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KOCKÁZATKEZELÉS
Előíró terv

BEVEZETÉS

A jelen „Kellő gondosság tanúsításának kötelezettségét 
előíró terv” az Auchan Retail „Gondossági kötelezettség 
Bizottság” előtt került bemutatásra, és azt az említett bi-
zottság 2021. február 4-én jóváhagyta.
 Az Auchan Retail a nemzetközi fejlődés útját járó 
kereskedőként elhivatottan működik ebben a változó  
világban, és odafigyel a vásárlásaikra igényes, egészsé-
güket szem előtt tartó fogyasztók igényeire. Az Auchan 
Retail az általa forgalmazott termékeket és azok terme-
lőit megválogató, a vásárlóit ismerő kereskedő.
 A vállalat ennek érdekében saját maga is foglalko-
zik élelmiszer és nem-élelmiszer termékek fejlesztésével, 
mégpedig „sajátmárkásnak” nevezett márkáin keresztül, 
melyek a következők: „Auchan”, „ln extenso”, „Cosmia”, 
„Qilive”, „Garden Star” és „Actuel” márkák, valamint a 
„Gazdától az asztalig” elnevezést viselő, felelős termelte-
tői programok.
 Az Auchan Retail folyamatosan tenni kíván áruellá-
tási láncai társadalmi és környezetvédelmi vonatkozású 
fejlesztéséért, valamint a vállalatnál világszerte dolgozó 
munkatársak munkakörülményeinek javításáért.
 Az Auchan Retail által a vállalati működéshez, a le-
ányvállalatok és a partnerek tevékenységvégzéséhez 
kapcsolódó szociális, környezetvédelmi és irányítási 
kockázatok elkerülése érdekében tett lépéseket a vál-
lalat Kellő gondosság tanúsításának kötelezettségét 
előíró terve írja le. Az Auchan Retail ezek mellett más 
szociális, társadalmi és környezetvédelmi kockázatokat 
is beazonosított, kialakította ezek kezelésére vonatkozó 
politikáit, melyek tartalmát és eredményeit a vállalat ál-
tal Nem-pénzügyi Teljesítménynyilatkozat címen kiadott 
dokumentum fejti ki (ide vonatkozóan lásd a 2020-as 
pénzügyi jelentés 2. fejezetét).

IRÁNYÍTÁS ÉS SZERVEZÉS

Az Kellő gondosság tanúsításának kötelezettségét előíró 
terv megvalósításának irányítása az ebbe bevont igaz- 
gatóságok között megosztva valósul meg a kockáza-
tok beazonosításától az akciótervek megvalósításáig,  
a megvalósított intézkedések hatékonyságának és telje-
sítményének méréséig.
 Az irányítás biztosításához az Auchan Retail 2019-
ben létrehozta az Gondossági kötelezettség Bizottságot.  

A bizottságot a következő igazgatóságok alkotják:
- CSR Igazgatóság;
- Compliance Igazgatóság;
- Etikai Igazgatóság;
- Kockázatkezelési Igazgatóság;
- Belső Audit Igazgatóság;
- Jogi Igazgatóság;
- Indirekt Beszerzési Igazgatóság;
- Sourcing és Nem-élelmiszer Minőségellenőrzési 
 Igazgatóság;
- Élelmiszer Minőségellenőrzési Igazgatóság;
- valamint a „Gazdától az asztalig” Felelős Termeltetői  
- Programok fejlesztésével megbízott Igazgatóság.

A mindkét vállalatot érintő és több területet átfogó té-
mák megvitatásának biztosítása érdekében a bizottság-
ba meghívást kap továbbá a Ceetrus Compliance Igaz-
gatósága és CSR Igazgatósága.

A Bizottság feladatai:
- biztosítani a 2017. március 27-i, a kellő gondosság ta- 
 núsításának kötelezettségét előíró törvény betartását;
- meghatározni a módszertant, és biztosítani a vállalat
 és annak beszállítói által folytatott tevékenységekhez 
 kapcsolódó kockázatokról készített kockázatfelmérés 
 megvalósítását;
- kielemezni a kockázatfelmérés eredményeit;
- megbizonyosodni a kockázatok enyhítését és a súlyos 
 sérelmek megelőzését célzó akciótervek meglétéről és 
 megvalósításáról;
- rányítani a kellő gondosság tanúsításának kötelezett- 
 ségével kapcsolatos intézkedéseket, és mérni ezek ha- 
 tékonyságát;
- megbizonyosodni az esetleges jogsértések bejelenté- 
 sét
- szolgáló riasztási rendszer kiépítéséről;
- megosztani a két vállalatnál, azok különböző igazga- 
 tóságain alkalmazott helyes gyakorlatokat;
- kezelni a kellő gondosság tanúsításának kötelezettsé- 
 gével kapcsolatban felmerülő aktuális témákat
A bizottság 2020-ban 4 alkalommal ülésezett.
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KOCKÁZATELEMZÉS
A kockázatelemzés globális módszertana

Az Auchan Retail létrehozta kockázatkezelési program-
ját, mely a helyes gyakorlatokat veszi alapul és a COSO 
ERM1) alapú kockázatelemzési módszert alkalmazza.  
A program célja biztosítani, hogy a leghatékonyabb 
módszerek alkalmazásával megvalósuljon az Auchan 
Retail számára legjelentősebb kockázatok beazonosítá-
sa, értékelése és kezelése. Egy kockázatra, mint lehetsé-
ges eseményre tekintünk, melynek – bekövetkezése ese-
tén - pozitív vagy negatív hatása lehet az Auchan Retail 
által kitűzött célok teljesítésére. 
 A kockázatmenedzsment főbb célkitűzése tehát az, 
hogy a helyzetnek megfelelő intézkedések meghatáro-
zásával és megvalósításával csökkentsük a jelentősebb 
kockázatok előfordulásának lehetőségét és/vagy hatá-
sát. Az általános elemzési módszer a következő folyamat 
szerint épül fel:

Kockázatelemzési munkája keretében az Auchan Retail 
az emberi jogokhoz és az alapvető szabadságjogokhoz, 
az egészség, a biztonság és a környezetvédelem témájá-
hoz kapcsolódó kockázatokat azonosított be. A válaszul 
bevezetett intézkedések célja a beazonosított kockáza-
tok hatásának mérséklése, a tényleges bekövetkezés va-
lószínűségének csökkentése.

2018-tól kezdődően egy top-down megközelítésű, mély-
reható elemzés is készült, minek keretében a szállítókkal 
is egyeztettek és a vállalat sajátosságait is figyelembe 
vették.
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 (1) A Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission En-
terprise Risk Management  Framework által kiadott Belső ellenőrzési keretrend-
szer nevének rövidítése.

Kockázati univerzumok:
az ágazat múltbeli fejlődé-
sének áttekintése, végzett 
tevékenység megismerése

Elkerülendő /
 várva várt események

Főbb hatások 
és következmények

Értékelés

Nem számottevő kockázatok =
Stratégiai és környezeti  

vizsgálat során feltárt ok  
és következmények =  

nem kerülnek kielemzésre

Elsődleges kockázatok
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A kockázatok beazonosítása során alkalmazott módszertant a következő infografikák magyarázzák el:

KOCKÁZATOK 
BEAZONOSÍTÁSÁNÁL 
ÉS ÉRTÉKELÉSÉNÉL 
FIGYELEMBE VETT 

PARAMÉTEREK

KOCKÁZATELEMZŐ 
ESZKÖZÖK

A vizsgált kockázatok az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, az egyének 
egészségének és biztonságának megsértésével, valamint a környezet  megsértésével kapcsolatosak:
-  elsősorban a teljes ellátási láncot érintő kockázatok kerültek pontos beazonosításra
-  a kockázatértékelést követően felállított rangsor alapján meghatározásra kerültek 
 az Auchan Retail főbb kockázati zónái

Direkt beszerzések 
(eladott termékek) 

és indirekt 
beszerzések jellege

Termékek 
értékesítéséből 

származó összeg

Auchan Retail 
jelenléte 

az adott országban

Auchan Retail 
beszállító országai

Auchan Retail 
beszerzési csatornái

Kockázatenyhítő 
intézkedések 

(karta, auditok, stb...)

KOCKÁZATOK / KATEGÓRIÁK / 
ORSZÁG

Paraméter meghatározása:

Beszerzési termékcsaládok 
és kockázati univerzumok

-  Stratégiai beszerzési 
 termékcsaládok (jelentős érték,  
 származási ország...)

-  Auchan Retail számára kiemelt  
 jelentőségű szociális, egészség- 
 ügyi/biztonsági és környezeti  
 kockázatot mutató univerzumok

Feltárandó „hot spots”-ok beazo-
nosítása (maradványkockázat) 

-  az ellenőrzés szintjének értékelése  
 a kockázati témák mindegyikének  
 tekintetében

-  Prioritás területek kiválasztása,  
 melyekre az ellenőrzést és 
 csökkentést célzó erőfeszítések 
 irányulnak

Eredendő kockázat mérése

- Eredendő kockázat beazonosítá- 
 sa az első lépésben beazonosított  
 beszerzési termékcsaládokban,  
 az alábbi két elemet kombináló  
 megközelítés alapján:

-  statisztikai elemzés 
 (CSR kockázati adatbázis ország  
 és beszerzési kategória szerint)

-  bibliografikus elemzés

Akcióterv és csapatok 
elköteleződésének 
meghatározása

-  Eszközök/célok/források/
 Gouvernance

-  Értékelés/auditok/követés

-  Képzések/ irányítás
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Az elsőkörös elemzőmunka során több mint 5 ezer „ország – terméktípus – kockázat” hármas került beazonosításra, 
értékelésre és hierarchizálásra az Auchan Retailnél érvényben lévő Risk Management alapelvek szerint.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG

- Kína
- Oroszország

- Franciaország
- Banglades

- India
- Spanyolország

KOCKÁZATOK

- Kényszermunka
- Gyerekmunka

- Toxikus anyagok 
a munkahelyen

- Épületek integritása
-Túl hosszú munkaidő

- Nem fenntartható 
erdőgazdálkodás
- Diszkrimináció;  
sokféleség hiánya

TERMÉKTÍPUSOK

- Elektronikai 
cikkek és háztartási gépek

- Szabadidő
- Lakásfelszerelés

- Textil
- Zöldség-Gyümölcs

- Tejtermékek 
és tojásalapú termékek

- Húsok és húskészítmények

Nem megfelelő 
állattartási feltételek

Egészség és biztonság 
a munkahelyen

Kereskedelmi 
etikai kódex

Gyerekmunka
Hatalommal történő 
visszaélés a szállítói 
tárgyalások során

Kényszermunka

Nem megfelelő 
állattartási feltételek

Etikai karta

Szociális és környezet-
védelmi auditok

Munkavédelem

Hatalommal történő 
visszaélés a szállítói 
tárgyalások során

CSR politika

HR politika
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Ezt az elemzést 2020-ban egy bottom-up megközelítés-
sel is kiegészítették, melynek részeként az Auchan Retail 
valamennyi egységénél elvégezték a már beazonosított 
kockázatok teljeskörű értékelését.
 Az Auchan Retailnél érvényben lévő Risk Manage-
ment alapelveknek megfelelően az értékelést a bruttó 
és a fennmaradó kockázatok vonatkozásában végez-
ték el. Az értékelés során szintén figyelembe vették az 
egyes vállalatok szállítóit és alvállalkozóit. A munkát az 
Auchan Retail CSR, Kockázatkezelés és Belső Ellenőrzés 
csapatai közösen végezték el a belső vállalati szereplők 
aktív részvételével, akik saját szakterületük képviseleté-
ben járultak hozzá a feladat teljesítéséhez.

 A kockázatok áttekintése azzal a céllal történt meg, 
hogy felmérjék, mennyiben vannak az egyes vállalatok 
kitéve a beazonosított jelentősebb kockázatoknak, és 
számba vegyék a kockázatok enyhítésére – adott eset-
ben helyi szinten – bevezetett intézkedéseket, ezek meg-
osztása, konszolidálása és megerősítése céljából.
 A jelen Kellő gondosság tanúsításának kötelezettsé-
gét előíró tervben bemutatott eredmények e két, egy-
mást kiegészítő megközelítésből származnak.
 A kockázatok feltérképezését kiegészíti továbbá az  
a sok éve megkezdett munka, minek során felmérték, 
hogy a vállalat milyen szociális gyakorlatokkal igyekszik 
támogatni saját munkatársait.
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Így az érvényben lévő kockázatkezelési intézkedések értékelése is megtörtént, és a következő fennmaradó kockázatok 
kerültek beazonosításra:
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Saját 
operációk Már nem áll fenn magas prioritású kockázat

Élelmiszer 
direkt 

beszerzés

A legjelentősebb prioritások a megfelelő állattartáshoz, 
a fogyasztók biztonságához, vegyi anyagokhoz 
kapcsolódnak, illetve a hatalommal történő 
visszaéléshez a tárgyalások során

Nem-élelmiszer 
direkt 

beszerzés

A legjelentősebb prioritások főképp Kínában, Indiában 
és Bangladesben vannak és a munkafeltételekhez 
kapcsolódnak

Indirekt
beszerzés

A legjelentősebb prioritások Oroszországban vannak 
és a kényszermunkához és a beszerzés jellegéhez 
kapcsolódnak (telephely felszereltsége)

Rank 1  
besoroláson  

kívüli  
beszerzések

A legjelentősebb prioritások az erdőirtáshoz, 
a munkahelyi biztonsághoz, az éghajlatváltozáshoz, 
a szójához és a pálmaolajhoz kapcsolódnak
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A kellő gondosság tanúsításának kötelezettségéhez 
kapcsolódó 2020-as kockázatfelmérés

Az alábbi táblázatban megjelölt kockázati szintet – a 
kockázatok összegzésének igényével – a nettó kockázat-
ból kiindulva átdolgoztuk. A kockázatokat eredetileg egy 
1-től 25-ig terjedő skálán osztályoztuk, és a következő 
három kategóriába soroltuk. 

Ezek: 1-es szintű kockázat: magas kockázat, a skálán el-
ért pontszám 16-tal egyenlő vagy azt meghaladó;
2-es szintű kockázat: mérsékelt kockázat, a skálán elért 
pontszám 11 és 15 között van;
3-as szintű kockázat: kismértékű kockázat, a pontszám 
10 vagy annál kevesebb.
Ezzel a módszerrel a bemutatott kockázatok könnyeb-
ben áttekinthetővé váltak.
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Nettó kockázat szintje  Kockázati kategória Kockázat

Civil társadalom egészsége, Munka és magánélet egyensúlyának megsértése 2 
biztonsága és kellő  Méltánytalan karriermenedzsment folytatása 3
gondosság tanúsítása Munkaszervezésre vonatkozó rendelkezések megsértése 3
  Foglalkozási megbetegedések 3
  Baleseti tendenciák  2 
  Munkakörülményekhez kapcsolódó fizikai ártalmak 2
  Munka nehézségi foka 2
Emberi jogok Bérkülönbségek 3
és alapvető  Kulturális sokszínűség kialakulásának megakadályozása, diszkrimináció 3
szabadságjogok Politikai vagy szakszervezeti nézetek okán gyakorolt, 
  hátrányosan megkülönböztető bánásmód 3
  Kényszermunka, gyerekmunka 2
Környezetvédelem Klímaváltozáshoz kapcsolódó kockázat 2
  Nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok követése / 
  termelési módszerek alkalmazása / alapanyagok választása 1
  Nem újrahasznosítható (elsősorban műanyag) csomagolóanyagok  
  piaci használatának környezeti hatása  3
  Helytelen hulladékgazdálkodás 3
  Élelmiszerpazarlás, nem-élelmiszer termékek pazarlása 3
  Telephelyek, áruházak és raktárak energia-túlfogyasztása 2
  Forgalmazott termékek előállításához felhasznált alapanyagok 
  és hozzávalók nyomon követhetőségének hiánya 2
  Üvegházhatású gázok kibocsátása 2
  Állatokkal való megfelelő bánásmódra vonatkozó előírások megsértése 2
  Erőforrások kimerítése 2

KERETRENDSZER

Az Auchan Retail elsősorban élelmiszer és nem-élelmi-
szer termékeket kínál eladásra vásárlóinak. A vállalat kí-
nálatában sok termék szerepel, ennek megfelelően nagy-
számú és egymástól eltérő profilú szállítóval dolgozik. 
Az alábbiakban tekintsük át ezeket a profilokat.
 A nemzeti márkás termékek szállítói jelentős részt 
képviselnek az Auchan Retail forgalmából. Ezekre a vál-
lalatokra a leggyakrabban szintén vonatkozik a kellő 
gondosság tanúsításának kötelezettségét előíró törvény 
hatálya.
 A sajátmárkás (MDD-nek is nevezett) termékek szál-
lítói a leányvállalatoknál és a DPW-nél (Worldwide Ter-
mék Igazgatóság) az ún. specifikációk alapján dolgoznak 
együtt az Auchan élelmiszergyártást felügyelő csapata-
ival a vállalat  „gazdától az asztalig” elnevezésű, felelős 
mezőgazdasági termeltetői programjainak fejlesztésén.  

 

 Ezek a szállítók vagy az adott Auchan-országban, 
vagy más külföldi országban működnek. Mindenekelőtt 
az ebbe a kategóriába tartozó szállítókra vonatkozik a 
Kellő gondosság tanúsításának kötelezettségét előíró 
tervben megfogalmazott kockázatcsökkentő intézkedé-
sek hatálya. Emellett ezekre a szállítókra a felelős be-
szerzési politika szigorú szabályai vonatkoznak, melye-
ket a későbbiekben részletesen is bemutatunk.
 A helyi szállítók túlnyomó többségükben kis- és mik-
rovállalkozások, mezőgazdasági szövetkezetek és terme-
lők, akik áruházainkba helyileg szállítják be elsősorban 
frissáru és zöldség-gyümölcs termékeiket.
 Indirekt szállítók, akiktől a vállalat által folytatott te-
vékenységek megfelelő működéséhez szükséges beszer-
zések származnak (szállítmányozás, szolgáltatásteljesí-
tés, stb.).
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Az Auchan Retail a későbbiekben bemutatott valameny-
nyi szállítója irányában elkötelezte magát a munkakö-
rülmények javítása és az emberi jogok tiszteletben tartá-
sa mellett. A vállalat ennek érdekében olyan beszerzési 
szabályokat, eszközöket és eljárásmódokat vezetett be, 
melyekkel a szállítókat - a megfelelőségük biztosítása 
vonatkozásában - ellenőrizni és támogatni tudja.

Az Auchan Retail nemzetközi kartákhoz 
és megállapodásokhoz csatlakozott

Tevékenységvégzése során az Auchan Retail megfelel az 
1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meg-
fogalmazott alapelveknek, az OECD iránymutatásainak, 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapelvekről és 
a munkához fűződő jogokról szóló, 1998-as nyilatkoza-
tának, valamint az ILO nyolc alapvető egyezményének. 
Ezek a vállalások, melyeket vállalatainál az Auchan Re-
tail megtart, illeszkednek az ENSZ Globális Megállapo-
dásában szereplő tíz alapelvhez, amely megállapodás-
hoz az Auchan Retail is csatlakozott.
 Az Auchan Retail arra kéri partnereit – ahogyan azt 
maga is teszi – hogy tartsák be a fentebb felsorolt etikai 
alapelveket alkotó elemeket.

Etikai alapelvek

1961-es megalapítása óta az Auchan Retail mindig is 
komoly meggyőződésekre és erős értékekre, az etika vo-
natkozásában szilárd elkötelezettségére támaszkodva 
fejlődött. Az etikus magatartás adja meg azt a keretet, 
melyben a vállalat fenntartható és bizalmi kapcsolatot 
tud kialakítani valamennyi partnerével, legyen szó a vá-
sárlókról, munkatársakról, szállítókról, tulajdonosokról, 
és így tovább. Az etika egyaránt befolyásolja az egyén 
viselkedését, valamint - stratégiájának alakításában és 
üzletvitelében - a jogi személyiséggel bíró vállalat fel-
lépését.
 Ahhoz, hogy az etika a vállalati cselekvések közép-
pontjába kerülhessen, az Auchan Retail létrehozott egy 
központi dokumentumtárat, melyben megtalálható a 
munkatársak és a vállalati partnerek számára készített 
valamennyi dokumentum és képzési anyag. A dokumen-
tumtárban a következő dokumentumok lelhetők fel:
- Etikai Karta;
- A mindennapi etikus viselkedési útmutatója;
- Kereskedelmi etikai kódex.

Etikai Karta

Az Etikai Karta az Auchan Holdingot alkotó valamennyi 
vállalat vonatkozásában lefekteti azokat az etikai alap-
elveket, melyeket a holding iránymutatónak tekint part-
nereivel való kapcsolatában. A karta a következő 6 
- fejezetből áll:
- kapcsolat a munkatársakkal;
- kapcsolat a vásárlókkal;

- kapcsolat a külső partnerekkel;
- kapcsolat a tulajdonosokkal;
- kapcsolat a közösséggel;
- a kartában foglalt iránymutatások megvalósítása.

Az Etikai Karta megadja a viselkedésre, mások tisztelet-
ben tartására, lojalitásra, őszinteségre vonatkozó kulcs-
motívumokat és szabályokat, és pontosítja a kellő gon-
dosság tanúsításának kötelezettségét annak érdekében, 
hogy tevékenységünket becsületesen végezzük. A karta 
minden munkatársunk kartája. A benne foglaltakat va-
lamennyi vezetőnk megtestesíti, csapataival megismer-
teti és feléjük a mindennapokban megjeleníti, ezáltal 
biztosítva, hogy a kartában foglalt gondolatiságot vala-
mennyi munkatársunk magáévá tegye, annak alapelveit 
hétköznapi viselkedése során kövesse. Az Etikai Kartá-
ban foglaltak betartása valamennyiünk ügye, fejlődés-
hez és kiválósághoz vezető utunk elsődleges iránya.
 A mindennapi etikus viselkedési útmutatója
 Ez a dokumentum példákon keresztül mutatja be az 
Etikai Kartában foglalt alapelveket, és ezzel hozzájárul, 
hogy az Auchan Retail tevékenységét integritással és 
meggyőződéssel végezze. A dokumentum konkrét és va-
lós helyzeteken keresztül mutatja be azokat az elváráso-
kat, melyeket a vállalat az etikai alapelvek betartásának 
terén támaszt munkatársai felé.

Kereskedelmi etikai kódex 

Kereskedelmi etikai kódexén keresztül az Auchan Retail 
meg kívánja erősíteni az egyetemesen elismert alapel-
vek mellett vállalt elkötelezettségét, és lojális, átlátható 
kereskedelmi gyakorlatok kialakítása révén elő kívánja 
mozdítani ezen alapelvek betartásának ügyét a vállalat 
szállítói, vásárlói és partnerei körében is.
 A dokumentumban az Auchan megerősíti „a korrup-
ció elleni harc és a kellő gondosság tanúsításának gya-
korlása” iránti elkötelezettségét. A dokumentum érvénye 
valamennyi vállalati partner vonatkozásában felmerül, 
vagyis alkalmazandó a szállítókra (beleértve azok al-
vállalkozóit is, a teljes termelési lánc vonatkozásában, 
függetlenül az adott alvállalkozó termelési láncban be-
töltött szintjétől), gyártókra, franchise partnerekre, ügy-
nökökre és közvetítőkre, az Auchan Retail vállalataival 
üzleti kapcsolatban álló valamennyi félre.
 Az Auchan Retaillel kereskedelmi kapcsolatba kizáró-
lag olyan partner léphet, aki a kódexet előzetesen aláírta. 
A partnernek a kódex valamennyi pontját be kell tarta-
nia, melyek a következők:
- A partner nem jogosult alvállalkozó számára az ellá-
tási lánc akár legkisebb elemét is kiszervezni, amennyi-
ben ezt előzetesen és írásban nem jelezte megbízója felé.
A gyermekekkel végeztetett munka elfogadhatatlan!
- A kényszermunka semmilyen formája nem tolerálha-
tó, legyen az kötelezően elrendelt, bérelt, vagy munka-
végzés, vagy fogvatartottak által igazságos díjazás nél-
kül végzett munka.
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- A partnernek meg kell róla győződnie, hogy minden 
munkavégzés önkéntesen, nem pedig kényszer vagy 
(mentális, fizikai vagy verbális) fenyegetés hatása alatt 
történik. A mozgásszabadság mindennemű korlátozá-
sa, a személyes dokumentumok visszatartása szigorú-
an tilos!
- A partnernek a jövedelmek, nyereségek és juttatások 
minden formájának vonatkozásában be kell tartania  
a vonatkozó törvényeket és előírásokat.
- Az Auchan Retailnél tilos a diszkrimináció minden 
formája. Az Auchan Retail partnereitől is elvárja, hogy 
vállalataiknál garantálják a diszkriminációmentes mű-
ködést, legyen szó toborzásról, munkaerőfelvételről, ja-
vadalmazásról, képzésről, munkafeltételekről, kinevezés-
ről, fegyelemről, előléptetésről / karrierbeli előrejutásról, 
a munkaviszony megszüntetéséről vagy nyugdíjazásról.
Az Auchan Retail elkötelezett a környezetvédelem ügye 
és a természetes erőforrások megóvása mellett. Partne-
reitől az Auchan Retail azt várja, hogy ezen a területen is 
felelős magatartást tanúsítsanak. Az Auchan Retail part-
nereinek olyan megoldásokat kell fejleszteniük, melyek 
alternatívaként szolgálnak a természetkárosító gyártási 
gyakorlatokra, és támogatniuk kell a környezettudatos 
módszerek alkalmazásával előállított vagy gyártott ter-
mékek használatát, ide értve többek között az energia- 
és vízfogyasztás racionalizálását, az újrahasznosítást,  
a természet szennyezésének tilalmát, a biológiai sok-
színűség megóvását.

Felelős beszerzési politika

A felelős beszerzési politikák kiterjednek a minőségre, az  
élelmiszer és nem-élelmiszer sajátmárkás termékek be-
szerzésénél érvényesülő társadalmi és környezetvédelmi 
megfelelőségre, illetve mindennemű szolgáltatás igénye-
bevételére. A felelős beszerzési politikák az előbbiekben 
felsorolt területeken definiálják az elvárásokat, melyeket 
az Auchan Retail által kiadott specifikációk konkretizál-
nak. A vállalat a politikák betartását a megfelelő mű-
ködés ellenőrzését szolgáló, rendszeres ellenőrzésekkel 
követi.

Felelős minőségbiztosítási karta az 
élelmiszertermékek vonatkozásában 

Az Auchan Retail ambíciója, hogy a hétköznapokban 
áruházaiba látogató több millió vásárlója számára biz-
tonságos, változatos, elérhető kínálatot biztosítson, mely 
hozzájárul kiegyensúlyozott táplálkozásukhoz, az étke-
zés öröméhez és a természeti környezet megóvásához. 
A vállalat ennek jegyében Felelős minőségbiztosítási 
kartájában megfogalmazta főbb vállalásait, melyek ösz-
szesen tíz területet ölelnek fel. Ezek közül kiemelendők  
a következők:
- Felelős alapanyagok és „gazdától az asztalig” termel-
tetői programok kiválasztása, melyeknél a termékéletút 
lekövetése a vasvillától a villáig biztosított.

- Helyi termelők preferálása és a szén-dioxid-kibocsá-
tás mérséklése.
- Átláthatóság biztosítása a termékek származásának 
vonatkozásában, hazai származású termékek előtérbe 
helyezése.
- Műanyag csomagolóanyagok használatának csök-
kentése, újrahasznosíthatóság megkövetelése.

Felelős beszerzési politika az Auchan márkás
nem-élelmiszer termékek vonatkozásában 

Az Auchan Retail több mint 20 éve igyekszik folyamato-
san fejleszteni beszerzési gyakorlatait. Ennek keretében  
a vállalat valamennyi érintett munkatársa felelős beszer-
zési politikát folytat mind az Auchan-országokban, mind 
pedig az Auchan Retail nemzetközi beszerzési osztályán 
(Worldwide Termék Igazgatóság, rövidítéssel „DPW”) egy 
erre szakosodott osztály ösztönzésének hatására.
 2013-ban az Auchan Retail létrehozta felelős beszer-
zési képzését. A széles közönséghez szóló képzést azóta 
valamennyi ország és a DPW (ezen belül is a sourcinggal 
foglalkozó irodák) valamennyi beszerzője, termékfelelő-
se, tárgyalója és minőségbiztosítási élelmiszermérnöke 
elvégzi. A képzés célja:
- segíteni a résztvevőket a saját szakmájukban köve-
tendő főbb szabályok beazonosításában;
- kialakítani a szállítók be- és kilistázásának procedú-
ráját és ennek lépéseit;
- a CSR-hoz kapcsolódó  témákban támogatni a meg-
felelő viselkedésmódok kialakítását.

A felelős beszerzés képzés nem csupán az Auchan Retail 
munkatársainak szól, hiszen a beszerzési irodáknál dol-
gozó csapatok a szállítók számára is tartanak érzékenyí-
tő képzéseket e témában.
 A felelős beszerzés olyan működést jelent, melyben – 
már a szállító belistázásának pillanatától – megjelennek 
bizonyos minőségre vonatkozó elvárások és társadal-
mi kritériumok. A szállítókat belistázásuk előtt minden 
esetben szociális és minőségellenőrzési audit alá vonják.
Az Auchan Retail a gyártóüzemekben is nyomon követi  
a termelést. Az elvégzett auditok megállapításai alap-
ján a beszerzési irodák csapatai megfelelő módon tudják  
a fejlődést támogatni a szállítóval és annak gyártóhelyé-
vel / -helyeivel. Az Auchan Retail bizonyos témák eseté-
ben zéró toleranciát alkalmaz. Ilyenek:
- munkaszerződés hiánya;
- diszkrimináció;
- gyerekmunka;
- kényszermunka;
-  fegyelmezési gyakorlatok, testi fenyítés, zaklatás, stb.);
- a törvényileg előírt minimálbér be ne tartása, egymást 
 követő két hónapon túli elmaradás a munkabérek kifi- 
 zetésében;
- bizonyított infrastrukturális hiányosságok;
- biztonsági problémák fennállása;
- sandblasting 1) (homokfúvás) alkalmazása;
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- a gyártóüzemmel vagy a raktárral azonos épületben 
 kialakított hálótermek fenntartása;
- üzbég gyapot felhasználása;
- home-working (otthonról végzett munka);
- az audit lefolytatásának többszöri elutasítása;
- dokumentumok hamisítása;
- korrupciós esetek.
Amennyiben a fenti felsorolásból egy vagy több eset 
beazonosításra kerül, az érintett üzem belistázására nem 
kerülhet sor. Amennyiben már belistázott üzemről van 
szó, kilistázás történik.
 A gyártóhelyszínek nyomon követhetőségének javí-
tása az Auchan Retail által folytatott felelős beszerzési 
politika egyik legfőbb célkitűzése. A vállalat nagy gondot 
fordít a szállítói által gyártott termékek életútjának kö-
vetésére, amivel a gyártási körülmények megfelelőségét 
kívánja garantálni. Egy erre a célra fejlesztett internetes 
oldalán valamennyi szállítónak kötelezően be kell jelen-
tenie gyártóüzemeit, és azt is, amennyiben valamely tel-
jesített megrendelés vonatkozásában alvállalkozót vesz 
igénybe. A megfelelőség ellenőrzésére az Auchan Retail 
előre be nem jelentett ellenőrzéseket tart. Amennyiben 
a szállító előzetesen nem jelentette be az alvállalkozó 
bevonását és erre fény derül, az adott szállító azonna-
li hatállyal kilistázásra kerül. Az ilyen ellenőrzések célja 
annak ellenőrzése, hogy az érintett termékeket a szállí-
tók valóban az általuk bejelentett üzemekben gyártják-e.

Az Indirekt Beszerzési Igazgatóság (DAI) 
CSR politikája

Az Auchan Retail Indirekt Beszerzési Igazgatósága kidol-
gozta teljeskörű és koherens felelős beszerzési stratégi-
áját, mely a szállítók (előzetes) minősítésétől a szállítói 
teljesítmény (utólagos) ellenőrzéséig terjed ki.
 A kockázatok felméréséből, a vállalati tervből és a DAI 
felelősségeiből kiindulva a következő 4 alapvető célki-
tűzés került meghatározásra:
- harcolni a klímaváltozás ellen a vállalat szén-dioxid- 
 kibocsátásának csökkentésével;
- harcolni a csomagolóanyagokkal és műanyagokkal 
 történő pazarlás ellen;
- harcolni az erdőirtás ellen 
 (szója, papírpép, pálmaolaj);
- harcolni a munkahelyi biztonságért.

E célok megvalósítása érdekében a DAI (Indirekt Beszer-
zés Igagatóság) és partnere, az ECOVADlS, kialakították 
az Auchan Retail szállítóinak CSR értékelési rendszerét. 
Az értékelés az alábbi 4 területet átfogó 21 kritérium 
alapján történik:

1. környezetvédelem;
2. szociális témák, emberi jogok;
3. etika;
4. felelős beszerzés.

A KELLŐ GONOSSÁG TANÚSÍTÁSÁNAK 
KÖTELEZETTSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK
FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS A MÉRSÉKLÉSÜKRE 
IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

Ez a rész a kockázatok mérséklését célzó intézkedések 
két típusát mutatja be. Az első típusba azok az intéz-
kedések tartoznak, melyek a súlyosan környezetkárosí-
tó eljárásokra kívánnak hatást gyakorolni, a másodikba 
pedig azok, melyek az emberi jogok súlyos megsértésé-
vel, az emberek egészségének és biztonságának súlyos 
veszélyeztetésével járó esetekkel foglalkoznak. A kocká-
zatok felmérésére, megelőzésére és mérséklésére beve-
zetett intézkedéseket két lépcsőben mutatjuk be: előbb  
az Auchan Retail, majd a vállalat partnereinek oldaláról.

Súlyos környezetkárosítás esetei

Az Auchan Retail által végzett tevékenységek keretében
Az Auchan Retail közvetlen tevékenységi területén a sú-
lyos környezetkárosítások megelőzésére és mérséklésére 
bevezetett intézkedések a vállalat által folytatott vala-
mennyi tevékenységi ágra kiterjednek. Ezen intézkedések 
célja a következő:
- környezetbarát alapanyagok felhasználásával előállí- 
 tott, minőségi élelmiszertermékek biztosítása;
- az állatok jóllétét szem előtt tartó vállalati politikák 
 kialakítása;
- harc az élelmiszerpazarlás ellen;
- elköteleződés a klímaváltozás ellen, az üvegházhatá- 
 sú gázok kibocsátásának csökkentése mellett;
- harc a műanyagszennyezés ellen;
- a termékek második életének kidolgozása;
- működésből származó hulladékok optimalizálása;
- a biológiai sokszínűség és a természetes erőforrások 
 megóvása.
Az Auchan Retail vállalat környezetre gyakorolt hatásá-
val kapcsolatos kockázatok megelőzése és mérséklése 
céljával bevezetett főbb intézkedések és azok számsze-
rűsítése a Nem-pénzügyi Teljesítménynyilatkozat elne-
vezésű dokumentumban kerülnek részletes bemutatásra 
(lásd a jelen dokumentum 2. fejezetét).
 Az Auchan Retail által ez irányban tett lépéseket 
2020-ban két, a vállalatok nem-pénzügyi teljesítmé-
nyének minősítését végző szervezet is felmérte önkéntes 
munkájuk keretében. Megállapításaikat a következőkben 
foglalhatjuk össze:
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1. Az Auchan Holding 2020-ban az éghajlatváltozás el-
leni harc keretében mutatott teljesítményét egy függet-
len külső fél, a CDP értékelte. A kérdőívre adott válaszai 
alapján az Auchan Holding 2020-ban B minősítést ka-
pott. A CDP az Auchan Holding tevékenységét a követ-
kezőképpen értékelte: a vállalat „összehangolt lépéseket 
tesz az éghajlatváltozás elleni harc terén”.

2. A Vigeo Eiris felmérésében az Auchan Holding 2020-
ban 49 pontos minősítést ért el (ezzel 12 pontot fejlő-
dött). A pontszám azt mutatja, hogy a vállalat sikeresen 
lépett előre a következő témákban: környezetvédelem, 
szociális témák, üzleti etika, elkötelezettség a közösség 
irányában.

Az Auchan Retail szállítóinak oldaláról
Sajátmárkás élelmiszer szállítók

Ahogyan azt az élelmiszertermékekre vonatkozó felelős 
minőségi kartával foglalkozó részben már bemutattuk, 
az Auchan Retail szigorú kritériumokat határozott meg 
sajátmárkás termékeket gyártó szállítói számára. Emel-
lett a vállalat összeállított egy ún. feketelistát, mely a 
termékek előállítása során nemkívánatosnak minősülő 
anyagokat tartalmazza. A lista az országok minőségügyi 
előadóival évente aktualizálásra kerül. A feketelistán 
szereplő anyagok közül egyesek egészségügyi kockázatot 
rejtenek, mások környezetvédelmi megfontolásból lettek 
feltüntetve. Utóbbiak közé tartozik például a pálmaolaj, 
a ketrecben tartott tyúkoktól származó tojás, a genetika-
ilag módosított élelmiszerek.

B. „Gazdától az asztalig” 
elnevezésű felelős termeltetői programok

„Gazdától az asztalig” elnevezésű felelős termeltetői 
programjaival az Auchan Retail elköteleződik a mező-
gazdasági termelőkkel, élőállat-tenyésztőkkel és az élel-
miszerláncban működő feldolgozókkal kialakított, fenn-
tartható és kiegyensúlyozott partneri együttműködési 
programok mellett. A  „Gazdától az asztalig” programok 
célja, hogy az Auchan kínálatát jó minőségű, egészsé-
ges termékek alkossák. Az ilyen termékeket az jellem-
zi továbbá, hogy a termékéletút követése példaértékű,  
a termékek megkülönböztetőek és környezetbarátok, 
előállításuk során betartják az állatokkal való megfelelő 
bánásmódra vonatkozó követelményeket, és forgalma-
zásukkal az Auchan támogatja az előállításban dolgozó 
embereket, akik így - a fogyasztók legnagyobb megelé-
gedettségére - megőrizhetik tudásukat és megóvhatják 
erőforrásaikat.
Az elvárások közös alapját a következő négy pillér al-
kotja:
- a vásárlók elégedettségének biztosítása érdekében az 
 Auchan garantálja a származást, valamint a terméké- 
 letút lekövetését;
- a környezet védelme, az állatokkal való megfelelő 
 bánásmódra vonatkozó követelmények betartása 

 olyan termelési módok alkalmazásával, melyek az 
 erőforrások megóvását támogatják;
- társadalmi elköteleződés, minek keretében az Auchan 
 Retail a „gazdától az asztalig” termeltetői programok- 
 ban dolgozó emberek érdekeit tiszteletben tartó mó- 
 don jár el (foglalkoztatás, méltányosság, fenntartha- 
 tóság, termőhely, stb.);
- a rentabilitás és a fenntarthatóság elérésén keresz- 
 tül megvalósuló gazdasági elköteleződés a „gazdától 
 az asztalig” termeltetői programok résztvevőinek irá- 
 nyában, a fogyasztó számára elérhető árak biztosítá- 
 sa mellett.

C.  Helyi partneri együttműködések kialakítása

Az Auchan Retail országaiban működő áruházak a 
földrajzi közelükben termesztett és/vagy gyártott he-
lyi termékekből álló kínálatok fejlesztésén dolgoznak, 
és ennek során közvetlen együttműködéseket kívánnak 
kis szállítókkal kialakítani. Ezáltal az Auchan Retail áru-
házai megfelelnek a lakosok abbéli elvárásának, hogy 
szeretnének saját régiójukból származó termékeket fo-
gyasztani, ezzel is támogatva a helyi foglalkoztatást, 
és hozzájárulva a környezetvédelem ügyéhez, hiszen a 
helyi előállítású termékek esetében csökken a környezet 
szén-dioxid-terhelése is.

D. Környezetvédelmi auditok lefolytatása

Felelős beszerzési politikájának keretében a Worldwide 
Termék Igazgatóság (DPW) sajátmárkás nem-élelmiszer 
szállítói körében környezetvédelmi témájú auditokat is 
végez.
 Az auditokat – melyek célja az érintett üzemek fejlő-
désének előmozdítása – az  lCS (Initiative for Complian-
ce and Sustainability) környezetvédelmi audit keretrend-
szer szerint folytatják le. Az auditok során az Auchan 
Retail arról kíván meggyőződni, hogy szállítói belistázá-
sukat követően betartanak-e bizonyos környezetvédelmi 
normákat. Az auditok során a termelőüzemek megfele-
lőségét az alábbi területek vonatkozásában ellenőrzik:
- környezetvédelmi menedzsment rendszer;
- energiafelhasználás;
- vízfelhasználás;
- a keletkező szennyvíz és szerves trágya kezelése;
- légköri gázkibocsátás;
- hulladékgazdálkodás;
- veszélyes és potenciálisan veszélyes anyagok okozta 
 szennyezés megelőzése;
- sürgős beavatkozást igénylő helyzetek kezelése.
Az auditok ebben az évben a textil szállítók integrált 
gyártóüzemeire terjedtek ki, miután ezeket szennyezőbb-
nek ítélték meg, illetve a Fashion Pact megállapodás 
aláírásának megfelelően. A környezetvédelmi auditok ki-
egészítéseként 2018-ban és 2019-ben az elsődleges üze-
mek auditja történt meg, 2020-ban pedig a másodlagos 
üzemekre is kiterjesztették az eljárást.
Az emberi jogok, az egészséghez és a biztonsághoz való 
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Jogok súlyos megsértése
Az Auchan Retail alkalmazottainak vonatkozásában

A. Szociális partnerekkel folytatott párbeszéd
Az Auchan Retail a szociális párbeszéd két reprezenta-
tív szervezetére támaszkodik annak érdekében, hogy  
a munkavállalók képviselői teljes mértékig betölthessék 
szerepüket és élhessenek előjogaikkal, és továbbra is fej-
leszthessék szaktudásukat. Ez a két szervezet a Csoport 
Üzemi Tanácsa és az Európai Üzemi Tanács.
 Az Európai Üzemi Tanács két olyan bizottságot is mű-
ködtet, melyek a kellő gondosság tanúsításának kötele-
zettségéhez kapcsolódó témákkal foglalkoznak. Ezek:
1. A CSR bizottság feladata, hogy a szociális partnerekkel 
megossza azokat az előrelépéseket, melyeket a vállalat  
a szociális területen és a környezetvédelem területén tett.
2. A Future of work bizottság célja, hogy a képviselőkkel 
együttműködésben előre gondolkodjon a vállalati szak-
mák jövőjéről azzal a céllal, hogy biztosítsa rálátásukat 
a várható változásokra / és ezzel betekintést adjon szá-
mukra a szakmákat várhatóan érintő, jövőbeli változá-
sokról.
 Itt jegyezzük meg, hogy az Auchan Retail a társadal-
mi és környezetvédelmi felelősségvállalás témájában az 
UNI-val is aláírt egy megállapodást. Ez a megállapodás 
lefekteti, hogy az Auchan Retail ambíciója egy, a műkö-
dési teljesítményt és a viselkedési minőséget egységbe 
forrasztó fejlesztési modell szolgálata, melyben vala-
mennyi szereplő felelősséget visel. Az Auchan Retail eb-
ben a dokumentumben elismeri a szakszervezetek szere-
pét a munkavállalók érdekeinek védelme és kiterjesztése 
területén. A megállapodás kitér az alapvető jogok témá-
jára, hiszen hivatkozik az ENSZ által a gazdasági társa-
ságok működésére vonatkozóan elfogadott alapelvekre 
és az emberi jogokra, az OECD által a multinacionális 
vállalatok vonatkozásában megfogalmazott alapelvek-
re, valamint az ENSZ Global Compact megállapodására. 
A vállalat a megállapodásban kifejezte szándékát a kö-
vetkező alapelvek betartása mellett:
- kényszermunka és a kötelezően elrendelt munka tilalma;
- gyerekmunka és a gyermekek kihasználásának tilalma;
- a foglalkoztatásban megjelenő diszkriminatív gyakor- 
 latok elleni harc;
- a szakszervezeti szabadság és a kollektív tárgyalás 
 alapelvének tiszteletben tartása.

B. Munkakörülmények
Biztosítani kell a munkavállalók egészségének és biz-
tonságának megőrzését és védelmét. Az Auchan Retail 
ennek keretében cselekszik
- a foglalkozásköri kockázatok megelőzése;
- valamint a tájékoztatás és a képzés kiterjesztése érde- 
 kében.

A munkavállalók egészségéhez és munkahelyi biztonsá-
gához köthető kockázatok lehetnek fizikai, ergonómiai 
és pszichoszociális természetűek. A munkatársak egész-

ségének megóvása érdekében az  Auchan Retail speci-
ális intézkedéseket léptetett életbe a Covid-19 okozta 
válsághelyzet során. A válság teljes időtartama alatt az 
Auchan Retail szigorúan betartotta a helyi egészségügyi 
előírásokat, és amennyire tudott elébement a helyi kor-
mányok által meghozott döntéseknek, annak érdekében, 
hogy egyaránt biztosítsa munkavállalói és vásárlói vé-
delmét.
 Ezek körébe tartozik a vírus terjedését megakadá-
lyozni hivatott szabályok betartása, több millió darab 
védőeszköz (kesztyűk, maszkok, plexi arcmaszkok, al-
koholos fertőtlenítőgél, stb..) biztosítása, az áruházak 
működésének hozzáigazítása a kialakult helyzethez 
(beosztások, szűrés, áruházi vásárlói utak kialakítása, 
a munkatársakat védő plexifalak beszerelése, eszközök 
fertőtlenítése, stb.)
 Ebben a világ egészét sújtó egészségügyi válsághely-
zetben valamennyi Auchan-országnak nagyfokú alkal-
mazkodókészségről, a munkavállalóknak pedig jelentős 
szaktudásról kellett tanúbizonyságot adniuk, és a meg-
változott helyzet ellenére is be kellett tölteniük a vállalat 
küldetését, vagyis a lakosok élelmiszerrel való ellátásá-
nak fenntartását.
 Ezzel a kihívással - kínai tevékenységvégzése kereté-
ben - az Auchan Retail már 2020 januárjától szembe-
sült (a SunArt Retail ekkor még a Csoporthoz tartozott). 
Emellett szintén Kínában dolgoznak a sourcinggal fog-
lalkozó csapatok, valamint a megbízott utazóügynökök. 
A vállalat egyrészt azáltal garantálta biztonságukat, 
hogy lefektette az üzleti utazásokra vonatkozó szabá-
lyokat (korlátozásokat és kötelezettségeket, stb.), más-
részt pedig azzal, hogy (üzleti és magáncélú utazásokra 
vonatkozó tanácsokkal) látta el a Kínában dolgozó és ott 
utazó munkatársait a hasznos helyszínek hollétéről. Az 
Auchan Retail nemzetközi központi igazgatóságain egy 
több területtel is foglalkozó, kislétszámú válságcsoport 
került létrehozásra.
 Aztán a vírus terjedésével és a világméretű járvány 
kialakulásával valamennyi ország kinevezett egy „covid” 
kapcsolattartót, és létrehozott egy helyi válságstábot 
(a kínai válságstábon felül, mely az országban a válság 
kezdete óta működik). Emellett valamennyi ország moz-
gósította saját informatikai csapatait a központi igazga-
tóságok távmunkára történő átállásának technikai elő-
készítéséhez.
 A Covid-19 okozta válság kezelésére a vállalaton belül 
bevezetett lépéseken túl az Auchan Retail az UNl Glo-
bal Unionnal és a Carrefour csoporttal 2020 áprilisában 
aláírt egy közös nyilatkozatot a vállalatoknál fellelhe-
tő helyes gyakorlatok megosztásáról, bevezetéséről. Az 
Auchan Retail, a Carrefour és az UNl vállalták, hogy 
egymással egyeztetnek és együtt dolgoznak a Covid-19 
járványhoz kapcsolódó kockázatok megelőzése terén 
bevezetett legjobb gyakorlatok megosztása érdekében. 
A közös munka célja a helyes vállalati gyakorlatokból 
származó, hasznosnak és a helyzethez igazodónak bi-
zonyuló intézkedések vizsgálata volt annak érdekében, 
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hogy a munkatársak irányában a vírus terjedéséhez kap-
csolódó kockázatokat meg lehessen előzni, le lehessen 
csökkenteni vagy teljes mértékben meg lehessen szün-
tetni. 1)

Életminőség a munkában
Az Auchan Retail két alapvető irányvonalat határozott 
meg annak érdekében, hogy javítani tudja a vállalatnál 
dolgozó munkatársai életminőségét. Ezek:
- Irritáló tényezők megszüntetése: a biztonság garan-
tálásán és a munkakörülmények biztosításán túl a cél 
az volt, hogy mérsékelni lehessen minden olyan ténye-
zőt, ami a munkatársak által a hétköznapokban végzett 
munkát megnehezítheti.
- A home office-ban történő munkavégzés kiterjeszté-
se valamennyi országban. A cél a munkaidőszervezés 
új módjának számító home office általános és egyszerű 
módon történő bevezetése volt a vállalatnál (tehát nem 
csupán a világjárvány okozta jelenlegi helyzet kereté-
ben).

Életminőség a munkával
A vállalat a következő két speciális irányt tűzte ki célul:
- valamennyi vezető tájékoztatása és érzékenyítése a 
Munkahelyi Életminőség témájában e-learning eszközök 
segítségével, melyek az Auchan Retail vezetői testületé-
nek egészéhez szólnak;
- e-learning eszközök segítségével „jószándékú és ma-
gas elvárásokat támasztó” menedzsmentet képviselő ve-
zetők képzése, hogy növeljük vezetőink menedzsmentbeli 
hatékonyságát és teljesítményét.

C. Munkatársak véleményének meghallgatása
2020-ban az Auchan Retail harmadik alkalommal ké-
szített nemzetközi felmérést munkatársai elkötelezett-
ségéről, ezúttal már egy 100%-ban digitális kérdőív se-
gítségével. A munkatársak 81%-a elkötelezett a vállalat 
irányában. Ez az első mutató megmutatja, hogy munka-
társaink mennyiben jelenítik meg a vállalati stratégiát. 
A magas érték komoly lehetőséget kínál a már elindított 
transzformáció dinamikájának biztosításához. Ezzel pár-
huzamosan a vállalatot megkülönböztető jegyként jele-
nik meg a beosztottakhoz közeli menedzsment, melyet  
a munkavállalók nagyra értékelnek. A vásárlók hűsé-
gének fenntartása, a vállalat CSR vállalásai, valamint 
a kompetenciák napi szintű fejlesztése a másik három 
erősség, melyeket a munkatársak megemlítettek. A mun-
katársak arról is elmondhatták véleményüket, hogy sze-
rintük hogyan kezelte az Auchan Retail az egészségügyi 
válsághelyzetet. Eszerint a válság kezdete rendkívüli 
megterhelést hozott, a munkatársak azonban kiemelik  
a vállalat reaktivitását az egyének és a közösség védel-
mét biztosítani hivatott intézkedések vonatkozásában, 
valamint a csapatok mobilizálását. A válaszadók 81%-
a úgy véli, hogy az Auchan Retail törődik munkatársai 
egészségével és biztonságával.
 A munkatársak hozzáférnek a Whistle B elnevezésű 
etikai riasztási csatornához, melyen keresztül bejelentést 

tehetnek minden, az etikai alapelveknek ellentmondó 
cselekedetről. A bejelentéseket minden esetben egyedileg 
vizsgálják meg. (Lásd a riasztási mechanizmussal foglal-
kozó bekezdést).

D. Sokszínűség a munkában
Az Auchan Retail vásárlói sokféle hétköznapi igényt tá-
masztanak. A vállalat ezért támaszkodik munkatársaira, 
hiszen az ő sokszínűségük a helyi népesség sokszínűsé-
gét tükrözi vissza, a vállalat tehát ezáltal is jobban meg 
tud felelni az egyes vásárlók elvárásainak. Az Auchan 
Retail mélyen elköteleződik a sokszínűség támogatása 
mellett, és abban a vállalati teljesítmény javításának út-
ját látja.
 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a munkavégzés 
kapcsán követendő alapelvekre és alapvető jogokra vo-
natkozó nyilatkozata valamennyi tagállamot kötelezi 
bizonyos alapelvek és jogok betartására, melyeket a kö-
vetkező kategóriákba soroltak:
- szakszervezeti szerveződés szabadsága és a kollektív 
tárgyaláshoz való jog tényleges elismerése;
- a kényszermunka vagy a kötelezően előírt munkavég-
zés minden formájának felszámolása;
- a gyerekmunka tényleges eltörlése;
foglalkoztatottság és foglalkozás tekintetében történő 
megkülönböztetés tilalma.
 Politikáit és tevékenységét az Auchan Retail ezen nyi-
latkozat betartására alapozza.
 Az Auchan Retail valamennyi országában betartja a 
törvényi kötelezettségeket a megváltozott munkaképes-
ségű munkatársak foglalkoztatásának területén is. Az 
Auchan Retail egyes leányvállalatai e tárgyban különö-
sen elkötelezettek és proaktívabb politikát folytatnak. Az 
újonnan felvételt nyert, megváltozott munkaképességű 
munkatársak beilleszkedését elősegítendő, a vállalatok 
a következő témákban tettek vállalásokat:
- partnerségi együttműködések kialakítása a védett és 
a megváltozott munkaképességű munkatársak fogadá-
sára felkészült szektorral;
- munkahelyek felkészítése (speciális, a vásárlók fi-
gyelmét felhívó tábla kihelyezése azon pénztárak előtt, 
melyekben siket vagy hallássérült pénztárhoszteszek 
dolgoznak, a témával speciálisan foglalkozó szervezetek 
nyújtotta támogatás igénybe vétele a munkaállomások 
jobb ergonómiájának kialakítása érdekében);
- valamennyi munkatárs érzékenyítése a tőlünk külön-
böző személyek jobb elfogadására.
Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a vállalat 
igyekszik maximális mértékben megnyitni a vállalatnál 
kínálkozó lehetséges szakmai utakat a bármilyen hát-
térrel rendelkező és bármilyen korábbi szakmai pályát 
befutott női és férfi jelöltek előtt. Ehhez a vállalat mun-
kaerőfelvételi politikája tiltja a diszkrimináció minden 
formáját, ide értve többek között a nem, életkor, fogya-
tékosság, vallás vagy szexuális beállítottság alapján tör-
ténő diszkriminációt. Csapataink sokszínűsége egyben 
szakmáink, vásárlóink és azon országok sokszínűségét 
is visszatükrözi, melyekben az Auchan Holding vállala-
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tai működnek. Ezek az alapelvek és szabályok a vállalat 
etikai kódexében kerültek lefektetésre, és szintén megje-
lennek a belső szabályzatokban és képzési anyagokban.

E. Személyes adatok védelme
Az Auchan Retail vállalatai tevékenységvégzésük során 
számos személyes jellegű adatot kezelnek foglalkozta-
tottjaikra és jelöltjeikre vonatkozóan. Ebből kifolyólag - 
a témában elfogadott törvényeknek és jogszabályoknak 
megfelelően - valamennyi vállalatnak és a személyes 
vonatkozású adatokat kezelő valamennyi munkatárs-
nak eleget kell tennie a személyes adatok védelme tár-
gyában bevezetett szigorú szabályozásnak.
Az Auchan Retail ebben a tárgyban a következőket hívja 
életre:
- a személyes adatok védelmét biztosító Irányítóbizott-
ság, mely a vállalatnál működő egyes érintett igazgató-
ságokat foglalja magában;
- az Auchan Retail külföldi leányvállalatainál az adatok 
védelmével foglalkozó delegáltakat összekötő hálózat, 
elsősorban az e területen fellelhető helyes gyakorlatok 
fejlesztése céljával;
- adatvédelmi módszertan. mely minden esetben és 
proaktív módon foglalkozik az adatvédelem témájával  
a tendereztetések során;
- GDPR ajánlások, melyeket automatikusan követni 
kell, amint egy projektnél felmerül, hogy az személyes 
adatokat is tartalmaz;
- olyan procedúra, mely megoldást kínál az érintett sze-
mélyek joggyakorlásra vonatkozó kéréseire;
- a munkatársak érzékenyítése és képzése;
- a magánéletre gyakorolt hatások vizsgálata minden 
olyan esetben, amikor egy vállalati eljárás során felme-
rül az érintett személyek jogaihoz és szabadságaihoz 
kapcsolódó kockázat kérdése;
- az elvégzett tevékenységek és adatkezelések rögzítése;
- a munkatársak személyes adatainak védelmére vo-
natkozó politika, melynek célja, hogy a vállalat tájékoz-
tatni tudja munkatársait az általa elvégzett adatkezelési 
folyamatokról;

F. A munkatársak biztonságának garantálása az általuk 
külföldön betöltött munkakörben.
 Az Auchan Retail nemzetközi utazókra vonatkozó biz-
tonsági irányelvének célja a munkatársak felkészítése és 

segítése az előre látható kockázatok mérséklésében, a kü-
lönböző incidensek  elkerülésében. Az irányelv az utazás-
ban érintett valamennyi személyre vonatkozóan megha-
tározza a szerepeket és felelősségeket, és lefekteti azokat 
a szabályokat és procedúrákat, melyekkel biztosítható az 
utazó biztonsága, és adott esetben segítése utazásai so-
rán, az általa használt közlekedési eszköztől függetlenül.
 A Biztonság Igazgatóság az országokat a ott felmerü-
lő kockázati szint szerint minősítette, mégpedig a ható-
ságok, a szakterületen működő szolgáltatók, különböző 
szervezetek és az egyes országokban működő igazgató-
ságok által kiadott véleményezések alapján. Egy ország 
minősítését különböző kritériumok alapján határozzák 
meg (ide tartozik az egészségügyi, természeti, ipari és 
politikai, valamint a terrorizmushoz köthető kockázat). 
Az 1-től 5-ig tartó skálán mozgó minősítéseket az Anti-
cip travel risk management biztonsági szolgáltató hon-
lapján lehet lekérdezni (1-es szint: nem jelentős kocká-
zat, 5-ös szint: extrém magas kockázat). Amennyiben az 
utazás 4-es vagy 5-ös kockázati szintre sorolt országba 
történik, az utazónak az Auchan Retail Biztonsági Igaz-
gatósága jóváhagyását kell kérnie.
 A munkavállaló elsősorban saját maga felelős bizton-
ságáért és be kell tartania a Biztonsági Igazgatóság által 
kiadott szabályokat. Először is, utazásait és szállásait 
az Auchan Retail által belistázott utazási irodán, vagy 
online foglalási platformon keresztül kell intéznie. Ha  
a foglalást nem lehetett a platformon keresztül elvégez-
ni, vagy ha az utazási iroda nem csatlakozik a biztonsági 
eszközhöz, akkor az Anticip Travel management eszköz-
ben önbevallást kell tennie. A munkavállaló külföldre 
indulása előtt az eszköz létrehoz egy „egészségvédelmi 
és biztonsági adatlapot” a célországra vonatkozóan. Az 
adatlapon feltüntetett információkat figyelmesen el kell 
olvasni. Minden francia állampolgárságú munkavál-
lalónak regisztrálnia kell magát a Külügyminisztérium 
Ariane weboldalán is. Ez a kötelezettség más munka-
vállalókra is vonatkozik, akiknek előírás a saját Külügy-
minisztériumuknál történő jelentkezés. 
 A belső megszervezésen túl az Auchan Retail két kül-
sős szolgáltatóval áll kapcsolatban azért, hogy munka-
vállalóit valós időben orvosi és biztonsági információk-
kal lássa el minden úti célról (utazás előtt, alatt és után). 
Az utazás teljes ideje alatt éjjel-nappal hívható segélyvo-
nal áll rendelkezésre egyedi hívószámon.
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