azoknak való megfelelést.
Az SCS funkció tanácsadói és ellenőrzési
tevékenységének célja azonban nem csak a
Telenor szállítói kockázatainak mérséklése, de
a szerződött partnerek üzleti kockázatainak
csökkentése is az ellenőrzések során tett javaslatokkal és az azok megvalósításához
nyújtott segítséggel.
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HATÁSÉRTÉKELŐ
FOLYAMATOK
TÍPUSAI

HATÁSÉRTÉKELÉSI
FOLYAMATON ÁTESETT
BESZÁLLÍTÓK SZÁMA

AZON BESZÁLLÍTÓK SZÁMA,
AHOL JELENTŐS AKTUÁLIS
ÉS LEHETSÉGES KOCKÁZATOKAT
ÉSZLELTEK

AZON BESZÁLLÍTÓK SZÁMA,
AHOL FEJLŐDÉS TÖRTÉNT
A TÁRGYIDŐSZAKBAN

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK
MEGSZŰNÉSÉNEK SZÁMA

Környezetvédelmi

74

0

0

0

Foglalkoztatási

74

9

19

0

Emberi jogi

74

0

0

0

Társadalmi hatás

74

0

19

0

A Telenor keretrendszerének
elemei a szállítói lánc
fenntarthatóságának
biztosításában:
• TELENOR VEZETŐI ELKÖTELEZETTSÉG
• ELVÁRÁSOK
• SZÁLLÍTÓI ELKÖTELEZETTSÉG
• ELLENŐRZÉSEK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS.
Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy olyan partnerekkel dolgozzunk együtt,
akik azonosulni tudnak a Telenor értékeivel, etikai
és anti-korrupciós elveivel. Ennek keretében elvárjuk, hogy szerződött partnereink a Felelős Üzleti Magatartásról szóló megállapodásban („Megállapodás”) szerződéses formában is elkötelezzék
magukat a nemzetközi normákon alapuló Telenor
Szállítói Etikai Elvek mellett, továbbá vállalják, hogy
ennek értelmében saját beszállítóik felé is közvetítik a Telenor Szállítói Etikai Elveit, valamint azt, hogy

a Telenor a megfelelőséget ellenőrizhesse náluk és
az alvállalkozóknál is. A jelentéstételi időszakban
466 aktív, Megállapodással elkötelezett partnert
regisztráltunk.

Átfogó ellenőrzéseket és célzott vizsgálatokat is
végeztünk - az Önértékelési kérdőív kitöltetésén
túlmenően, kockázatértékelés alapján - további
18 szerződött partnerünk esetében, bejelentett és
bejelentés nélküli ellenőrzések során. A kockázateA 2014. évben kifejezett törekvésünk volt az, hogy lemzés kitér a Szállítói Etikai Elveknek való megfemég nagyobb számban tudjuk célzottan és közvet- lelés szerinti kockázatok értékelésére - kiválasztva
lenül elérni szállítóinkat. Erre tekintettel a korábbi a kiemelt kockázatot képviselő fókusz területeket
évekhez képest nagyobb számú,
- , valamint a szállítók tevékenységük szerinti kockázati besorolására is. Az SCS kockázatértékelését
a Beszerzés is támogatja szakmailag, továbbá a
közel 60 szállítónak küldtünk Önértékelési
korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai is természekérdőívet, amelyben a vállalatok önbevallás
tesen hasznos információkkal szolgálnak. Az éves
alapján tudták értékelni a Telenor Szállítói Etiterv a felsővezetők által is jóváhagyásra kerül. Az
kai Elveknek való megfelelésüket. Az Önértéellenőrzések így eltérő témakörökben és részlekelési kérdőívekben adott válaszok értékelése
tességgel kerültek lefolytatásra, minden vizsgálati
alapján, az év folyamán 18 szerződéses partprogramban központi szerepet játszott azonban a
nerünkkel kezdeményeztünk közvetlen,
hatályos magyar munkaügyi és munkavédelmi jogi
előírásoknak való megfelelés.
fejlesztési célú párbeszédet,
amely partnereink többségénél sikeresen, valamely
folyamat céljainak jobb megértésével, vagy fejlesztésével zárult, ezzel is hozzájárulva nem szolgáltatási jellegű aktivitásuk hatékonyabb, vagy jogi szabályozásnak megfelelő működtetéséhez.

A vizsgálatokat követően, a szállítókkal való együttműködésben számos javító jellegű intézkedés született, amelyek végrehajtását folyamatosan nyomon követjük és segítjük.
Szállítóink látásmódját, folyamataikat szélesebb
körben is elérhető, nyilvános, illetve nem nyilvános oktatási programokkal is célunk fejleszteni,
erre a 2015. évben még nagyobb hangsúlyt fektetünk. Emellett a jövőben célunk egy olyan komplex,
szállítói elő- és utóminősítési rendszer kialakítása,
amely a szállítókat teljes életciklusunk mentén figyelemmel kíséri és hatékonyan segíti a kapcsolódó kockázatok kezelését.

A Telenor SCS funkciójának erősítése, és így a szállítók szélesebb körű elérése érdekében 2014. évben
szállítói vizsgálati tréninget szervezett dolgozói körében, amelynek eredményeként a jövőben további
öt önkéntes és motivált kolléga tudja majd segíteni
A fenti kiemelt témakörök mellett természetesen az SCS tanácsadói és ellenőrzési munkáját.
értékelésre kerültek partnereink vállalatirányítási rendszereinek, valamint a munka- és környezetvédelmi követelményeiknek a megfelelősége a
Szállítói Etikai Elvek és a jogi környezet követelményei alapján.
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A fentieken túlmenően a Telenor szintén saját, illetve a vele kapcsolatban álló szerződött partnerei
fejlesztése céljából is csatlakozott, illetve tevékeny
szerepet vállal a Magyarországi Üzleti Tanács a
Fenntartható Fejlődésért nevű szervezet Beszállítói lánc munkacsoportjában. A munkacsoport tagjai az üzleti élet szinte minden területét képviselik
(élelmiszeripar, szállítmányozás, alkatrészgyártás,
autóipar stb.). A munkacsoport feladatául tűzte ki
a magyarországi üzleti résztvevők szemléletmódjának etikai, fenntarthatósági szempontú alakítását,
a legjobb gyakorlatok felkutatásával és széles körben történő megosztásával, szakmai alapokon.

6.6. Emberi jogi
átvilágítási folyamat

Az 5 azonosított fókuszterület a következő:

A Telenor négy jól elkülöníthető szerepben is kapcsolódik emberi jogi kérdésekhez: munkáltatóként,
szolgáltatóként, vevőként és befektetőként. Felelős vállalatként fontos, hogy azonosítsuk azokat a
helyzeteket, ahol fennáll az esetleges emberi jogsértés kockázata saját, valamint partnereink működési területein is. Emellett kiemelt jelentőséggel
bír a lehetőségek kiterjesztése: telekommunikációs cégként - hozzáférést biztosítva az oktatáshoz,
egészségügyi vagy pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzásegíthetjük a fogyasztóinkat emberi jogaik érBeszállítóink átvilágítására
vényesítéséhez. Az emberi jogok tisztelete és szem
irányuló folyamatok 2014-ben
előtt tartása üzleti szempontból is fontos, köteles2014 folyamán összesen 74 szállítói értékelést ségünknek tekintjük, hogy jó példát mutassunk fovégeztünk, (beszállítóink 13,7%-a), amelyek egy- gyasztóinknak és partnereinknek egyaránt.
aránt kiterjedtek partnereink környezetvédelmi,
foglalkoztatási és emberi jogi gyakorlataira, vala- A Telenor Csoport által kezdeményezett, a vállalat
mint társadalmi hatásaira.
egész működésére kiterjedő emberi jogi átvilágítási folyamat során széleskörű dokumentumelemzés,
jogszabályok, belső szabályozások, nemzetközi és
hazai emberi jogi jelentések tanulmányozása, valamint a Telenor érintett csoportjai képviselőinek
kérdőíves megkérdezése révén azonosítottuk az Az 5 fókuszterület mindegyikére akciótervek kerültek kidolgozásra, melyek megvalósítása folyamatban van.
ország-, és iparág-specifikus emberi jogi kockázatokat, illetve bővítettük a Telenor gyakorlatára vonatkozó ismereteinket.
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7. ÜGYFELEINKÉRT

Üzleti sikerünk záloga, hogy fogyasztóink elégedettek legyenek az általunk nyújtott termékek és szolgáltatások minőségével, valamint megfelelő ügyfélélményben legyen részük minden alkalommal,
amikor kapcsolatba kerülnek velünk. Ez nem csak
kollégáink ügyfélközpontú szemléletét, hanem termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését is megköveteli.

2013-2014

munkavállaló
csatlakozott

7.1. Innováció
Üzleti tevékenységünk jellegéből, a technológiai
fejlődés ütemének felgyorsulásából fakadóan sikeres működésünk egyik kulcskérdése a folyamatos
fejlesztések, innovációk megvalósításának képessége. Annak érdekében, hogy lakossági és vállalati
ügyfeleink változó igényeinek minél inkább megfeleljünk, 2013-ban az innovatív ötletek felkutatását
és megvalósítását segítő rendszert, úgynevezett
innovációs platformot vezettünk be, amely egyben
megfelelő fórumot biztosít kollégáink környezetvédelemmel, munkavédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos ötleteinek is. A platformhoz 2014
végéig 584 munkavállalónk csatlakozott. A rendszer működéséről részletesen 2013-as fenntarthatósági jelentésünkből tájékozódhat.

39

Vállalati működésünk minden területén, így a marketingtevékenységeink során is arra törekszünk,
hogy maradéktalanul megfeleljünk minden vonatkozó jogszabálynak, illetve figyelembe vegyük a Telenor tevékenységéről érkező fogyasztói és hatósági visszajelzéseket egyaránt. Ezen felül kivételes
fontossággal bír számunkra ügyfeleink megfelelő
tájékoztatása, ezért marketingtevékenységeink során folyamatosan kontrolláljuk a fogyasztóvédelmi
és egyéb jogi szempontoknak való megfelelést.

A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás tárgykörében a Telenort 2014 folyamán az illetékes hatóság több esetben marasztalta el.39 Ezek az esetek kollégáink olyan egyedi
mulasztásaiból fakadtak, mint a termékkel vagy
szolgáltatással kapcsolatos pontatlan tájékoztaA Telenor marketingaktivitását elsősorban a tás, panaszlevelek hiányos megválaszolása, illetve
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény- a válaszlevél határidőn belül történő elküldésének
nek, a gazdasági reklámtevékenység alapvető fel- elmulasztása.
tételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvénynek, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. Évi C. törvénynek (továbbiakban Eht.),
valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a Célunk, hogy fogyasztóink mindenkor elégedettek
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. legyenek termékeink és szolgáltatásaink minősétörvénynek megfelelve folytatja. Marketingkom- gével, az általunk nyújtott ügyfélélménnyel, illetve
munikációs tevékenységünket az NMHH38 , a Nem- hogy olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, melyek
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági valóban növelik a számukra létrehozott értéket. EnVersenyhivatal felügyeli, mely hatóságok részben nek érdekében vállalatunk évek óta folyamatosan
ütemezett, részben ad hoc jellegű adatkérésekkel figyelemmel kíséri ügyfelei elégedettségének alafordulnak hozzánk fogyasztói bejelentések alapján, kulását: rendszeresen felvesszük ügyfeleinkkel a
illetve saját jogkörükben is.
kapcsolatot, a tőlük kapott visszajelzéseket pedig
beépítjük fejlesztési céljainkba.

7.3. Ügyfél elégedettség

Innovációs Platform
38

7.2. Felelős marketing

Társaságunkat marketingkommunikáció területén
egyetlen alkalommal marasztalta el hatóság a jelentéstételi időszakban. A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Telenor jogszerűtlenül
járt el Családi Csomag szolgáltatása népszerűsítése
során. A hatóság ezért 10 millió Ft összegű bírságot
szabott ki a Telenorral szemben.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A jelen pont alá azok az esetek tartoznak, amelyekben a fogyasztóvédelmi hatóság egy konkrét panasz alapján, egyedi ügyben marasztalta el a Telenort a nem megfelelő információnyújtás miatt.
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Lakossági ügyfelek körében végzett felmérés40
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Lakossági ügyfeleink elégedettsége 10-fokú skálán 9-es értéket ért el 2014 negyedik negyedévében,
ahol a 10-es érték a teljes mértékű elégedettséget jelöli. Az elégedettség esetében 2012 óta mérsékelt
fejlődést figyelhetünk meg.

1. „Mennyire volt Ön elégedett a telefonos ügyfélszolgálatos kollégával, aki az Ön igényével
foglalkozott? Kérjük, értékelje 1-től 6-ig terjedő skálán, ahol a 6-os a rendkívül elégedett
az 1-es pedig a nagyon elégedetlen!

2.„MennyirevoltÖnelégedettatelefonosügyfélszolgálattaláltalában,beleértveazelérhetőséget,
menürendszert, és minden egyéb szempontot? Kérjük, értékelje 1-től 6-ig terjedő skálán, ahol
a 6-os a rendkívül elégedett az 1-es pedig a nagyon elégedetlen!

Ügyfélszolgálatunk annak érdekében, hogy mérhető, egyértelmű visszajelzést kapjon fogyasztóinktól a
működésével kapcsolatban, az év folyamán folyamatosan úgynevezett értékelő IVR41 alapú ügyfél-elégedettségi felmérést végez. Az eredmények alapján, elmondhatjuk, hogy az elmúlt öt évben sikerült
megőriznünk ügyfélszolgálatunk kiváló színvonalát, ezzel hozzájárulva ügyfeleink elégedettségéhez és
hűségéhez.

40

41

Forrás: TNS, Global Brand Tracker Bázis: 14-65 éves lakosság.
Kérdés: Megmondaná, hogy mennyire elégedett Ön a Telenorral? Válaszoljon egy 10-es skála segítségével, ahol az 1-es
azt jelenti, hogy ‘egyáltalán nem elégedett’ a Telenorral és a 10-es pedig azt, hogy ‘teljesen elégedett’ a Telenorral. A
véleményét 1 és 10 között bármely számmal árnyalhatja.
telefonközpont hangmenü (Interactive Voice Response)
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7.4. Adatvédelem
Vállalatunk tevékenységének jellegéből adódóan
mindennapi működésünk során szinte minden területen kezelünk személyes adatokat, amelyek védelme a technológiai és digitális világ fejlődésének
köszönhetően az utóbbi években soha nem látott
jelentőséget kapott. Éppen ezért a Telenor kiemelten fontosnak tartja, hogy szigorúan szabályozza a
biztonság megőrzésével kapcsolatos folyamatokat,
ügyfeleink elvárásának megfelelve elhárítsuk azokat a kockázatokat, amelyek az adatok biztonságát,
rendelkezésre állását veszélyeztetik.
A Telenor az információbiztonsági kockázatok
strukturált és hatékony kezelése érdekében az ISO
27001 szabvány előírásait követi, és folyamatosan
azon dolgozik, hogy az ügyfelek adatai mellett a
társaság bizalmas információit is hatásosan védje
az esetleges támadásoktól és visszaélésektől.
A Telenor adatkezelési tevékenységét a hatályos
jogszabályok rendelkezései, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) és az Eht. előírásai határozzák meg.
A Telenor jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően előfizetői személyes adatai kezelésének rendjét az Általános Szerződési Feltételekben, valamint
belső adatvédelmi szabályzatban határozza meg.

ADATVÉDELMI PANASZOK

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ
KÉPEST

Adatvédelemmel kapcsolatosan beérkezett panaszok

46

65

35

55

169

+207%

Bizonyított panaszok

18

33

11

32

128

+300%

Külső fél által jelzett bizonyított panaszok

18

29

11

25

60

+140%

Hatóság részéről jelzett bizonyított panaszok

2

1

1

1

1

0%

Adatok szivárogtatásával kapcsolatos esetek száma

0

3

5

4

1

-75%

Adatok lopásával kapcsolatos esetek száma

0

3

1

0

1

-

Adatok elvesztésével kapcsolatos esetek száma

0

1

0

0

0

0%

2014-ben az adatvédelemmel kapcsolatban beérkezett panaszok száma 169 volt, ebből 128 esetben bizonyosodott be, hogy hiba történt az adatok kezelése során, mely eseteket törvényi kötelezettségünknek megfelelően bejelentettük az NMHH-nak. A beérkezett panaszok számának jelentős növekedése az
adatkezelési panaszok bejelentési folyamatának változásában keresendő: az előző jelentéstételi időszakhoz képest szigorodott az esetek panaszként való
regisztrációjának szabálya.
Adatbiztonságunk javítása érdekében folyamatosan vezetünk be technikai és szervezeti intézkedéseket is, melyek egyik eleme a jelentéstételi időszak során a
személyes adatok megsértésének hatékonyabb bejelentésére szolgáló informatikai megoldás kialakítása volt. Intézkedéseinket folyamatos oktatások egészítik
ki, melyek célja az adatkezelésekkel kapcsolatos tudatosság növelése munkatársaink körében.
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7.5. Biztonság
Minden készülék, amelyet elektromos hálózathoz
csatlakoztatunk, elektromos mezőt hoz létre. A ráBÍRSÁG ÉRTÉKE (HUF)
0
diós és televíziós műsorszóró antennák, valamint a
mobiltelefon-antennák rádiófrekvenciás elektromágneses mezőt keltenek. Fontos azonban tudni,
Azon esetek száma, amelyekben a jogszabályok
hogy ezek a rádiófrekvenciás elektromágneses hulbe nem tartása vagy az önkéntesen vállalt normák
lámok nem okoznak biológiai károsodást.
megszegése fordult elő a termékek és szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait illetően, az
ügyek kimenetele szerinti lebontásban:
A bázisállomások és tornyok minden
esetben az egészségügyi határértékek
szigorú betartásával épülnek meg.

Jogi esetek száma

JOGI ESETEK SZÁMA (DB)

0

0

Tevékenységünk során szigorúan betartjuk mind a
telephely létesítésében részt vevő dolgozókra, mind
a lakosokra vonatkozó biztonsági határértékeket,
hálózatunk kialakításakor minden esetben a WHO42
iránymutatásai szerint járunk el.
A jelentéstételi időszak során nem született olyan, a
Telenort elmarasztaló hatósági határozat, mely szerint a társaság a termékekkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos, gondosságra és használatra vonatkozó43 vagy a termékek és szolgáltatások44 egészségi és biztonsági hatásait szabályozó jogszabályokat
megsértette volna.
A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és
használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege:
42
43
44

Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. Törvény

ÜGYFELEINKÉRT 43

8. infokommunikációs technológiával a társadalomért

8.1. A gyermekek
biztonságos és tudatos
internethasználatáért
A technológiai fejlődés felgyorsulásával, az internet
és az okos eszközök felhasználási területeinek bővülésével és penetrációjának növekedésével párhuzamosan azzal szembesülünk, hogy a gyermekek
egyre korábban veszik kezükbe a telefont, számítógépet vagy éppen tabletet. Egyre hamarabb tanulják
meg használni a modern technológia ezen vitathatatlanul hasznos vívmányait, ugyanakkor kiteszik magukat az online világban fellépő kockázatoknak is.

A gyermekek biztonságos internethasználatát elősegítendő, több kezdeményezést is megvalósítottunk. Az egyik ilyen, hogy internetes hálózatunk az
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Interpol tiltólistája alapján blokkolja a gyermekek ellen
irányuló, szexuális tartalmakkal bíró weboldalakat.

2013-ban elérhetővé tettük a Digitális Világ című
kisiskolásoknak szóló oktatóanyagot, melynek célja az internet világával szembeni kritikus gondolkodás kialakítása már kicsi korban. Az anyag 2014ben elérhetővé vált a pedagógusképzés akkreditált
programjaként, így az újonnan képzett tanárokon
keresztül még több kisiskolás találkozhat az ismeEzen felül díjmentesen elérhető a felnőtt tartalom retanyaggal.
tiltására alkalmas szolgáltatásunk, melynek keretében a gyermekek mobil előfizetéséről tiltható az A Digitális Világ oktatóanyagról bővebben olvashat
emelt díjas szolgáltatások igénybevétele, illetve a 2013-as fenntarthatósági jelentésünkben, vagy a
telefonról elérhető weboldalak köre egy előre rög- Digitális Világ honlapon.
zített, biztonságos oldalakat tartalmazó, úgynevezett fehér lista alapján szűkíthető.
Honlapunkon továbbá elérést biztosítunk az NMHH
által indított online felületre, amelyen az internet-felhasználók jelezhetik, ha internetes zaklatással, pedofil, rasszista vagy szélsőségesen erőszakos tartalommal találkoznak a világhálón, valamint
a 2014. évi Gyermekvédelmi Internet Kerekasztal
ajánlásának megfelelően honlapunkon elérhetővé
tettük a Norton Family ingyenesen elérhető gyermekvédelmi szűrőszoftverét is.

Gyermekjogokért

A Telenor 2013-ban együttműködési megállapodást kötött az UNICEF45 Magyar Bizottságával, mely
szervezet vállalatunk támogatásával a gyermekjogok ismertségének növeléséért indította útjára az
Ébresztő-óra programot. A kezdeményezésnek köszönhetően az önkéntesek által tartott interaktív,
játékos előadásokon országszerte egy év alatt több
mint 2000 gyermek ismerkedhetett meg az őket
megillető jogokkal.

Vállalatunk felelőssége, hogy a termékeinken és A gyermekek biztonságos internethasználatát előszolgáltatásainkon keresztül fellépő kockázatokat segítő tevékenységeinkről további részleteket talál A Telenor Magyarország ezen felül vállalást tett az
ezen a területen is mérsékelje, ezért
2013-as fenntarthatósági jelentésünkben.
UNICEF Magyar Bizottsága által elkészített HelpAPP
applikáció népszerűsítésére, amely az erőszakos
helyzetek felismerésében, elkerülésében és kezelékiemelten fontos számunkra, hogy minden
sében segíti a gyerekeket. 2014-ben a programot
Digitális világ
támogatást megadjunk a gyermekek, szüleik
Firefox platformra is elérhetővé tettük.
és a pedagógusok számára, hogy technológiAz ismertetett technikai megoldások biztosításán
túl célunk, hogy elősegítsük a gyermekek tudatos Az UNICEF és a Telenor együttműködéséről a 2013ánk előnyeit biztonságosan és felelősségtelinternethasználatát, hozzájárulva ezzel a való di- as fenntarthatósági jelentésünkben, illetve honlajesen élvezhessék.
gitális írástudás elterjesztéséhez. Ennek szellemé- punkon írunk bővebben.
ben a MediaSmart Hungary Kft.-vel együtt dolgozva
45

Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja (United Nations International Children’s Emergency Fund)
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8.2. Infokommunikációs
technológia az oktatásban
A Telenor Magyarország számára kiemelt
jelentősséggel bír, hogy a mobil infokommunikációs technológia révén aktívan hozzájáruljon a társadalmi fejlődéshez és a digitális
szakadék csökkentéséhez, melynek egyik fontos terepe a közoktatás támogatása.

Ezirányú elköteleződésünkről a korábbi években
többször is bizonyságot tettünk a biztonságos internethasználat oktatása révén, ám technológiánk egyéb előnyöket is rejt a gyermekek számára.
A Telenor alaptevékenységéből fakadóan lehetőségként tekintünk a digitális technológia iskolai
oktatásban való hasznosítására is, amely elképzelés testet öltött a 2013/14-es tanévben futó pilot oktatási programban és a program bővítését, a
Hipersuli projektet előkészítő tevékenységekben is.

Áldás utcai iskola „Hipersuli” pilot
projekt és a folytatás
2014-ben lezárult az Áldás utcai Általános Iskolában 2013 őszén elindított kísérleti oktatási
programunk, a „Hipersuli” pilot program, amelyről
részletesen írtunk 2013-as fenntarthatósági jelentésünkben. A kísérleti projekt sikeres zárása után
elindult a munka a program több iskolára való kiterjesztésére: együttműködések kialakítása, tervezés,
tudományos kutatás előkészítése, projektcsapat
felállítása során teremtettük meg a 2015-ben induló Hipersuli Oktatási Program alapjait.
Az Áldás utcai pilot projekt kiértékelése is megtörtént, az utólagos kutatás célja az iskolában lezajlott
„Hipersuli” pilot program hatásmonitoringjának bemutatása volt. A felmérés a tablethasználat tapasztalatait vizsgálja a programban részt vett gyerekek,
szüleik és a pedagógusok körében, arra keresve a
választ, hogy az eszközök oktatásba való bevonása milyen változásokat okozott a célcsoportok attitűdjeiben, motivációjában és a tanulási eredmények vonatkozásában. A fókuszcsoportos interjúk,
valamint kérdőíves adatfelvételek eredményeinek
összefoglalását a következő ábra mutatja be.

SZÜLŐKÉNT MENNYIRE ELÉGEDETT A TABLETEK TANÓRÁN VALÓ
HASZNÁLATÁNAK MÓDJÁVAL?

8%

67%

17%

8%

teljes mértékben
meg vagyok elégedve

meg vagyok
elégedve

inkább elégedetlen
vagyok

nagyon elégedetlen
vagyok

SZÍVESEN HASZNÁLNÁD A TABLETET MÁS TANÓRÁKON IS?
74%
igen

26%

38%

nem

a tabletes tanórák izgalmasabbak, érdekesebbek

64%

gyakrabban szeretné használni a tabletet órákon

MILYEN GYAKRAN HASZNÁLTOK
TABLETET A TANÓRÁKON?

4%
58%
25%
12%

minden nap
hetente több nap
hetente egyszer
ritkábban, mint
hetente

Áldás utcai pilot projekt -a „Hipersuli” pilot program hatásmonitoringja.
(Forrás: Digital Identity Agency Magyarország Kft., 2015)
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8.3. Ismeretterjesztő
rendezvényeink

8.4. Állatvédelem

A technológiánk társadalom szolgálatába állításának egy másik módja a civil szervezetek munkájának közvetlen támogatása eszközeinken és szolgáltatásainkon keresztül.

Okostelefon Akadémia
Az Okostelefon Akadémia rendezvénysorozattal
célunk, hogy az egyre bővülő okostelefon-felhasználói kör számára releváns, előremutató és izgalmas témákat, felhasználási területeket mutassunk
be. Ennek érdekében az események aktuális témáiban szakértő vendégeket hívunk előadni, illetve
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk hazai fejlesztőcsapatok számára. A közösségi rendezvény
alkalmat kínál a vendégeknek, hogy kérdéseiket,
észrevételeiket egymással vagy közvetlenül a meghívott szakemberekkel is megvitathassák.
2014-ben két alkalommal szerveztünk Okostelefon Akadémiát: márciusban a viselhető okoskészülékek témája rekordszámú látogatót vonzott, áprilisban pedig a hazai mobilkommunikáció elmúlt
húsz éve volt a téma.

Telenor Youth Summit
A Telenor Csoport 2014-ben második alkalommal
hirdetette meg Youth Summit elnevezésű versenyét a Nobel Békeközponttal együttműködésben.
A pályázatra 14 európai és ázsiai Telenor országból várták fiatalok jelentkezését, akik igazi „digitális
bennszülöttekként” mutatták meg, hogyan lehet a
mobiltechnológia segítségével megoldást adni az
aktuális globális társadalmi kihívásokra.

8.5. Civil szervezetek
munkájának támogatása

“Mi történik, ha összehozunk 28 lelkes európai és ázsiai fiatalt egy csapat globális mobilipari vezetővel és szakértővel a Telenor központjában? Jobbnál jobb ötletek születnek
arról, hogyan lendítheti előre a mobil- és digitális kommunikáció a társadalmi és gazdasági változásokat, és segítheti az egyéneket
illetve közösségeket, hogy megvalósítsák
önmagukat.”
- mondta Jon Fredrik Baksaas, a Telenor Csoport
elnök-vezérigazgatója.

A Vigyél Haza Alapítvány és a Telenor 2013-ban
indította útjára a Vigyél Haza nevű tudatos kutyatartást támogató okostelefon alkalmazást. Az applikáció egy év alatt 16000 fölötti letöltés számot
ért el, 3800 kutyatulajdonos pedig regisztrálta is
kedvencét. Az aktív felhasználók 420 utcán kóborló kutyát jelentettek be ezen időszak alatt, eközben
170 magánszemély kereste a Vigyél Haza applikáción keresztül elkóborolt kutyáját. A programhoz
25 állatvédő szervezet csatlakozott, amelyek ös�szesen 750 gazdira váró kutya adatait töltötték fel
a rendszerbe. Az alkalmazás funkciói tehát segítséget nyújtanak a felelős állattartók számára, a Vigyél
Haza Alapítvány szakértői azonban újabb igényeket
is azonosítottak: az applikáció 2014-ben egy ös�szetett kereső funkcióval is bővült, amely a készülék
GPS koordinátái alapján segít megtalálni a legközelebbi kutyafuttatókat, kutyabarát éttermeket és
kutyabarát szállásokat.

A Telenor Youth Summit 2014 magyar győztesei
a tehetséggondozást és az internetes zaklatás áldozatait segítenék ötleteikkel. A hazai nyertesek (a
képen) Bálint Kornélia, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója, és Matusz Márk, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákja voltak.
Az alkalmazásról további részleteket olvashat
2013-as fenntarthatósági jelentésünkben.

Ezen tevékenységünk keretén belül 2014-ben bővült saját fejlesztésű, adományozást segítő okostelefonos alkalmazásunk, az ADDODA: a potenciális
adományozókat és a segélyszervezeteket összekötő applikációban szereplő adománygyűjtő pontok
között már a CSERITI-Adományháló adományboltjai is megtalálhatók. Az alkalmazásról bővebben
2010-2012-es fenntarthatósági jelentésünkben
olvashat.
Az alkalmazások mellett több adományvonalat és
segélyvonalat is működtetünk, ezzel szolgáltatásunkat a rászorulók megsegítésére használhatjuk.
Így többek között a Telenor a 13600-Adhat Vonalon keresztül — amelyet más telekommunikációs
cégekkel és a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvánnyal közösen üzemeltet—,
adott időszakban 60-70 civil szervezet számára
nyújt támogatást azok adománygyűjtő tevékenységéhez. Kiemelt társadalmi szereppel bír a Kék-vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24 óráig ingyenesen elérhető Lelkisegély-vonala (116-111) és az
Eltűnt Gyermekek Segélyvonala (116-000) (belföldről ingyenesen hívható számok).
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8.6. Katasztrófavédelem
A Telenor és a Magyar Vöröskereszt 2013-ban kötött stratégiai megállapodást, amelynek fókuszában a katasztrófa-kezelési feladatokhoz kapcsolódó telekommunikációs együttműködés áll.

A Magyar Vöröskereszt katasztrófa-válaszadási
munkájának része, hogy katasztrófa esetén az otthonukat elhagyni kényszerülő károsultakat szükség
esetén ideiglenes befogadó helyeken szállásolja és
látja el. A Telenor jóvoltából a Vöröskereszt korlátlan
kimenő hívást és folyamatos elérhetőséget biztosító telefonokat helyezett el befogadó-helyein 2014
karácsonyán, ezzel segítve a bajba jutott emberek
és távoli családtagjaik közötti kommunikációt. A
szolgáltatás és a készülékek a Telenor felajánlása,
így a károsultak ingyenesen, a Magyar Vöröskereszt
szakembereinek koordinálásával vehetik igénybe a
szolgáltatást.

2014-ben a Magyar Vöröskereszt eszközparkja jelentősen bővült, közel 200, Hipernet hozzáféréssel ellátott eszközt állíthattak csatasorba a Telenor
jóvoltából, köztük okostelefonokat, táblagépeket,
laptopokat mobilinternet routereket, hagyományos
és strapabíró telefonokat is. Az eszközök mellett a
Telenor segítségével új alkalmazásokat is bevezet- A Telenor és a Magyar Vöröskereszt stratégiai
hetett a Vöröskereszt.
együttműködése 2014-ben a Magyar Adományozói Fórum független zsűrijének értékelése alapján
A Synaptel Kft. fejlesztése, az úgynevezett Munka- elnyerte „Közös értékteremtés” kategória különdíerő Irányítási alkalmazás nagyban megkönnyíti a ját. A két szervezet együttműködése 2015-ben is
Magyar Vöröskereszt munkatársainak és önkénte- folytatódik.
seinek munkáját: a táblagépeken és okostelefonokon futó alkalmazás segítségével lehetővé válik a
mentési, kárfelmérési, segélyezési adatok azonnali
központi feldolgozása, elosztása, a helyszínen dolgozó Vöröskereszt folyamatos, gyors tájékoztatása.
Az applikáció már 2014-ben is több sikeres bevetés során segítette a szakembereket.
A Telenor Rendvédelmi kapcsolatokért felelős csoA nyári időszakban kiemelt szereppel bíró Balato- portja 7 fővel, 24 órás szolgálatban végzi a hatóni Elsősegélynyújtó Szolgálat (BESZ) a Telenor ál- sági adatszolgáltatási igények feldolgozását, ami
tal biztosított mobileszközökkel, Hipernettel és egy évente átlagosan kb. 40 000 esetet jelent. Munkaokostelefonokon futtaható digitális esetnaplóval társaink a naponta kb. 160 megkeresésre válaszolfejlesztette munkáját: az új applikációval rögzített va nagymértékben segítik a hatóságok munkáját a
adatok alapján pontos statisztikák készültek, amely bűncselekmények sikeres és gyors felderítésében.
a szolgálat munkájának továbbfejlesztését segíti.
Vállalatunk rendvédelmi tevékenységéről további részleteket 2013-as fenntarthatósági jelentésünkben olvashat.

8.7. Rendvédelem
támogatása

Telenor Rendvédelmi kapcsolatokért felelős csoportja
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9. KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS

Felelős vállalatként kötelezettségünknek érezzük,
hogy piaci tevékenységünkön kívül egyéb módon
is aktív szerepet vállaljunk a társadalom életében,
amelynek részét képezzük. A Telenor ezért évek
óta rendszeresen szervez olyan eseményeket, ahol
munkavállalóink közösen tehetnek a társadalomért, egyes csoportjaiért, vagy éppen a környezet
megszépítése érdekében. Önkéntes programjaink
további előnye azonban, hogy a színes és szemléletformáló közösségi élményeken keresztül növelik
munkavállalóink egymás és a vállalat iránti elkötelezettségét is.

osztályában több mint 700 diáknak tartottak játékos előadást a biztonságos internetezésről, az
adatvédelem fontosságáról és a digitális zaklatás
megelőzéséről oktatták a diákokat. Az iskolákba
vitt okos eszközökön a diákok és a látogatók közös
prezentációkat is készítettek a jövő iskolájáról, melyekhez a gyerekek rendkívül kreatív ötletekkel járultak hozzá. A 9-11 éves korosztályba tartozó diákok többsége nagyon jól kezeli az okos eszközöket,
ismerik az internet előnyeit, de fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket az internethasználat veszélyeire
és a személyes adatok védelmének fontosságára.
A Telenor kollégái ezért játékos formában mutatták
be, miért kell óvatosan kezelni a bizalmas adatokat.
A program végén minden résztvevő osztály kapott
TeddOda!
egy táblagépként is funkcionáló laptopot, és hozzá
2014-ben immár harmadik alkalommal szerveztük fél évig ingyenes mobilinternet.
meg vállalati önkéntes napunkat, a TeddOda Napot, melynek célja a helyi közösségek számára tör„Az internet óriási lehetőséget nyújt minden
gyermek számára, hogy tanuljon, fejlődjön
ténő segítségnyújtás.
és megvalósítsa álmait. Mobilszolgáltatóként
azonban felelősek vagyunk azért, hogy a diákok
tudatosan és kritikus szemlélettel használják a
világhálót. A gyermekeknek szóló, biztonságos
internetezést segítő tananyagon és az osztályoknak adományozott táblagépeken keresztül
azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek elkerüljék a veszélyeket és biztonságosan élvezhessék
a felfedezés szabadságát a világhálón.”

Süteményvásár
A Telenor Házban decemberben hagyományosan
megszervezésre kerülő jótékonysági süteményvásár lehetőséget ad kollégáinknak, hogy az általuk
készített süteményekkel, önkéntesen felajánlott
munkaóráikkal, illetve a sütemények megvásárlásán keresztül anyagi eszközökkel segítsék a vállalatunk által adott évben kiválasztott szervezetet.

A 2014-es jótékonysági süteményvásár a Telenor Házban

2014-ben 45 lelkes kolléga járult hozzá süteménykészítéssel vagy sütemény árusítással a minden évben igen népszerű program sikeres lebonyolításához, ennek köszönhetően pedig több mint
320.000 Ft adomány gyűlt össze. A vásár kedvezményezettje a Piros Orr Alapítvány volt, akik az ado(Christopher Laska, vezérigazgató) mányból a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztályán fekvő betegek gyógyulását segítették.

Tedd Oda Nap (2014)

2014-es önkéntes napunkon több mint 500 munkatársunk vett részt, akik 11 általános iskola 31

KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 50

10. FELELŐS FOGLALKOZTATÁS

Vállalatunk foglalkoztatási politikáját részletesen
bemutattuk a 2010-2012-es fenntarthatósági jelentésünkben, így aktuális jelentésünkben a
2014-es adatokat, illetve az esetleges változások
elemzését mutatjuk be.

Helyi és külföldi felsővezetők aránya (2014)
24%

Helyi felsővezetők aránya

76%

Külföldi felsővezetők aránya

10.1.
Foglalkoztatási adatok

Munkatársainknak 15%-át adják a 30 év alattiak, törzsét a 30-50 év közöttiek (83%) alkotják és
mindössze 2%-át az 50 feletti munkatársak. Az átDolgozói létszám
lagéletkor viszonylag alacsony, 35,5 év, ami rész46
és kormegoszlás
ben az iparág jellegéből fakad, részben pedig a cég
történetével magyarázható. A különböző alkalmaA Telenor állományi létszáma hosszú idő óta 1000 zotti kategóriákban dolgozó munkavállalók életkori
és 1300 fő között mozog, amit legfőképp a piaci arányának eloszlása nagyrészt megegyezik a teltrendek, az új üzleti lehetőségek és a munkaerő ki- jes állomány korcsoportok szerinti megoszlásával,
használásának racionalizálása mozgat.
ugyanakkor megfigyelhető, hogy az idősebb korcsoport felülreprezentált a magasabb pozíciókban
(középvezetők).
Statisztikai állományi létszám (2008-2014)
1241

1233
1093

2008

2009

2010

1141
1066

2011

1065

2012

2013

1011

2014

Vállalatunknál 2014-ben 1011 fő dolgozott, akik
döntő arányban magyar állampolgárságúak, a külföldi munkavállalók aránya csupán a felsővezetők
(vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek és igazgatók) körében mondható magasnak. 2014-ben a
külföldiek aránya ezekben a pozíciókban 24% volt.
46

2,18 % Felsővezető
11,52% Középvezető
86,30% Beosztott

Fluktuáció
A teljes munkavállalói fluktuáció 2014-ben
13,36%-os volt, ebből a munkavállalói önkéntes
fluktuáció az elmúlt évben 7,8%. Ezek az értékek
egy kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységet folytató vállalatnál egészséges munkaerőmozgásnak számítanak, melyhez bizonyosan hozzájárul
az is, hogy a Telenor a magyar telekommunikációs
ágazatban stabil eredménnyel es jövőképpel rendelkezik.
A fluktuációs mutatók azért is biztatóak, mert azok
a lakossági telefonos ügyfélszolgálati tevékenységünk kiszervezése mellett maradtak viszonylagosan alacsony szinten. Ez egyrészt azt jelenti, hogy
tapasztalt operátoraink szívesen maradtak a Telenornál, másrészt azt, hogy sikerült más tevékenységi
területeken megtartanunk őket, ezzel házon belül
tartva értékes tudásukat és az ügyfélkapcsolatok
terén szerzett tapasztalatukat.

A munkavállalók foglalkozási kategóriák szerinti megoszlása tekintetében az előző jelentésben használt módszertantól eltértünk, 2014-ben három munkavállalói kategóriáról (felsővezető, középvezető, beosztott) jelentünk.
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30 ÉV
ALATT

30-50 ÉV
KÖZÖTT

50 ÉV
FELETT

FÉRFIAK

NŐK

Új munkavállalók száma

62

132

2

102

94

Új munkavállalók aránya

40%

16%

9%

22%

17%

A szervezetet elhagyó
munkavállalók száma
(önkéntesen, megegyezéssel,
nyugdíjazással, halálesettel)
A szervezetet elhagyó
munkavállalók aránya

19

12%

115

14%

1

5%

46

10%

Nők és férfiak aránya47

Diszkriminációs incidensek
DISZKRIMINÁCIÓS ESETEK ÉS A MEGVALÓSÍTOTT
INTÉZKEDÉSEK SZÁMA 2014. ÉVBEN

2014

Összes diszkriminációs eset száma

1

89

A szervezet által vizsgált esetek
száma

1
0

16%

Azon esetek száma, amelyekhez
kapcsolódóan van megvalósítás
folyamatában lévő intézkedés
Azon esetek száma, amelyekhez
kapcsolódóan megvalósult intézkedés és után követés

1

Lezárt státuszú esetek

1

A Telenor munkavállalói nem tömörülnek szakszer- Fizetéspolitika, férfiak és nők
vezetbe, illetve nincs kollektív szerződésük, így a egyenlő bérezése
nagyobb szervezeti változások, pl. a fluktuáció alakulását is befolyásoló tömeges elbocsátás esetén A Telenor fizetési rendszere sávos kialakítású, a muntörténő tájékoztatás alkalmával a vonatkozó jog- kaköröket értékeljük bérezési keretrendszerünkben
szabályok szerint járunk el.
a munkakörhöz tartozó felelősségi kör alapján és a
munkaerő-piaci kereslettől függően. Fizetéspolitikánkra is vonatkozik a Telenor minden alkalmazottjára kötelező érvényű Etikai Kódex, amely kimondja,
hogy a vállalat ellenzi a diszkrimináció minden formáját, és a foglalkoztatás során mindent megtesz
Az egyenlő munkafeltételek, megfelelő karrieresé- az egyenlő bánásmód alkalmazása érdekében.
lyek biztosítása, a családi és a hivatásbeli feladatok
összehangolása foglalkoztatási politikánk fontos Vállalatunk fizetéspolitikája és juttatási rendszere
eleme. Hisszük, hogy a magánélet és munka egyen- az elmúlt években nem változott, további részlesúlyát biztosító gyakorlataink valamint a hátrányos teket a 2010-2012-es fenntarthatósági jelentémegkülönböztetés valamennyi fajtájának elutasí- sünkben olvashat.
tása hozzájárul a munkatársaink elkötelezettségének növeléséhez, és ezáltal javítja társaságunk teljesítményét is.

10.2. Esélyegyenlőség

A munkavállalók foglalkozási kategóriák szerinti megoszlása tekintetében az előző jelentésben használt módszertantól eltértünk, 2014-es
jelentésünkben három munkavállalói kategóriáról írunk (felsővezető, középvezető, beosztott).

Munkavállalóink között a nemek aránya kiegyenlített, a statisztikai állomány 55%-a nő, míg 45%-a
férfi. A vezetői pozíciókban helyet kapó nők aránya
azonban nem követi ezt a megoszlást: a középvezetők alig harmada nő, a felső vezetői szinten a nők a
stratégiai pozíciók kevesebb, mint ötödét foglalják
el, és bár az igazgatóságban több női kolléga is helyet kap, a Telenor Magyarország Leadership Teamjében csak férfiak vannak. Ezt magyarázza, hogy a
Telenor számára kulcsfontosságú műszaki területeken már az egyetemi képzésekben is alacsony
a nők aránya, ami a munkaerőpiacon és így vállalatunknál is tükröződik. Továbbá, női munkatársaink legnagyobb számban a személyes és telefonos
ügyfélszolgálati és támogató területeken vannak
jelen, ahol azonban a középvezetői réteg vékony,
így számosságuk elmarad a vállalat más területein
dolgozó középvezetőkétől.

A Telenor rendkívül fontosnak tartja, hogy olyan
munkakörülményeket teremtsen, amelyek megfelelnek a tisztességes foglalkoztatás követelményeinek, továbbá mindent megtesz az etikus magatartás munkahelyi elismerése érdekében. Ennek
megfelelően a vállalat ellenzi a diszkrimináció minden formáját, és a foglalkoztatás során mindig az
egyenlő bánásmód alkalmazására törekszik.
2014-ben egyetlen olyan incidens történt, amely
kapcsán felmerült a diszkrimináció lehetősége. A bejelentés nyomán előkészített vizsgálati tervet az etikai és
megfelelési vezető jóváhagyta és a vizsgálat végrehajtásra került. A vizsgálat egyértelműen nem állapította
meg, hogy az esetben érintett felek vonatkozásában
valóban diszkrimináció történt, ezért szankció jellegű
következménye nem volt az incidensnek, azonban három ajánlás mégis megfogalmazásra került, amelyeket
az érintett személyek és szakterületek mérlegelést követően részben vagy egészben megvalósítottak.

47 
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2013

A MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉS
ÉS MEGTARTÁS ARÁNYA
SZÜLŐI SZABADSÁG UTÁN

2014

FÉRFIAK

NŐK

FÉRFIAK

NŐK

Szülői szabadságot igénybe vevő munkavállalók száma

1

136

0

118

Szülői szabadságot követően visszatérő munkavállalók

0

37

0

26

Szülői szabadságot követően visszatérő munkavállalók, akik a visszatérést követő 12 hónap után is foglalkoztatva maradtak

0

32

0

12

Munkába való visszatérés aránya (visszatérők/szülői szabadságot
igénybe vevők)

0%

27%

-

22%

Megtartási arány: azon munkavállalók száma, akik a szülői szabadságból való visszatérés után 12 hónappal később is foglalkoztatva maradtak / előző évben szülői szabadságból való visszatérők száma

0%

86%50

-

46%

Munkába való visszatérés
A Telenor vállalati politikájában fontos szempont,
hogy biztosítsuk a gyermeket vállaló munkatársak
munkába való visszatérését. Szülési szabadságuk
idejére a pótlásukra felvett munkavállalókkal vállalatunk határozott idejű munkaviszonyt létesít,
biztosítva a GYES48-ről, GYED49-ről való visszatérés lehetőségét.
2014-ben a korábbi évhez képest lényeges
csökkenés volt tapasztalható a megtartási arány48
49
50

ban, de valamelyest a munkába való visszatérés
mértéke is visszaesett. Ennek a csökkenésnek az
oka többek között, hogy a szülői szabadságot
igénybevevő munkatársaink közül többen olyan
munkakörben dolgoztak, amely tevékenységet
az iparágban bekövetkező gyors változások miatt a Telenor ma már nem végez. Ezen kívül az
is előfordult, hogy kollegáink a főállású anyaság
mellett döntöttek, vagy éppen új élethelyzetük
nem engedte meg, hogy a korábbi munkájukat
felvállalják, az túl sok időt vont volna el a családjuktól.

Gyermekgondozási segély
Gyermekgondozási díj
2013-as jelentésünkben technikai hiba miatt 86% helyett tévesen 89% szerepelt.

Mivel a vállalati értékek, a szervezeti kultúra es
mindenekelőtt a Telenor Etikai Kódexe biztosítja az
esélyegyenlőséget minden munkatárs számára, a
fent vázolt eredmények arra késztetik a szervezetfejlesztésért felelős szakembereinket, hogy vizsgáljak meg a női karriermenedzsment kérdéskörét.
A részmunkaidős foglalkoztatás, illetve a távoli es
rugalmas munkavégzés, ami az irodaházunkban
jobban megvalósítható, lehetőséget biztosit arra,
hogy a gyermeküket nevelő édesanyák előbb munkába álljanak, illetve könnyebben összeegyeztethessék munkahelyi és otthoni kötelezettségeiket.

FELELŐS FOGLALKOZTATÁS 54

10.3. Egészséges
munkakörülmények
és munkabiztonság
Munkahelyi Egészségvédelem
és Biztonság Irányítás Rendszere
Vállalatunk egészségvédelem és biztonság,
valamint környezetvédelmi rendszerének (HSSE –
Health, Safety, Security, Environment) részeként
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR) működtet, mely az érintett
szakterületek képviselőinek bevonásával az egészségmegőrzés és munkabiztonság minél jobb megvalósításáért, és a terület fejlesztési lehetőségeinek
feltárásáért dolgozik. MEBIR rendszerünk működéséről és céljairól bővebben olvashat 2013-as fenntarthatósági jelentésünk HSSE című fejezetében.

Tevékenységünkben az egészségtudatosság kiemelt szerepet játszik, ennek érdekében pedig évről évre nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre és megelőzésre. A korábbi évekhez hasonlóan
2014-ben is számos ingyenes programot szerveztünk munkavállalóink számára középpontba állítva
az egészségmegőrzést és fejlesztést.

HIÁNYZÁSI ADATOK
Ledolgozott munkanap
Betegség miatti hiányzás (nap)

ÖSSZES
MUNKAVÁLLALÓ

FÉRFIAK

NŐK

223 132

102 897

120 235

6 907

1 209

5 661

37

22

15

Sérülés miatti hiányzás (nap)

2014-ben a következő programokon vettek részt Melanóma vizsgálaton is részt vehettünk, ahol bőrmunkavállalóink:
gyógyász szakorvossal konzultálhattunk a vizsgálatot követően.
Szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok keretében
tartottunk koleszterin- és vércukorszint mérést, 2014 nyarán a teljes cégre kiterjedő, átfogó munvérnyomásmérést, testzsír- és testtömeg-index kahelyi stressz felmérés zajlott, amely segítette a
meghatározást. A helyszínen végzett szűrővizsgá- legfontosabb stresszforrások, kockázati- és védőlatok eredménye alapján egy komplett, személyre tényezők feltérképezését, illetve azonnali visszajelszabott kockázatértékelés készült, amit a résztve- zést nyújtott a munkahelyi stresszhez való viszonyvők azonmód meg is kaptak. A kockázatértékelés ról, munka és magánélet egyensúlyáról, stresszel
mellett a szakorvos egy személyre szabott egész- összefüggő testi és lelki tünetekről, azok kockázaségügyi javaslatot is készített. A programon több tairól. Az anonim felmérésen ötszáznál is több kolmint 50 kollégánk vett részt.
légánk vett részt.

Az ismertetett programokon kívül idén is kérhették munkatársaink a térítésmentes influenza elleni védőoltást, mely lehetőséggel 2014-ben több
mint 130 kolléga élt. Ezen felül szükség esetén (pl.
utazás) egyéb oltásokat is biztosítunk az érintett
munkatársaknak. A Telenor Házban berendezett,
modern fitneszterem, számos sportpálya, illetve
szaunák is munkatársaink rendelkezésére állnak,
melyeket évről évre többen látogatnak. Irodaházunkban a foglalkozás-egészségügyi rendelésen
kívül háziorvosi rendelés is zajlik, a munkatársak
mindkét rendelésre bejelentkezhetnek.

2014-ben 4 munkával összefüggő baleset történt, ebből 3 esetben vett igénybe táppénzes napokat a sérült.
HIÁNYZÁSI RÁTÁK51

ÖSSZESEN

FÉRFIAK

NŐK

Halálesetek száma

0

0

0

Munkahelyi sérülések relatív gyakorisága52

0,002%

0,0005%

0,001%

Foglalkozási megbetegedések relatív gyakorisága

0%

0%

0%

Munkahelyi betegség, baleset miatt kiesett munkanapok aránya

0,02%

0,02%

0,01%

Hiányzási ráta

3,1%

1,2%

4,7%

51

52

 balesetek dokumentációja és baleseti statisztikák elkészítése során a vonatkozó jogszabályokat követjük (1993. évi XCIII.
A
törvény a munkavédelemről, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról), erre vonatkozó belső szabályzat nem áll rendelkezésre.
Utazási balesetek nélkül

Ezeken felül a Magyar Vöröskereszttel karöltve
2014-ben is lehetőséget biztosítottunk önkéntes
segítségnyújtásra: májusban 55, míg novemberben
66 kollégánk adott vért.
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10.4. Fejlődési
lehetőségek a Telenornál
A vállalatok egyik legnagyobb kihívása napjainkban
a megfelelő tudású és elkötelezett dolgozók kiválasztása és megtartása. A Telenornál is kiemelt figyelemmel kísérjük munkatársaink teljesítményét
és extra fejlődési lehetőségeket is biztosítunk számukra.

Teljesítményértékelés,
tehetségek azonosítása
A teljesítményértékelés a Telenor Development and
Performance, vagyis a TDP-folyamat keretein belül
zajlik, amely Telenor csoportszinten egységes, minden belsős alkalmazott számára kötelező eljárás.
A TDP-FOLYAMATON 2014-BEN RÉSZT VETT
KOLLÉGÁK ARÁNYA (%)53
Nők

76%

Férfiak

67%

Összesen

72%

Lényege, hogy egyéni teljesítmények alapján elismerjük a kimagasló eredményt felmutató munkatársakat, illetve a bennük rejlő fejlődési potenciált is szem előtt tartva azonosítsuk a kiemelkedő
tehetségeket. Számukra olyan konkrét fejlesztési
53
54

programokat teszünk elérhetővé, mint a mentorálás, szakmai tudásbővítő programok, készségfejlesztő tréningek, karrier coaching, kereszt-funkcionális stratégiai projektekben való részvétel, vagy
különböző inspirációs programok.

tes alapon működik, lényege pedig, hogy bármilyen típusú tudás megosztását magába foglalhatja:
2014 folyamán a program keretében kollégáink
elmélyíthették ismereteket az Excel programról, de
téma volt a grafológia és a testépítés is.

Habár a folyamatban gyakorlatban a vállalat minden alkalmazottja részt vesz54 , a fenti, a TDP-folyamaton 2014-ben részt vett kollégák arányát
bemutató táblázatban csak azon kollégákat szerepeltettük, akik az erre a célra használt informatikai
rendszerben is rögzítették, hogy végigmentek az
eljárás minden szakaszán - a részvétel valós aránya
tehát közelíti a 100%-ot, az attól való eltérés adminisztratív okokból ered.

A magas szintű dolgozói elkötelezettség a sikeres
vállalatok egyik megkülönböztetője - azon vállalatoknál, ahol a dolgozók nagy arányban elkötelezettek munkáltatójuk felé, az üzleti eredmények
is pozitívabbak. Szeretnénk a Telenort még inkább
olyan vállalattá fejleszteni, ahol a dolgozók jól érzik
magukat és motiváltak a közös céljaink elérésére,
ezért évente készítünk felmérést munkavállalóink
körében.
A Telenor dolgozói elkötelezettség felmérése az
Employee Engagement Survey – vagyis röviden az
EES -, aminek keretein belül a dolgozói elkötelezettséget illetve elégedettséget mérjük, és amelynek eredményei fontos visszajelzésekkel szolgálnak
a vállalat vezetésének a fejlesztési irányok kijelöléséhez. Az EES-folyamat részletes leírása megtalálható 2013-as fenntarthatósági jelentésünkben,
így az alábbiakban a 2014-es felmérés eredményeire koncentrálunk.

Teljesítményértékelési rendszerünkről, illetve a
„top talent” kezdeményezésről további részleteket
2010-2012-es, illetve 2013-as fenntarthatósági
jelentésünkben olvashat.

Képzéseink
A norvég vállalati kultúra részeként a Telenor igyekszik minden lehetőséget megadni munkavállalóinak, hogy folyamatosan fejlesszék képességeiket.
Vállalatunknál mindenki maga felelős a saját karrierje fejlesztéséért, ebben kap támogatást a vállalattól a teljesítménymenedzsment-folyamaton,
a különböző képzési és fejlesztési, valamint tehetségmenedzsment-programokon keresztül.

10.5. Munkavállalói
elkötelezettség

A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a jelentéstételi időszak során több mint 200 kollégánk iratkozott fel 25 különböző kurzusra.

Ezen programok egyike az önkéntes tudásmegosz- Képzési rendszereinkről részletesebben 2010tás, amelyet 2013-ban indítottunk útjára, és amely 2012-es fenntarthatósági jelentésünkben olvasa szervezeten belül már meglévő tudás megosztá- hat.
sát hivatott elősegíteni. A kezdeményezés önkén-

Statisztikai állományhoz viszonyítva.
Kivételt képeznek azon munkatársak, akik az adott évben valamilyen okból hosszabb ideig nem dolgoznak (pl. hosszú
betegszabadság, szülői szabadság).
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EES-INDEX EREDMÉNYEK (2010-2014)
EES-index
Részvételi arány

2010

2011

2012

2013

2014

71%

81%

82%

76%

79%

90%

96%

95%

98,5%

99,1%

Legfontosabb erősségeink, hogy büszkék vagyunk a Telenorra mint
munkahelyre, jól ismerjük az Etikai Kódexet és elégedettek vagyunk
munkakörnyezetünkkel.
Fejlesztendő területekként az ügyfélközpontúság erősítését, a vezetőfejlesztést, illetve a vallott értékek szervezeten belüli erősítését
azonosítottuk.

A 2014-es felmérés kifejezetten magas részvételi arányt mutatott. Munkatársaink 99,1 százaléka vett rész a felmérésen, így
megalapozott és hiteles eredményeket kaptunk.
A válaszok elemzése során azt állapítottuk meg, hogy 79 százalékunk egyértelműen elkötelezett a Telenor mellett.
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11. KÖRNYEZETÜNKÉRT

11.1.
Környezeti menedzsment
Környezetvédelmi stratégiánk,
környezeti politikánk, céljaink
Vállalatunk fontos alapértéke a környezet tisztelete. Célunk, hogy üzletvitelünk során minimálisra csökkentsük a tevékenységeinkből eredő káros
környezeti hatásokat, megfeleljünk a környezetvédelemmel kapcsolatos összes törvényi és egyéb
előírásnak, termékeink és szolgáltatásaink révén
pedig hozzájáruljunk a társadalom környezettudatosságának erősítéséhez. Környezetvédelmi stratégiánk ennek megfelelően az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrások használatára, a
mobil telekommunikációban rejlő lehetőségek kihasználására és munkatársaink bevonására épül.
Szerves részét képezi stratégiánknak munkavállalóink rendszeres környezetvédelmi képzése, amivel
a környezet védelmére és a káros környezeti hatások megelőzésére ösztönözzük őket.

kítja ki a KIR55 csapat, amely 2014-ben hat szakterület képviselőjéből állt. A célok teljesülését évente
felülvizsgálják, illetve új rövid-, közép- és hosszú
távú célokat fogalmaznak meg.
Társaságunk célkitűzése, hogy a tevékenységünk által létrehozott hozzáadott értékhez56
viszonyított CO2-kibocsátását 2008-hoz képest 2017-re 40 százalékkal csökkentse.

A természeti erőforrások felhasználásának és a hulladék keletkezésének csökkentése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés, az innovatív, környezetbarát
és energiatudatos technológiáknak (hőszivattyú,
napkollektorok, intelligens épületvezérlés) a telephelyeinken való használata, a környezettudatos
fejlesztések és beruházások előnyben részesítése,
valamint a környezetvédelem elveinek a beszállítói
kapcsolatainkba való integrálása mellett az is rendkívül fontos számunkra, hogy az energiatakarékos
megoldások használatát a fogyasztóink számára is
lehetővé tegyük.

Környezetvédelmi stratégiánkhoz illeszkedő környezeti politikát is megfogalmaztunk, amely kifejezi a
vállalat környezet iránti elkötelezettségét, valamint
ismerteti környezetvédelemmel kapcsolatos céljait.
Politikánk egyik legfontosabb alapelve az elővigyázatosság, amely különösen a sugárzás tekintetében
lényeges: kötelezettséget érzünk ügyfeleink, dolgozóink, valamint az érintett helyi közösségek egészségéért és biztonságáért, ezért antennáink létesítésekor Környezeti céljainkat a környezeti stratégiánkból portok véleményét, jelentős környezeti hatásokat
a tervezés és telepítés során a WHO biztonsági határ- kiindulva, környezeti politikánknak és a törvényi és és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve,
értékeit és biztonsági figyelmeztetéseit alkalmazzuk. egyéb előírásoknak megfelelően, az érintett cso- az érintett szakterületek képviselőit is bevonva ala55
56

Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)
Hozzáadott érték: az EBITDA és a munkavállalói költségek összege
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KÖRNYEZETVÉDELMI
VÁLLALÁSAINK
A hatályos környezetvédelmi
jogszabályoknak és a nemzetközi ISO 14001-es szabványnak való megfelelés.
A hálózat üzemeltetéséből eredő károsanyag-kibocsátás
csökkentése.

CÉLOK
A szakterületek, saját üzletek és
bázisállomások belső és külső
környezetvédelmi auditokon
való megfelelése.

A jogszabályoknak és a szabványnak való megfelelés folyamatos, amelyben a Telenort
külső szakértők is támogatják.

2014-es CO2 kibocsátás maximum 19313 tonna.

A jelentéstételi időszak alatti intenzív hálózatfejlesztések miatt
a hálózat üzemeltetéséből eredő károsanyag kibocsátás nőtt.

2014-es CO2 kibocsátás maximum 1430 tonna.

A nemzetközi projektekben dolgozó kollégák utazási igénye,
illetve a fogyasztás számítási
metodikájának változása miatt a
közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátás nőtt.

Az elektromos autó teljesítményének nyomon követésére alkalmas rendszer felállítása.

A nyomon követésre alkalmas
rendszer működik, a teljesítmény
|monitorozása folyamatos.

Közlekedésből és szállításból
eredő károsanyag-kibocsátás
csökkentése.

Mobil kommunikációs eszközök
értékesítéséből származó hulladék felelős kezelése.
Olyan mobil távközlési megoldások kifejlesztése és értékesítése, amelyekkel előfizetőink
érhetnek el CO2 kibocsátás és/
vagy energiafogyasztás csökkenést.
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EREDMÉNYEINK

Használt készülékek visszagyűjtésére alkalmas rendszer
működésének folyamatos biztosítása.

E-számlás ügyfelek számának
növelése.

2014-ben országszerte 10 saját üzletet üzemeltettünk, melyek közül mindegyiket auditáltuk.

2014-ben 1082 kg tömegű
használt készüléket gyűjtöttünk
vissza.

Az e-számlát használó ügyfeleink számát 2014-ben
megdupláztuk.

Környezetközpontú
irányítási rendszer
A Telenor a környezeti kihívásoknak való minél jobb
megfelelés érdekében MSZ EN ISO 14001:2005
szabvány szerinti környezetközpontú irányítási
rendszert üzemeltet, melyet legutóbb 2013 decemberében újított meg független külső fél közreműködésével, és amely bizonyítja az irányítási
rendszer szabványnak való megfelelését.
A rendszer célja a folyamatos fejlődés a vállalat
környezeti hatásainak csökkentése terén. Ennek
biztosítása érdekében rövid- és középtávú környezeti és gazdasági célokat tűzünk ki, amelyek a
környezeti kockázatok, környezeti terhelés csökkentésére és a szennyező tevékenységet kiváltó
zöld megoldások fejlesztésére irányulnak, illetve
belső és külső auditokat végzünk a nem-megfelelőségek és fejlődési lehetőségek házon belü-

li feltárására. A 2014-es belső auditok során 9
szakterületet, saját üzleteinket57 , valamint 9 bázisállomást auditáltunk.
A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint környezetvédelmi rendszeren belül működik
(HSSE – Health, Safety, Security, Environment). A
KIR és HSSE rendszerek felépítéséről és működéséről 2013-as fenntarthatósági jelentésünk HSSE
című fejezetében olvashat részletesen.

Környezetvédelmi kiadások
2014-ben az alábbi, környezetvédelmi tevékenységekkel összefüggő költségeink merültek fel.
Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások
megsértéséből adódó büntetése, költségei a Telenornak a jelentéstételi időszakban nem voltak.

KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGEK

MÉRTÉKEGYSÉG

2013

2014

Környezeti menedzsment éves díja

HUF

5 689 600

4 490 000

Befizetett termékdíj összege

HUF

44 000 000

35 539 392

Összesen

HUF

49 689 600

40 029 392
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2014-ben összesen 270 144 GJ energiát használtunk fel, amely a mobilhálózatunk, az irodaépületünk üzemeltetése, valamint a közlekedéssel,
szállítással összefüggő tevékenységek között oszlik meg. Ez 17,84%-os növekedés a 2013-as 229
248 GJ energiafelhasználáshoz képest, mely növekedés okait a következő alfejezetekben elemezzük.

GJ/munkavállaló

11.2. Energiafelhasználás
és szén-dioxid kibocsátás

Energiafelhasználásunk 76%-át a hálózat üzemeltetése, 15%-át a közlekedés-szállítás, közel 9%-át
pedig a Telenor Ház üzemeltetése teszi ki.

MJ/ügyfél

2014-ben az egy előfizetésre jutó, hálózat üzemeltetése céljából fogyasztott energia 59 megajoule,
az épület üzemeltetéséhez felhasznált energia egy
alkalmazottra vetítve 23 gigajoule, míg az átlagos
alkalmazottra jutó, közlekedésből eredő energiafelhasználás 41 gigajoule volt.
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ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS NEM MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBÓL
Földgáz

GJ

4 542

2 691

2 633

2 540

2 954

+16,30%

Gázolaj

GJ

17 361

15 365

15 691

16 028

15 452

-3,6%

Benzin58

GJ

649

478

496

546

1 492

+173,26%

Összesen

GJ

22 552

18 534

18 820

19 114

19 898

+4,10%

ELEKTROMOSSÁG
Épületüzemeltetés

GJ

17 424

17 784

18 684

18 036

18 180

+0,80%

Hálózat üzemeltetése

GJ

197 964

200 880

186 876

146 628

194 508

+32,65%

Hálózat üzemeltetése
- zöld áram

GJ

6 480

7 200

7 200

36 000

10 800

-70,00%

Fűtés és hűtés

GJ

1 296

792

792

1 404

1 044

-25,64%

Összesen

GJ

226 164

226 656

213 552

202 068

224 532

+11,12%

Energiafelhasználás tekintetében jelentős növekedés volt tapasztalható a hálózat (22 788 gigajoule)
és a közlekedés-szállítás (17 712 gigajoule) területein, míg a Telenor Ház üzemeltetéséhez felhasznált
energiamennyiség jelentősen nem változott.
2014-ben a tevékenységünkből eredő szén-dioxid
kibocsátásunk 21 638 tonna volt, ami 29,17%-os
növekedés az előző jelentéstételi időszakhoz képest.
2014-ben a tevékenységünkből eredő szén-dioxid
kibocsátásunk 21 638 tonna volt, ami 29,17%-os
növekedés az előző jelentéstételi időszakhoz képest.
58

Céges autók fogyasztása.
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Közvetlen szén-dioxid kibocsátás59
HÁLÓZAT
Saját elektromos áram előállítása

CO2 t

15

8,26

17,40

3,25

11,81

+263,38%

Autóút

CO2 t

1 364

1 204

1 222

1 265

2 164

+71,01%

Összesen

CO2 t

1 378

1 213

1 239

1 269

2 176

+71,50%

CO2 t

19 286

18 559

17 628

13 139

17 073

+28,19%

Elektromosság

CO2 t

1 697

1 642

1 697

1 638

1 596

-2,59%

Távhő

CO2 t

72

44

44

78

58

-25,83%

Összesen

CO2 t

21 055

20 244

19 369

15 035

18 727

+24,56%

AUTÓÚT

Közvetett szén-dioxid kibocsátás
HÁLÓZAT
Elektromosság
AUTÓÚT

59

2013-as fenntarthatósági jelentésünktől eltérően nem írunk az épület fűtéséhez felhasznált gázok mennyiségéről, ez az adat 2014-re vonatkozóan nem áll rendelkezésre.
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Egyéb közvetett szén-dioxid kibocsátás

Közlekedés

MÉRTÉKEGYSÉG

2010

2011

2012

2013

2014

VÁLTOZÁS
2013-HOZ KÉPEST

t CO2

135

242

231

289

548

+89,83%

REPÜLŐUTAK
Repülőutak

Hálózat

Épületüzemeltetés

A Telenor Magyarország távközlési hálózatának elektromos energia felhasználása 2014-ben
12,48%-os növekedést mutatott az előző évhez
képest, melyet a 3G technológiáról 4G technológiára való átálláshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés okozott. Százalékos megoszlását tekintve a
jelentéstételi időszakban a hálózat üzemeltetése
céljából felhasznált villamosenergia 5,2%-a származott zöld villamosenergiából.

A Telenor központja, a törökbálinti Telenor Ház Magyarország egyik legmodernebb környezetbarát
vállalati épülete. Tervezésekor minden lehetséges
esetben a környezettudatosságra és az innovációra törekedtünk. A Ház energetikai berendezéseiről,
a geotermikus hőszivattyúról, a napkollektorokról
és az intelligens épületvezérlésről 2010-2012-es
fenntarthatósági jelentésünkben olvashat részletesen.
Az épület energiafogyasztásában a jelentéstételi
időszak során jelentős változás nem történt, a minimális növekedés az időjárás alakulásához való
alkalmazkodásnak tulajdonítható. 2014-ben a
hőszivattyúk 7649 gigajoule hűtési és fűtési energiát, míg a napelemes rendszer 277 gigajoule
energiát termeltek.

CO2 t/munkavállaló

CO2 kg/ügyfél

2014-ben az egy előfizetésre jutó, a hálózat üzemeltetéséből származó szén-dioxid kibocsátásunk
4,90 kilogramm, az épületüzemeltetésből származó egy alkalmazottra jutó szén-dioxid kibocsátásunk 1,82 tonna, míg a közlekedésből származó
egy alkalmazottra jutó szén-dioxid kibocsátásunk
átlagos mennyisége 2,68 tonna volt.

A Telenor tevékenysége során törekszik az üzemanyag-fogyasztást, a szennyezőanyag-kibocsátást,
valamint a közlekedés és az üzleti utazás által okozott
kibocsátást megelőzni vagy csökkenteni, az utazás
alternatívájaként környezetkímélő távközlési megoldásokat igyekszik alkalmazni. Irodaházunkban
számos lehetőséget nyújtunk munkavállalóinknak,
hogy találkozóikat, konferenciabeszélgetéseiket
technológiánk segítségével, időt és energiát megtakarítva a székházunkban bonyolítsák le, valamint
támogatjuk munkatársainkat az otthoni munkavégzésben. A Telenor Házban több olyat tárgyaló
található, amelyek telekonferencia-, illetve videokonferencia-hívások folytatását is lehetővé teszik.
Kibocsátás csökkentő kezdeményezéseink ellenére
2014-ben a közlekedésből eredő energiafelhasználás 75,34%-kal emelkedett 2013-hoz képest,
ami a szén-dioxid kibocsátásban is 74,51%-os növekedést jelent.
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11.3. Sugárzás

gokból készülnek, a bennük található veszélyes
hulladéknak számító anyagokat pedig a korszerű
módszereknek köszönhetően új eszközök készítéséhez használhatják fel. Saját tevékenységünk és
ügyfeleink környezeti hatásainak együttes csökkentése érdekében saját és partnerüzleteinkben
folyamatos lehetőséget biztosítunk ügyfeleink
számára, hogy használt készülékeiket és akkumulátoraikat leadják, Az így visszagyűjtött eszközöket
használt készülékként tovább értékesítjük külföldi
piacon újrahasznosítás céljából. 2014-ben 1482
kilogramm készüléket gyűjtöttünk vissza.

A Telenor természetesen felelősséget érez ügyfelei,
dolgozói, valamint a szolgáltatási területén létező
közösségek egészségéért és biztonságáért, ezért
állomásai létesítésekor a tervezés és a telepítés
során mindig maradéktalanul betartja az elektromágneses térerő határértékeit meghatározó hazai
és nemzetközi előírásokat (pl. a WHO biztonsági határértékeit és figyelmeztetéseit) és a Telenor
Csoport belső irányelveit (Telenor Guideline on RF61
Emission Control of Cellular Radio Sites). Az érintetteket objektív tájékoztatással látja el a sugárzás
Nissan Leaf elektromos autó
esetleges hatásáról. A bázisállomások telepítésére
vonatkozó gyakorlatainkról részletesen tájékozódhat 2010-2012-es fenntarthatósági jelentésünksekben is, mint a repülőutak csökkentése a jövőben, ből.
A Telenor elkötelezett az erőforrások felhasználáa hibrid autók arányának növelése az autóflottán
sának csökkentése mellett, támogatja az eszközök
belül, vagy a rendelkezésre álló elektromos autó
és anyagok újrahasznosítását. A Telenor saját tevéhasználatának ösztönzése.
kenységi körén belül gondoskodik a fenntartható
hulladékkezelésről, és arra törekszik, hogy beszálA 2013-ban megvásárolt Nissan Leaf típusú elektlítói és szerződéses partnerei is olyan környezetvéromos autót, illetve a flottában található 44 hybrid
delmi normákat kövessenek, amelyek összemérheautót a Telenor munkavállalói használják, a környetők a Telenor saját normáival. A Telenor veszélyes
zeti hatáscsökkentést és egyéb gazdasági hatásohulladékait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
kat pedig folyamatosan monitorozzuk a fejlesztési
megfelelően szelektíven gyűjti. Emellett a szolgállehetőségek azonosítása érdekében. 2014-ben a
tatás során és az ügyvitelben keletkezett hulladékok
kollégák kb. 4100 kilométert tettek meg az elektközül az újrahasznosíthatóság érdekében elkülöníromos autóval, ami kb. 468 kilogramm CO2 kibotetten gyűjtjük a papírhulladékot, üveghulladékot,
csátás csökkenést, míg a hybrid autókkal összesen
műanyag hulladékot, fémeket, elektronikai hullamegtett kb.1 100 000 kilométer kb. 3,4 tonna
dékot, illetve az elemeket és akkumulátorokat.
CO2 kibocsátás csökkenést eredményezett ahhoz
képest, mintha hasonló kategóriájú, hagyományos
A mindennapi munkavégzés során irodaházunkban
járművel utaztak volna.
keletkezett hulladékok 20,38%-a került újrahaszA mobiltelefonok 95 százalékban könnyen kinyer- nosításra a tárgyidőszakban.
hető és feldolgozható újrahasznosítható anya-

11.5. Hulladékkezelés

A közlekedéshez kapcsolódó energiafelhasználás
és károsanyag kibocsátás növekedését több tényező is befolyásolta. A jelentéstételi időszakban a
Telenor Csoport más leányvállalataival közös projektek az előző évhez képest még inkább megkövetelték munkatársaink személyes jelenlétét, ami a
repülőutak számának emelkedését eredményezte.
Ezen felül a környezetvédelemért felelős szakterület döntése alapján a közúti közlekedés összfogyasztásához egy az eddigi jelentésekben nem sze
belefoglaltuk a munkavállalóink által használt céges buszok, illetve a saját autóval közlekedő munkavállalóink munkába járáshoz kapcsolódó üzemanyag fogyasztását is.60
A 2014-ben tapasztalt energiafelhasználás és károsanyag kibocsátás növekedés ellenére a közlekedés területén is folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket, ami megnyilvánul többek között
olyan vállalati szinten megfogalmazott célkitűzé60
61

A privát autók fogyasztásának beszámítása szakértői becslés alapján történt.
Rádiófrekvencia (Radio frequency)

11.4. Telefon visszagyűjtés
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Keletkezett hulladékok mennyisége
A keletkezett elektronikai hulladék 100%-a keretszerződött hulladékos partnercégnek kerül átadásra, akik részben újrahasznosítják, részben pedig
szakszerűen megsemmisítik azt a törvényi előírásoknak megfelelően.

11.6. Papírfelhasználás

A vállalat szelektív hulladékgyűjtésen kívül papírkímélő, elektronikus dokumentumkezeléssel is csökkenti a környezet terhelését. Különböző kezdeményezésekkel62 évek óta törekszünk papírmentes
iroda üzemeltetésére, kollégáink képzéseit lehetőA papír hulladék mennyiségében 2013-hoz ké- ség szerint e-learning rendszerben tartjuk, illetve
pest 2014-ben nagymértékű csökkenés figyelhe- üzleteink kereskedelmi nyomtatványait is digitalitő meg. Ezt az eredményezte, hogy 2013-ban volt zált formában jelenítjük meg.
selejtezés, melynek keretében nagy mennyiségű
fölöslegessé vált dokumentumtól váltunk meg,
A jelentéstételi időszakban elért legjelen2014-ben azonban nem volt ilyen.
tősebb eredményünket azonban ügyfeleink
környezettudatos hozzáállásának is köszönhetjük: az elektronikus számlát használó ügyfeleink aránya 2014 során a duplájára nőtt.

A műanyag csomagolási hulladék esetében látható növekedést az eredményezte, hogy 2013-ban a
hulladék ezen típusa az alkalmazott gyűjtési rendszerben nem volt külön számon tartva. 2014-től
biztosítjuk a műanyag csomagolási hulladék külön
történő gyűjtését.
Ezt részben az egyszerűsített elektronikus számla bevezetése is eredményezte, melynek lényege,
Üveg csomagolási hulladék nem keletkezett a je- hogy az ügyfelek egyetlen kattintással elérik és lelentéstételi időszak során, mivel az épületben hasz- tölthetik a számlájukat csupán egy e-mail cím, vagy
nált üvegeink és a Telenor Házban üzemelő konyha egy telefonszám segítségével.
üvegei is visszaválthatóak.

ÖSSZES HULLADÉK MENNYISÉGE
Papír hulladék63 (kg)

2013

2014
70 872

28 400

Műanyag csomagolási hulladék (kg)

0

4 466

Üveg csomagolási hulladék (kg)

0

0

Kommunális hulladék (kg)

58 608

156 111

Szennyvíz (m3)

19 290

19 656

Elektronikai és távközlési hulladék (kg)

16 683

14 560

126 290

118 684

Ólom akkumulátorok (kg)

11.7. Vízfelhasználás64
Társaságunk a jelentéstételi időszak során 19 656 köbméter vizet használt fel működéséhez, melyből
89% a Telenor Házat terheli, a maradék 11% pedig a Telenor tulajdonában lévő üzleteket. Ez a men�nyiség az előző évinél minimálisan, csupán 1,9%-kal több. A növekedés a Telenor székházhoz tartozó tó
felújításának tulajdonítható, ami miatt az előző évinél többször kellett feltölteni.

A kommunális hulladék jelentős növekedése az új
hulladékkezelési törvény miatt megváltozott adminisztráció eredménye: 2014-től nem a hulladékot
elszállító szolgáltató kalkulálja a hulladék men�nyiségét, hanem a Telenor. A számok közötti eltérés
ellenére nem változott sem a hulladékszállítás gyakorisága, sem az elszállított hulladéktárolók térfogata, így azt a számolás során alkalmazott tömörség befolyásolhatta.
62
63
64

 papírfelhasználás csökkentésére irányuló korábbi kezdeményezéseinkről 2013-as fenntarthatósági jelentésünkben olvashat részletesen.
A
Papír csomagolási karton hulladék és bizalmas iratok mennyisége
2013-as jelentésünkben az „Összes vízfogyasztás” című grafikon 2010-es adatánál technikai hiba miatt 18 541 m3 helyett 15 025 m3
szerepelt.
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2013-ban megfogalmazott céljaink nyomon követése
Fenntartható, üzletileg sikeres működésünk érdekében fontos, hogy nyomon kövessük és értékeljük korábbi teljesítményünket, ezzel párhuzamosan pedig újabb, egyre előremutatóbb célokat tűzzünk ki magunk
elé, folyamatosan fejlesszük a már működő rendszereinket, és keresssük az üzleti és technológiai változásokból adódó lehetőségeket. Ehhez illeszkedve az alábbi táblázatban ábrázoltuk, hogy a 2013-ban megfogalmazott céljainkat sikerült-e elérni, illetve felsoroljuk azokat a terveket is, amelyek a következő 2015-ös évre szólnak, és amelyek eredményeiről következő fenntarthatósági jelentésünkben számolunk majd be.
2013-BAN MEGFOGALMAZOTT CÉLJAINK NYOMON KÖVETÉSE
Jelentéstételi rendszerünk
Érintettek bevonásának fokozása

A vállalatunk által érintett csoportok képviselőit a jelentés készítésének folyamatába mélyebben kívánjuk bevonni. Véleményüket már nem csak kérdőíves megkérdezés,
hanem személyes interjúk és kerekasztal-beszélgetések révén tervezzük megismerni.

Adatgyűjtés módszertanának fejlesztése

Az adatgyűjtés rendszerét megújítjuk, szoftveres megoldás bevezetésével hatékonyabbá kívánjuk tenni.

Hitelesítés kiterjesztése

A következő időszakról szóló jelentést már teljes körűen, a GRI irányelveknek való megfelelés mellett, többek között adat megfelelési szempontból is hitelesíteni fogjuk külső fél
bevonásával.

Felelős vállalatirányítás
Tudatosság növelése a munkatársak körében
a korrupció témakörében

A munkatársak korrupcióról szóló ismereteit további elektronikus tananyagok készítésével, valamint az átláthatóságot növelő programok szervezésével kívánjuk bővíteni.

Beszállítói lánc fenntarthatóságának biztosítása

Növelni fogjuk a beszállító partnereink fenntarthatósági teljesítményét ellenőrző vizsgálataink számát.

Környezeti menedzsment
Célok nyomon követésének fejlesztése

A Telenor környezeti teljesítménye kapcsán kitűzött célok elérését hatékonyabb eszközök által kívánjuk biztosítani, amelyet a nagyobb számú és gyakoriságú
környezetvédelmi témájú aktivitásokkal teszünk lehetővé.

Környezettudatosság növelése a munkatársak körében

Célul tűzzük ki a környezettudatosság növelését a munkatársak körében, amelyet szemléletformáló és ismeretterjesztő programok segítségével kívánunk megvalósítani, nagy
hangsúlyt fektetve a környezetbarát közlekedési módokra.

Ügyfelek
Ügyfeleink szolgáltatásainkról való tájékoztatásának fejlesztése

Célunk, hogy a Telenor Felfedező Magazin nyomtatott verziója csekély példányszámban jelenjen meg, ugyanakkor létrehozzuk a tartalom digitális verzióját, amellyel
ügyfeleinket szélesebb körben és gyorsabban tájékoztathatjuk aktualitásainkról.

Közösségi szerepvállalás
Vállalati önkéntes programok fókuszának
meghatározása

A vállalati önkéntesség terén a fókusz mind inkább a gyermekek biztonságos és megfelelő internethasználatára helyeződik.

Munkatársak bevonása

Munkatársainkat fokozottabban fogjuk bevonni ilyen jellegű szemléletformáló programokba mind résztvevőként, mind szervezőként.

Emberi jogok
Emberi jogi kockázatértékelés

A vállalatot érintő emberi jogi kockázatokat feltárni hívatott folyamat révén azonosított kulcsterületeken akcióterveket dolgozunk ki a veszélyek
mérséklése és a problémák enyhítése érdekében.
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2014-ben megfogalmazott céljaink
2014-BEN MEGFOGALMAZOTT CÉLJAINK

Jelentéstételi rendszerünk

Jelentéstételi rendszerünket fejleszteni szeretnénk mind az érintett bevonás, mind pedig az adatgyűjtés módszertanában. Az adatgyűjtés módszertanának informatikai
támogatása szervezeten belül egyszerűsíti a minél szélesebb körű és pontosabb adatszolgáltatást.

Felelős vállalatirányítás

A felelős vállalatirányítás megvalósítása érdekében munkavállalóink körében továbbra is növelni szeretnénk a korrupciós kockázatokról szóló ismereteket, illetve szállítóink látásmódját és folyamataikat is célunk oktatási programokkal fejleszteni. Emellett egy olyan komplex, szállítói elő- és utóminősítési rendszer kialakítását tervezzük,
amely a szállítókat teljes életciklusunk mentén figyelemmel kíséri és hatékonyan segíti a kapcsolódó kockázatok kezelését.

Ügyfeleinkért

Fogyasztóink elégedettségének növelése érdekében célunk, hogy fogyatékkal élő fogyasztóink szolgáltatásainkhoz való hozzáférését fejlesszük.
Ennek keretében egy szakértő civil szervezettel együttműködve készítünk javaslatot boltjaink teljes körű akadálymentesítésére

Környezeti menedzsment

Munkatársaink környezeti hatásainak csökkentése érdekében célunk a környezeti tudatosság növelése különböző aktivitásokon keresztül.

Infokommunikációs
technológia a társadalomért

Célunk a közoktatás fejlesztéséhez való hozzájárulás infokommunikációs eszközökön keresztül, mellyel kapcsolatban 2015-ben tervezzük nagyszabású,
Hipersuli projektünk beindítását.

Környezetünkért

Vállalatunk környezeti hatásainak mérséklése érdekében kiemelt célunk a közlekedésből származó károsanyag kibocsátás csökkentése.

Felelős foglalkoztatás

Célunk a munkaerő diverzitásának növelése és a különböző társadalmi csoportok közötti elfogadás előmozdítása, melynek érdekében egy kompetens
civil szervezet közreműködésével szeretnénk előkészíteni megváltozott munkaképességű munkavállalók felvételét.
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A JELENTÉS PROFILJA
G4-28

Jelentéstételi időszak

2.2. Aktuális jelentésünk

5.

G4-29

Legutóbbi jelentés publikálásának dátuma

2.1. Jelentéstételi rendszerünk

5.

G4-30

Jelentéstétel rendszeressége

2.1. Jelentéstételi rendszerünk

5.

G4-31

Kapcsolattartó

2.3. A jelentés tartalmának meghatározása

7.
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G4-32

Megfelelési szint

2.2. Aktuális jelentésünk

5.

G4-33

A szervezet politikája és aktuális gyakorlata a jelentés külső ellenőrzésére vonatkozótan

2.2. Aktuális jelentésünk

5.

A szervezet irányító testületei

4.2. Irányító testületek

25.

5.1. Vállalati stratégia

31.

6.1. Etikai alapelveink

34.

FEJEZET

OLDALSZÁM
(LINK)

IRÁNYÍTÁS
G4-34

ETIKA ÉS FEDDHETETLENSÉG
G4-56

A szervezet értékei, alapelvei, standardjai, elvárt
viselkedési normái

KONKRÉT STANDARD ADATKÖZLÉS
VEZETÉSI STÍLUS ÉS INDIKÁTOROK

AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A standard adatközlés
nem tartalmazza a
kapott adókedvezmények mennyiségét.

A vállalat az adókedvezmények mértékét bizalmas információként kezeli.

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

KATEGÓRIA: GAZDASÁG
GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY
4.5. Gazdasági eredményeink
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

5.3. Vállalati felelősségvállalás
stratégiánk

G4-EC1

Keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték

4.5. Gazdasági eredményeink

G4-EC4

27.
32.
27.

A kormánytól kapott pénzügyi támogatás

4.5. Gazdasági eredményeink

28.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

10.1. Foglalkoztatási adatok

52.

A helyi közösségből felvett felsővezetők aránya a
fontos működési helyszíneken

10.1. Foglalkoztatási adatok

52.

✔

PIACI JELENLÉT
G4-DMA
G4-EC6

✔
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AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

KÖZVETETT GAZDASÁGI HATÁSOK
4.5. Gazdasági eredményeink
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

G4-EC7

Támogatott infrastrukturális beruházások és szolgáltatások fejlesztése és hatása

G4-EC8

Jelentős közvetett gazdasági hatások, beleértve
azok mértékét is

5.3. Vállalati felelősségvállalás
stratégiánk
4.5. Gazdasági eredményeink
4.5. Gazdasági eredményeink
5.3. Vállalati felelősségvállalás
stratégiánk

27.
32.
28.
27-28.
32.

KATEGÓRIA: KÖRNYEZETVÉDELEM
ENERGIA
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

G4-EN3

Energiafogyasztás a szervezeten belül

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

61-65.

G4-EN4

Energiafogyasztás a szervezeten kívül

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

61-65.

G4-EN5

Energiaintenzitás

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

61.

G4-EN6

Az energiafogyasztás mérséklése

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

61.

G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59-60.

G4-EN8

Vízfelhasználás

11.7. Vízfelhasználás

66.

G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

G4-EN15

Közvetlen módon kibocsátott üvegházhatású gázok

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

63.

G4-EN16

Közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

63.

VÍZ

EMISSZIÓ
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G4-EN17

Egyéb közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

64.

G4-EN18

Üvegházhatású gázok kibocsátásának intenzitása

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

64.

AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

SZENNYVÍZ ÉS HULLADÉK
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

G4-EN23

Az összes hulladék súlya típus és lerakási módszer
szerint

11.5. Hulladékkezelés

66.

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

G4-EN27

A termékek és szolgáltatások környezetterhelésének mérséklését célzó kezdeményezések hatásának mértéke

11.4. Telefon visszagyűjtés

65.

11.6. Papírfelhasználás

66.

G4-EN28

A visszanyert eladott termékek és a visszanyert csomagolóanyagok százalékos aránya kategóriánként

11.4. Telefon visszagyűjtés

65.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

A környezetvédelmi jogszabályok és előírások
megszegése miatt kirótt jelentősebb bírságok
pénzbeli értéke és a nem pénzügyi jellegű szankciók teljes száma

11.1. Környezeti menedzsment

60.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

A standard adatközlés nem tartalmazza
a visszanyert csomagolás mennyiAz információ nem
ségére vonatkozó
áll rendelkezésre.
adatokat, valamint
a visszanyert termékek mennyiségének
százalékos értékét.

MEGFELELÉS
G4-DMA
G4-EN29

✔

SZÁLLÍTÁS
G4-DMA
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G4-EN30

A termékek és más, a szervezet tevékenységéhez
kapcsolódó áruk és anyagok, valamint a munkaerő
szállításának jelentősebb környezeti hatásai
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11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

63-65.

AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

Az adatközlésben
nem szerepel az
adat régió szerinti
bontásban.

Jelenleg nem áll
rendelkezésünkre
olyan nyilvántartás,
mely az adatokat régió szerinti bontásban is tartalmazná.

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

ÁTFOGÓ ADATOK
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

11.1. Környezeti menedzsment

59.

G4-EN31

Összes környezetvédelmi kiadás és beruházás típus szerinti bontásban

11.1. Környezeti menedzsment

60.

SZÁLLÍTÓK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉRTÉKELÉSE
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

36.

G4-EN33

Jelentős tényleges és lehetséges negatív környezeti hatások az ellátási láncban és a megtett válaszintézkedések

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

37.

KATEGÓRIA: TÁRSADALOM
ALKATEGÓRIA: MUNKAÜGYI GYAKORLAT ÉS TISZTESSÉGES MUNKAVÉGZÉS
FOGLALKOZTATÁS
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

10.1. Foglalkoztatási adatok

52.

10.2. Esélyegyenlőség

53.

G4-LA1

Újonnan felvett munkatársak teljes száma
és aránya, valamint a munkaerő fluktuáció
korcsoport, nem és régió szerinti bontásban

10.1. Foglalkoztatási adatok

53.

G4-LA2

A főállású alkalmazottaknak nyújtott - az ideiglenes vagy részmunkaidős alkalmazottaknak nem
járó juttatások fontos működési helyszínek szerinti
bontásban

3. Fenntarthatósági teljesítményünk számokban

19.

G4-LA3

A szülői szabadság után munkába visszatérők és
megtartottak aránya nemek szerinti bontásban

10.2. Esélyegyenlőség

54.
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10.1. Foglalkoztatási adatok

52.

AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

Az adatközlésben
nem szerepel meghatározott minimális értesítési idő.

A jelentős szervezeti
változások kapcsán
a vállalat konkrét
értesítési időt nem
határoz meg.

✔

Az adatközlésben
nem szerepel az
adat régió szerinti
bontásban.

Jelenleg nem áll
rendelkezésünkre
olyan nyilvántartás,
mely az adatokat régió szerinti bontásban is tartalmazná.

✔

Az adatközlésből
hiányzik a dolgozói
kategória szerinti
bontás.

Nem áll rendelkezésre a vállalatnál
a folyamaton részt
vevő kollégákról dolgozói kategória szerinti nyilvántartás.

✔

VEZETŐK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KAPCSOLATA
G4-DMA

G4-LA4

Általános adatközlés a vezetési stílusról
A szervezeti működésben bekövetkező jelentős
változások bejelentésére vonatkozó minimális értesítési idő, illetve, hogy ez a kollektív szerződésben meg van-e határozva.

10.1. Foglalkoztatási adatok

53.

10.3. Egészséges munkakörülmények és munkabiztonság

55.

MUNKABIZTONSÁG
G4-DMA

G4-LA6

Általános adatközlés a vezetési stílusról
Sérülések jellege és aránya, foglalkoztatásból eredő betegségek, munkából kieső napok és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi
balesetek teljes száma régió és nem szerint

10.3. Egészséges munkakörülmények és munkabiztonság

55.

KÉPZÉS ÉS OKTATÁS
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

10.4. Fejlődési lehetőségek
a Telenornál

56.

G4-LA10

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó
tanulásra irányuló programok, amelyek segítik a
munkavállalók folyamatos alkalmazásban maradását, illetve karrierjük lezárását

10.4. Fejlődési lehetőségek
a Telenornál

56.

G4-LA11

A rendszeres karrierépítési és teljesítményértékelésben részesülő alkalmazottak százalékos aránya
nem és dolgozói kategória szerint

10.4. Fejlődési lehetőségek
a Telenornál

56.

10.2. Esélyegyenlőség

53.

SOKSZÍNŰSÉG ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

GRI TARTALMI INDEX 77

VEZETÉSI STÍLUS ÉS INDIKÁTOROK
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Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása kategória szerint, nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való tartozás és a sokszínűség egyéb tényezői alapján
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10.2. Esélyegyenlőség

53.

10.1. Foglalkoztatási adatok

52.

AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

Az adatközlésből hiányzik a kissebségi
csoportokhoz tartozás szerinti besorolás.

Nem áll rendelkezésre a vállalatnál
nyilvántartás a munkavállalók kisebbségi csoportokhoz való
tartozásáról.

A standard adatközlés nem tartalmazza
a női és férfi munkavállalók fizetésének és juttatásainak
arányát.

Nem áll rendelkezésre a vállalatnál
nyilvántartás a női
és férfi munkavállalók fizetéseinek arányára vonatkozóan.

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

FÉRFI ÉS NŐI MUNKAVÁLLALÓK EGYFORMA BÉREZÉSE
G4-DMA

G4-LA13

Általános adatközlés a vezetési stílusról

A női és férfi munkavállalók fizetésénekek és juttatásainak aránya

10.2. Esélyegyenlőség

53.

✔

SZÁLLÍTÓK ÉTÉKELÉSE MUNKAÜGYIGYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

36.

G4-LA15

A munkaügyi gyakorlatot érintő jelentős tényleges
és lehetséges negatív hatások az ellátási láncban
és a megtett válaszintézkedések

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

37.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

10.2. Esélyegyenlőség

53.

Diszkriminációs incidensek és az incidensek nyomán tett intézkedések száma

10.2. Esélyegyenlőség

53.

G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.6. Emberi jogi átvilágítási folyamat

38.

G4-HR9

Az emberi jogi felülvizsgálatnak vagy hatásértékelésnek alávetett tevékenységek teljes száma és
százalékos aránya

6.6. Emberi jogi átvilágítási folyamat

38.

ALKATEGÓRIA: EMBERI JOGOK
DISZKRIMINÁCIÓ
G4-DMA
G4-HR3

✔

ÉRÉTKELÉS
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AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

SZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERI JOGOK SZEMPONTJÁBÓL
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

36.

G4-HR11

Jelentős tényleges és lehetséges negatív emberi
jogi hatások az ellátási láncban és a megtett válaszintézkedések

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

37.

5.3. Vállalati felelősségvállalás
stratégiánk

32.

ALKATEGÓRIA: TÁRSADALOM
HELYI KÖZÖSSÉGEK

G4-DMA

G4-SO2

Általános adatközlés a vezetési stílusról

A vállalati tevékenység azon területei, amelyek
jelentős aktuális vagy potenciális negatív hatást
gyakorolnak a helyi közösségre

7.5. Biztonság

43.

11.1. Környezeti menedzsment

59.

7.5. Biztonság

43.

11.1. Környezeti menedzsment

59.

11.2. Energiafelhasználás és
szén-dioxid kibocsátás

61-66.

KORRUPCIÓELLENES FELLÉPÉS
Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.3. A korrupcióellenes és etikus
üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

34.

A korrupciós kockázattal kapcsolatosan megvizsgált üzleti egységek teljes száma, százalékos aránya és a főbb azonosított kockázatok

6.3. A korrupcióellenes és etikus
üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

35.

G4-SO4

A korrupcióellenes politikával és eljárásokkal kapcsolatos kommunikáció és oktatás

6.3. A korrupcióellenes és etikus
üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

35.

G4-SO5

Megerősített korrupciós incidensek és megtett válaszintézkedések

6.3. A korrupcióellenes és etikus
üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

36.

G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

4.5. Gazdasági eredményeink

27.

G4-SO6

Politikai célú hozzájárulások összértéke ország és
kedvezményezett szerinti bontásban

4.5. Gazdasági eredményeink

28.

G4-DMA
G4-SO3

✔

KÖZPOLITIKA
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AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

VERSENYELLENES MAGATARTÁS
6.2. Jogszabályi megfelelés
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.3. A korrupcióellenes és etikus
üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

34.

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével kapcsolatos jogi eljárások teljes száma és kimenetele

G4-SO7

6.2. Jogszabályi megfelelés

34.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.2. Jogszabályi megfelelés

34.

A jogszabályok és előírások megszegése miatt kirótt jelentősebb bírságok pénzbeli értéke és a nem
pénzügyi jellegű szankciók teljes száma

6.2. Jogszabályi megfelelés

23.

MEGFELELÉS
G4-DMA
G4-SO8

✔

SZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMI HATÁS SZEMPONTJÁBÓL
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága

36.

G4-SO10

Jelentős tényleges és lehetséges negatív társadalmi hatások az ellátási láncban és a megtett vála6.5. Beszállítói lánc fenntarthatósága
szintézkedések

37.

ALKATEGÓRIA: TERMÉKFELELŐSSÉG
ÜGYFELEK EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA
G4-DMA

G4-PR2

Általános adatközlés a vezetési stílusról

7.5. Biztonság

43.

A termékek és a szolgáltatások egészségre és biztonságra gyakorolt – teljes életciklusra vetített –
hatására vonatkozó előírások és önkéntes normák 7.5. Biztonság
megszegésével járó incidensek teljes száma, kimenetel szerinti bontásban

43.

✔

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK CÍMKÉZÉSE
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

7.2. Felelős marketing

40.

G4-PR4

A szolgáltatási és termékinformációra és címkézésre vonatkozó előírások és önkéntes normák
7.2. Felelős marketing
megszegésével járó incidensek teljes száma, kimenetel szerinti bontásban

40.
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VEZETÉSI STÍLUS ÉS INDIKÁTOROK
G4-PR5

Az ügyfél-elégedettséget mérő felmérések eredményei

FEJEZET

OLDALSZÁM
(LINK)

7.3. Ügyfél elégedettség

41.

AZONOSÍTOTT
HIÁNYOSSÁG(OK)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
OKA(I)

A HIÁNYOSSÁG(OK)
MAGYARÁZATA

KÜLSŐ FÉL ÁLTALI
HITELESÍTÉS

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
G4-DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról

7.2. Felelős marketing

40.

G4-PR7

A marketingkommunikációra, azon belül a hirdetési,
promóciós és szponzori tevékenységre vonatkozó előírások és önkéntes normák megszegésével járó incidensek teljes száma, kimenetel szerinti bontásban

7.2. Felelős marketing

40.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

7.4. Adatvédelem

42.

Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, illetve az ügyféladatok elvesztésére vonatkozó
megalapozott panaszok teljes száma

7.4. Adatvédelem

42.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

7.5. Biztonság

43.

A termékek és szolgáltatások biztosítására és
használatára vonatkozó jogszabályok és előírások be nem tartásából eredő jelentősebb bírságok
pénzbeli értéke és a nem pénzügyi jellegű szankciók száma

7.5. Biztonság

43.

Általános adatközlés a vezetési stílusról

7.1. Innováció

40.

Innovációs platformhoz csatlakozott
kollégák száma

7.1. Innováció

40.

8.2. Infokommunikációs technológia az oktatásban

46.

9. Közösségi szerepvállalás

50.

9. Közösségi szerepvállalás

50.

ÜGYFELEK ADATAINAK VÉDELME
G4-DMA
G4-PR8

✔

MEGFELELÉS
G4-DMA

G4-PR9

✔

INNOVÁCIÓ
DMA

✔

INFOKOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A FIATAL GENERÁCIÓK ÉLETÉBEN
DMA

Általános adatközlés a vezetési stílusról
Biztonságos internet tananyag oktatáson
részt vett diákok száma

✔
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A jelentésről

kg

kilogramm

GRI

l

liter

m

millió

m3

köbméter

MJ

megajoule

SZÉP

Széchenyi Pihenőkártya

t

tonna

TnCO

Globális Jelentéstételi Kezdeményezés
(Global Reporting Initiative)
Telenor Common Operation Zrt.

Fenntarthatósági
teljesítményünk számokban
ARPU

egy felhasználóra eső átlagos havi
bevétel (Average revenue per unit)

Mbps

megabit per másodperc átviteli
sebesség

Infokommunikáció
a társadalomért

NIOK

Nonprofit Információs és Oktató
Központ Alapítvány Fejlődésért

ORFK

Országos Rendőr-főkapitányság

UNICEF

Egyesült Nemzetek Nemzetközi
Gyermek Gyorssegyélyalapja
(United Nations International Children’s
Emergency Fund)

NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Stratégiánk
EES

Dolgozói Elkötelezettség Felmérés
(Employee Engagement Survey)

Felelős foglalkoztatás
GYED

gyermekgondozási díj

CAPEX

tőkeberuházás (capital expenditure)
frekvenciadíjak nélkül

Céginformációk

Felelős vállalatirányítás

GYES

gyermekgondozási segély

CO2

szén-dioxid

AmCham American Chamber of Commerce

DUE

Diákújságíró Egyesület

HSSE

db

darab

BCSDH

SCS

EBIT

kamatlevonás és adózás előtti
eredmény
(earnings before interest and taxes)

Magyarországi Üzleti Tanács a
Fenntartható Fejlődésért

Fenntartható beszállítói lánc
(Supply Chain Sustainability)

Health, Safety, Security, Environment 		
(munkahelyi egészségvédelem és
biztonság, valamint környezetvédelmi 		
rendszer)

HBLF

Hungarian Business Leaders Forum

TI

Transparency International

MEBIR

HÉT

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács

Munkahelyi Egészségvédelem és
Biztonság Irányítás Rendszere

HTE

Hírközlési és Informatikai Tudományos 		
Egyesület

TDP

Telenor Development and Performance

EBITDA

kamatlevonás, adózás és
értékcsökkenési leírás előtti eredmény
(Earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization)

GJ

gigajoule

GWh

gigawattóra

HUF

forint

IFRS

Nemzetközi Pénzügyi Jelentési
Szabványok (International Financial
Reporting Standards)

Ügyfeleinkért
IVR

telefonközpont hangmenü
(Interactive Voice Response)

Környezetünkért

IVSZ

Informatikai, Távközlési és Elektronikai 		
Vállalkozások Szövetsége

KPI

ISO

KÖVET

KÖVET Egyesület a Fenntartható
Gazdálkodásért

Kulcsfontosságú teljesítményjelzők
(Key Performance Indicator)

International Organization
for Standardization

WHO

KIR

Környezetközpontú Irányítási Rendszer

MAF

Magyar Adományozói Fórum

Egészségügyi Világszervezet
(World Health Organization)

RF

Rádiófrekvencia (radio frequency)
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1. impresszum
Független hitelesítői levél
A Denkstatt Hungary Kft. a Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban:
Telenor) megbízásából, független harmadik félként megvizsgálta a
Telenor 2014. évre vonatkozó Fenntarthatósági jelentését (továbbiakban: Jelentés).

A vizsgálat tárgya, kritériumai és
módszerei
A Telenor a 2014. évre vonatkozó Jelentését az alábbi szempontok
szerint vizsgáltuk:
• a GRI tartalmi és minőségi alapelveinek való megfelelés;
• az érintettek bevonása és a lényegesség, mivel ezek a GRI G4 esetén kiemelt jelentőséggel rendelkeznek;
• a GRI G4 indikátorok alkalmazása;
• a célul kitűzött, „core” megfelelőségi szint elvárásainak való megfelelés;
a jelentésben szereplő adatok, szöveges információk, adatgyűjtési
folyamatok, adatkezelés, valamint az indikátorok képzési módszereinek vizsgálata az adatgazdákkal lefolytatott interjúk és adatellenőrzések során - ellenőriztük, hogy az adatok pontosak, reprodukálhatóak és megbízhatóak-e. A hitelesítés során a lényeges ügyekhez
tartozó indikátorok háttéradatait kiemelten vizsgáltuk.

A hitelesítői vizsgálat eredménye,
fejlesztési javaslatok
A vizsgálat első szakaszának eredményeiről és a szükséges módosításokról Munkaközi hitelesítési jelentést készítettünk és adtunk át a
Telenor számára. Az általunk javasolt változtatások a Jelentés végső
változatába átvezetésre kerültek. A jelentési folyamathoz kapcsolódó
szakértői értékelést és fejlesztési javaslatainkat a Hitelesítési Záródokumentumban foglaltuk össze, amelynek lényeges megállapításai az
alábbiak:
• az érintettek bevonásának hatékonyságát javítani szükséges,
amelyre a Jelentés végső változatában a Telenor is utal;
• a lényeges ügyek kiemelése érdekében a Jelentés terjedelmének
nagyobb részét a lényeges ügyek kell, hogy adják;
• meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a „core” szint elvárásainak megfelelően az általános indikátorok mellett minden lényeges ügyhöz legalább egy indikátort teljes egészségben, a GRI
által elvárt tartalommal közöljenek;
• az adatok rendelkezésre állásának, kezelésének, átláthatóságának és pontosságának javítása érdekében ki kell alakítani egy felsővezetői támogatást élvező adatkezelési rendszert.

Megállapításaink
Alapvetően megállapítható, hogy a Jelentés átfogó értékelést ad a
Telenor 2014. évre vonatkozó fenntarthatósági tevékenységéről.
A Jelentés vizsgálatakor nem merült fel olyan tényező, ami miatt azt
feltételeznénk, hogy a Jelentés nem a GRI-elveinek megfelelően készült és ne felelne meg a célul kitűzött GRI G4 core szint elvárásainak.

Hitelesítői függetlenség
A Denkstatt Hungary Kft. semmiféle érdekeltségi viszonyban nem áll
a Telenor Zrt.-vel, amely veszélyeztetné a Fenntarthatósági Jelentés
hitelesítési folyamatának, vagy annak eredményének függetlenségét.

Budapest, 2015. november 17.

Csizmadia Edit
CSR-tanácsadó
Denkstatt Hungary Kft.
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1. impresszum
Kiadja a Telenor Magyarország Zrt.
Vállalati Kommunikációs Igazgatósága.
(Törökbálint, 2015)
Az adatgyűjtést Fazekas-Boros Anita és Váradi Judit koordinálták.
A szöveg Váradi Judit és Vécsei Gábor munkája.

A jelentés elkészítésében segítséget nyújtottak:
Alagi-Zilah Orsolya, Asztalos Krisztina, Bánhidi Zoltán, Baranyai Attila, dr. Bényi Orsolya, Bércesi Adrienn, Berkes Tibor, Bodnár Lajos, Bognár Gabriella, Csókányné Begitter Hedvig, Csőgör Imre, dr. Érsek Tamás, Fazekas-Boros Anita, Fehér Gabriella, Fülöp Rita, Gábor Zsuzsanna, Gál Dorottya, Gulyás Anett, Gyuk Attila, Haláchy Ferenc, Jankovics Petra, Jánosa Barbara, Juhász Katalin, Kerekes András, dr. Kőszegi János, Kőszeginé
Dutka Beáta, Karakó Éva, Kun Norbert, Kutas István, dr. Kürthy Gábor László, Mayr Éva Henrietta, Menich Gergely, Mogyorósi-Bartók Gabriella, Molnár István, Nagy Eszter, Nagy László, Olasz Zoltán, Oszolik András,
Pajor Ottó, dr. Pósán Nikolett, Pesti Barbara, Rozgonyi Zsolt, Sebestyén Péter, Steigerwald Zsuzsa, Szabó Mónika, Thirring Ákos, Verebélyi-Gaál Katalin, Vermes Viktória
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