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a magyar telekom Csoport érdekelt feleinek (stakeholdereinek) körébe azok a csoportok tartoznak, amelyek hatással vannak a vállalat céljainak 
megvalósítására, vagy érdekeltek abban. a vállalat irányítási rendszereinek és benchmarkvizsgálatainak áttekintésével korábban már azonosí-
totta az érdekeltek körét, és állandó kapcsolatot tart velük, hogy érdekeiket működése során figyelembe vegye. Fontos számunkra a vélemé-
nyük, illetve kritikai észrevételük fenntarthatósági tevékenységünkkel kapcsolatban. számos fórum és felmérés keretében, valamint személyes 
találkozó alkalmával volt módunk találkozni velük, bemutatni nekik fenntarthatósági aktivitásainkat és megvitatni az előttünk álló feladatokat.

2016-ban tizenhetedik alkalommal került megrendezésre a 
Fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetés, amelynek célja nyílt 
párbeszéd folytatása annak érdekében, hogy megismerjük 
a magyar telekom Csoport felé irányuló elvárásokat, megvi-
tassuk a felmerülő problémákat, valamint megfelelő hátteret 
biztosítsunk az együttgondolkodásra és egy fenntartható jövő 
építésében való együttműködésre, valamint bemutassuk fenn-
tarthatósági eredményeinket és céljainkat. 

a kerekasztal-beszélgetés során somorjai éva humánerőfor-
rás-vezérigazgatóhelyettes2 és szomolányi katalin, a magyar 
telekom Vállalati Fenntarthatósági központ vezetője mellett 
ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a nobel-díjas iPCC alelnöke, 
valamint till attila rendező, műsorvezető vitatták meg a vállalati 
fenntarthatóság és esélyegyenlőség témakörének kérdéseit. a 
résztvevők a szakmai előadásokon keresztül ismerhették meg 

a magyar telekom negyedik, ötéves (2016–2020) fenntartható-
sági stratégiájának fő célkitűzéseit.

az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd során felmerült fonto-
sabb témákat a Fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetés emlé-
keztetője ismerteti: 

http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/
esemenyek/2016/kerekasztal-beszelgetes

lényegességi értékelés

a magyar telekom Fenntarthatósági jelentésének elkészíté-
sekor korábbi kutatásaink, elemzéseink értékelése mellett 
rendszeresen monitorozzuk érdekelt feleink véleményét a 

JöVŐ 
generáCiói 

Beszállítók,
Partnerek

CiVil 
szerVezetek

méDia

ügyFelek

szaBályOzók,  
kOrmányzatBeFektetŐk

helyi
közösségek alkalmazOttak

magyar telekOm
az egyes érdekelti csoportok (stakeholderek) által értékelt fenntarthatósági témakörök fontossága

Civil 
szervezet

Beszállító, 
partner szabályozó munkatárs média ügyfél Jövő 

generáció Befektető helyi 
közösség

ügyfél-elégedettség 3,42 3,32 4,00 3,33 3,36 2,94 2,76 2,73 2,49

ügyfélpanaszok kezelése 3,47 3,32 4,00 3,27 3,36 2,70 2,69 2,91 2,49

Felelős vállalatirányítás 3,53 3,46 4,00 3,23 3,36 2,80 2,57 2,58 2,44

adatvédelem 3,18 3,05 4,00 3,30 3,20 2,89 2,61 2,67 2,60

a gyermekek védelme a digitális világban 3,53 3,31 4,00 3,24 2,36 2,69 2,87 2,47 2,40

ügyfeleink tájékoztatása 3,18 3,16 3,00 3,21 3,04 2,80 2,70 2,55 2,37

szolgáltatások rendelkezésre állása 3,10 3,34 4,00 2,98 2,84 2,66 2,29 2,62 2,17

munkahelyi egészség és biztonság 3,20 3,01 3,00 3,20 3,16 2,77 2,63 2,51 2,46

klímavédelem és energiahatékonyság 3,12 3,06 3,00 3,14 3,04 2,85 2,70 2,55 2,39

Fenntarthatóság a beszállítói láncban 3,28 3,00 4,00 2,95 2,72 2,55 2,56 2,42 2,17

innováció a fenntarthatóságért 3,23 3,19 3,00 3,05 3,20 2,60 2,55 2,47 2,21

erőforrás-felhasználás 3,08 3,06 3,00 2,93 3,04 2,72 2,50 2,75 2,21

Beszállítói kapcsolatok 3,02 2,99 4,00 2,95 2,68 2,49 2,30 2,47 2,10

emberi jogok, esélyegyenlőség 3,05 3,11 2,00 3,14 3,36 2,64 2,81 2,47 2,35

Digitális felzárkóztatás 3,07 3,05 3,00 2,81 2,84 2,60 2,57 2,35 2,24

kibocsátások 2,97 2,92 3,00 2,88 2,88 2,66 2,45 2,53 2,17

Biztonságos mobilhasználat, elektromágneses terek 3,03 3,07 3,00 2,91 2,72 2,64 2,30 2,20 2,42

kockázatmenedzsment 2,87 2,88 4,00 2,91 2,16 2,56 2,23 2,49 2,13

tehetségmenedzsment 3,08 2,94 3,00 2,90 3,00 2,40 2,40 2,22 2,20

a tartalomszolgáltatás jogi és etikai kérdéseinek kezelése 2,83 3,08 3,00 2,81 3,04 2,47 2,23 2,33 2,28

környezeti célok és megfelelés 3,10 3,16 3,00 2,84 2,88 2,50 2,23 2,15 2,15

szabályozói megfelelés 2,67 2,46 4,00 2,71 2,24 2,35 2,16 2,40 1,92

munkatársak bevonása 2,90 3,14 2,00 2,85 2,56 2,56 2,37 2,35 2,12

helyi beszerzések 3,03 3,20 1,00 2,89 2,88 2,55 2,60 2,27 2,34

Vállalati megfelelőség 2,67 2,58 4,00 2,76 2,04 2,32 2,21 2,27 1,90

iCt a fenntarthatóságért 2,92 2,66 3,00 2,80 2,20 2,33 2,37 2,02 1,93

Változások menedzselése 2,85 2,87 2,00 2,68 2,32 2,29 2,10 2,35 1,94

szakmai együttműködések 2,83 2,75 2,00 2,81 2,32 2,24 2,23 2,24 1,95

munkatársaink a társadalmi felelősségvállalásban 3,23 2,61 2,00 2,70 2,52 2,18 2,26 1,89 1,91

ügyfeleink bevonása 3,02 2,67 2,00 2,61 2,52 2,00 2,15 2,09 1,95

Beszállítóink elismerése (pl. DelFin Díj) 2,45 2,95 3,00 2,24 2,20 2,22 2,15 1,76 1,83

környezetvédelmi és társadalmi témájú együttműködések 3,05 3,00 1,00 2,45 2,52 2,15 2,19 1,76 2,05

adományozás 2,98 2,71 1,00 2,39 3,00 2,09 2,18 1,56 2,01

szponzorálás 3,13 2,53 2,00 2,15 3,00 1,76 1,86 1,58 1,79

Befektetői kapcsolatok 2,57 2,47 2,00 2,50 2,20 2,08 1,97 2,36 1,64

részvétel a közpolitikában 1,18 1,49 1,00 1,50 1,32 1,37 1,53 1,55 1,15

továbbra is folytatni kívánjuk az együttgondolkodást és az együttműködést érdekelt feleinkkel, ezért mindenkit arra biztatunk, 
hogy észrevételeit, ötleteit, véleményét bizalommal ossza meg velünk, és küldje el a fenntarthatosag@telekom.hu címre.

2016-ban a fenti kérdéskörökre érkezett válaszok alapján megállapítható, hogy 
érdekelt feleink többsége számára fontosak a Be smarter (2016–2020) fenntartha-
tósági stratégia alapvető célkitűzései, így az általános értelemben vett kibocsátás-
csökkentés mellett a társadalmi és gazdasági felzárkóztatás a digitális lehetőségek 
elérhetővé tételén keresztül.

érdekelt feleink

legfontosabbnak tekintett érdekelt feleink a befektetők, az ügyfelek, az alkalma-
zottak, a szabályzók, a közösségek, a civilek, a beszállítók és a partnerek, a média, 
valamint a jövő generációi.

fenntarthatósághoz kapcsolódó témáink fontosságáról. éven-
kénti kérdőíves felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
a különböző érdekelti csoportokba tartozó érdekelt feleink 
hogyan értékelik vállalatunk fenntarthatósági teljesítményét. 
kérdőívünkben az alább részletezett, összesen 37 kérdéskör 
1–5 skálán történő rangsorolását kértük, ahol az 1 a legke-
vésbé, míg az 5 a leginkább lényeges szempont értékelése.

a kapott visszajelzések összegzése és elemzése szervesen 
hozzájárul fenntarthatósági tevékenységünk egyes szempont-
jainak rangsorolásához. amellett, hogy tevékenységünkre és 
stratégiai feladataink eredményességére nézve minden felsorolt 
szempontot fontosnak tartunk, jelentésünk fejezeteiben kiemelt 
figyelmet szentelünk az érdekelt feleink által fontosnak és köze-
pesen fontosnak értékelt területeknek.

az értékelési skála mellett kérdőívünk a következőkre is rákérdez:

¦ egyéb, a felsorolásban nem szereplő fenntarthatósági téma-
körre tett javaslat, amellyel fontos lenne foglalkoznunk,

¦ figyelemfelhívás olyan tudományos eredményekre, amelyekre info-
kommunikációs vállalatként fokozott figyelmet kellene fordítanunk,

¦ vállalatokat érintő kockázatok, illetve fejlődési lehetőségek a 
fenntarthatóság területén,

¦ a magyar telekom leggyakrabban használt információs csa-
tornái, amelyeken keresztül fenntarthatósági tevékenységünk 
és üzeneteink megismerhetőek.

az infokommunikációt érintő tudományos eredmények területén 
egyértelműen a biztonságos mobilhasználat és az elektromág-
neses terekhez kapcsolódó szempontokat emelték ki, amely 
területnek épen ezért jelentésünkben külön alfejezetet szente-
lünk 2.6 Biztonságos mobilhasználat, elektromágneses terek 
címmel. a kockázatok és lehetőségek kiaknázásának területén 
válaszadóink véleménye szerint a magyar telekom az élen jár, 
ugyanakkor további erőforrások befektetését javasolják a civil 
szervezetekkel való összefogás, a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
edukáció, illetve az innovációs fejlesztések és a környezeti erő-
források védelmének összehangolásában, melyek ugyancsak 
lényeges pillérei a vállalat 2016–2020 közötti fenntarthatósági 
stratégiájának. Válaszadóink túlnyomó többsége a vállalat fenn-
tarthatósági tevékenységét összefoglaló weboldalról, közösségi 
felületeinkről, illetve a sajtókommunikációnkból értesül a magyar 
telekom fenntarthatósággal kapcsolatos híreiről.
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érdekelt feleink bevonása 

a vállalat sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy erős kap-
csolatokat alakítson ki érdekelt feleivel. néhány, az érdekelt feleink-
kel kapcsolatos fontosabb tevékenységünk, amelyekről részletes 
információ is található a jelentés kapcsolódó fejezeteiben:

¦ Befektetők – Befektetői (és felelős befektetői) értékelések

¦ ügyfelek – Fenntartható termékek és szolgáltatások

¦ alkalmazottak – hello holnap! pontok és klub

¦ szabályozók – Jogszabályi megfelelés, szabályozói kapcsolatok

¦ helyi közösségek – Digitális híd, önkéntesség

¦ Civil szervezetek – Fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetés

¦ Beszállítók – Fenntartható beszállítói lánc

¦ média – Fenntarthatósági média klub

¦ Jövő generációi – telekom Okosdigitális Program, legyél te is 
informatikus!, fenntartható innovációk, hello holnap! mobilapp

BEFEKTETŐK

a 2016-os év során négy alkalommal ismertette a vezér-
igazgató, illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettes az 
adott negyedév eredményeit a befektetők képviselőinek és 
gazdasági szakújságíróknak. (2016. február 24–25.: 2015. 
negyedik negyedévi eredmények közzététele; 2016. május 
3–4.: 2016. első negyedéves eredmények közzététele; 2016. 
augusztus 4–5.: 2016. első féléves eredmények közzététele; 
2016. november 9–10.: 2016. harmadik negyedéves eredmé-
nyek közzététele).

2016. április 12-én zajlott le a társaság igazgatósága által 
összehívott éves rendes közgyűlés, melyen a közgyűlés 
jóváhagyta a társaság 2015. évi auditált, konszolidált és 
egyedi éves beszámolóit, elfogadta a társaság 2015. évi 
üzleti évre vonatkozó Felelős társaságirányítási jelentését, és 
döntött a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról.

a 2016-os év során vállalatunk számos befektetői konferen-
cián és roadshow-n vett részt szerte a világban, ezek közül a 
legjelentősebbek:

¦ 2016. január 28. erste-konferencia – london

¦ 2016. március 3. Concorde befektetői ebéd – Budapest

¦ 2016. március 17. Citi european and em telecoms befek-
tetői konferencia – london

¦ 2016. április 6. Concorde befektetői konferencia – Budapest

¦ 2016. május 18–19. Berenberg által szervezett Usa road-
show – new york, Boston

¦ 2016. szeptember 6–7. hsBC eemea Befektetői Fórum – 
london

¦ 2016. október 11–13. erste group Cee befektetői konfe-
rencia – stegersbach

¦ 2016. november 16–18. morgan stanley tmt-konferencia 
– Barcelona

¦ 2016. november 30.–december 2. Wood emea Befektetői 
Fórum – Prága

a magyar telekom felső vezetése és a Befektetői kapcsola-
tok osztály munkatársai évente nagyságrendileg 20-25 napot

töltenek különböző roadshow-kon és konferenciákon a pénz-
ügyi világ főbb központjaiban, ahol az alapkezelők és elem-
zők jelentős többsége tevékenykedik. éves szinten körülbelül 
150-200 befektetői és elemzői találkozóra kerül sor. 

a magyar telekom a honlapján is nagy hangsúlyt helyez az 
érdeklődők információigényének kielégítésére. a Befekte-
tőknek menüpont alatt az érdeklődők naprakész informáci-
ókat találnak a társaság pénzügyi helyzetéről (negyedéves 
pénzügyi jelentések), a közgyűlésekről, az osztalékfizetésről, 
emellett nyomon követhetik a magyar telekom-részvények 
aktuális árfolyamát, és megtalálnak minden információt 
ahhoz is, hogy felvehessék a kapcsolatot a társasággal. a 
Befektetői kapcsolatok terület e-mail-címe és telefonszáma a 
honlapon elérhető, az e-mail-címre érkező kérdésekre a terü-
let munkatársai rövid idő alatt válaszolnak.

a befektetők igényeit a társaság emellett éves rendszeres-
séggel, kérdőíves módszerrel is felméri. az úgynevezett per-
ception study elkészítésével egy erre szakosodott, független 
céget bízunk meg, amely egy részletesen kidolgozott kérdés-
lista segítségével, reprezentatív mintavétel alapján méri fel a 
befektetők véleményét, igényeit és elvárásait. a tanulmány 
eredményeiről a Befektetői kapcsolatok terület készít össze-
foglalót, melyet az ügyvezető Bizottság tagjainak ismertetnek.

a magyar telekom továbbra is célpontja felelős befektetői 
értékeléseknek. Felelős befektetőknek az olyan befektetőket 
nevezzük, akik klasszikus pénzügyi és kockázati elemzések 
mellett figyelembe veszik a vállalatok környezeti és társadalmi 
teljesítményét is. 

a magyar telekomot a kezdetektől jegyzi a Bécsi értéktőzsde 
által indított CEERIUS (Central and eastern european res-
ponsible investment Universe) index a közép- és kelet-európai 
régió fenntarthatósági szempontból legjobban teljesítő vál-
lalatai között. 2016-ban a magyar telekom azonnal bekerült 
az ebben az évben indított FTSE4Good Emerging Indexbe, 
valamint környezeti és társadalmi teljesítménye alapján az 
oekom Research felelős befektetői értékelésében B minősí-
téssel, Prémium kategóriába sorolta, ami felelős befektetésre 
ajánlott besorolást jelent. értékelte vállalatunkat a Trucost, és 
2016-ban is részt vettünk a Carbon Disclosure Projectben 
(CDP), melynek keretein belül a világ legnagyobb vállalatai 
klímavédelmi megközelítésükről, kapcsolódó kockázataikról, 
lehetőségeikről és CO

2
-kibocsátásukról számolnak be a leg-

nagyobb befektetőknek.

ÜGYFElEK

2016. november 30-án ötödik alkalommal került megrende-
zésre a T-Systems Magyarország Symposium a Budapest 
kongresszusi központban, ahol ezúttal is közel 2000 regiszt-
rált vendéget fogadtak. az iparág legnagyobb, egész napos 
szakmai rendezvényeként számon tartott symposium 2016-
ban „technológiával a fenntartható jövőnkért” jelmondattal 
arra vállalkozott, hogy a plenáris délelőtt előadásain keresztül 
bemutassa, hogyan zajlik a technológiai oldalon az iot-kor-
szakra, az 5g-re való felkészülés, valamint milyen változások 
várhatóak a technológiában a korszakváltás következtében.

a symposium délelőtti plenáris programjában előadott neil 
Jacobstein, a singularity University mesterséges intelligencia 
és robotika szakirány elnöke a mesterséges intelligencia for-
radalmáról, valamint Bernd storck, a  magyar labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitánya. Felszólalt továbbá adam Philpott, 
a Cisco systems emear régiós vezetője és szpisják tibor, a 
hP magyarország kereskedelmi vezetője is. 

a symposium estéje során immáron harmadik alkalommal 
adták át a Partneri díjakat és az év Projektje díjat. németh 
mihály Vertikális megoldások divízió vezérigazgató-helyet-
tes mutatta be a symposium vendégeinek az év Projektje díj 
jelöltjeit, akikről a symposium mobilapplikációján keresz-
tül dönthettek a résztvevők. az év Projektje díjat 2016-ban a 
Coca-Cola hellenic adatközpont-migrációs projektje nyerte el. 

2016-ban a t-systems magyarország három kategóriában 
díjazta azokat a partnereit, amelyek a céggel való együttmű-
ködés során a megszokottnál nagyobb értéket hoztak létre. 
az elismerést a transzformációs partnerré váláshoz leginkább 
hozzájáruló partnerek mellett a legnagyobb növekedést pre-
zentáló, valamint az innovációs fejlesztések területén jelentős 
cégeknek kaszás zoltán, a t-systems magyarország info-
kommunikációs megoldások divízió vezérigazgató-he-
lyettese adta át. 2016-ban a Partneri díjakat a servicenow, a 
Cisco system és a mOhanet vehette át.

 

2016-ban szintén a symposium keretében hirdették ki 
a t-systems Okosp@d ötletpályázat eredményét. a győz-
test a műszaki és gazdaságtudományi egyetem hallgató-
ját, horváth Dániel, Bendegúzt kaszás zoltán, a t-systems 
magyarország vezérigazgató-helyettese köszöntötte. 

a kapcsolattartói elégedettségi kutatás keretében 
a t-systems magyarország minden negyedév végén telefo-
non felkeresi azokat az ügyfeleit, akik telefonos vagy e-ma-
iles hiba-bejelentés, ügyintézési folyamatait igénybe vették. 
a kutatás eredményeit negyedévente összegzik, amelyekből 
elkészül a menedzsment elé terjesztett éves összefoglaló. 

évente négy alkalommal Omnibusz-kutatás keretében kér-
deznek meg telekomos és nem telekomos ügyfeleket 
fogyasztási szokásaikról, legyen szó az alapprofilhoz tartozó 
szolgáltatásról (mint tévé-, internet-, telefonszolgáltatás) vagy 
biztosításról. az Omnibusz-felmérésekben évente négyszer 
szerepelnek a fenntarthatósági témakörhöz kapcsolódó kér-
dések. a megkérdezettek száma 1430 fő.

érdekelt feleink bevonásának gyakorisága és kiemelt 
eseményei 2016-ban

rékasi tibor a t-systems symposiumon 2016-ban.

http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek
http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek
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SzABálYozÓK

a magyar telekom rendszeresen egyeztet minisztériumokkal 
(különösen: Belügyminisztérium, igazságügyi minisztérium, 
miniszterelnökség, nemzetgazdasági minisztérium, nemzeti 
Fejlesztési minisztérium), valamint hatóságokkal (különösen: 
nemzeti média- és hírközlési hatóság, magyar energetikai és 
közmű-szabályozási hivatal): 

¦ iparági stratégiai tervezetekről;

¦ jogalkotó által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-
tervezetekhez küldött véleményekről; 

¦ ezekkel kapcsolatos, jogalkotó által kezdeményezett 
további egyeztetésekről; 

¦ jogértelmezési kérdésekről (jogalkotói állásfoglalás kérése a 
jogalkotói szándéknak való maradéktalan megfelelés céljából);

¦ gyakorlati jogalkalmazási kérdésekről (hatósági álláspontra 
vonatkozó egyeztetések szintén a jogalkotói szándéknak 
való maradéktalan megfelelés céljából).

Fentiek mellett a piaci szereplőkkel, versenytársakkal történő 
kapcsolattartás is jelen van a magyar telekomnál. az egyez-
tetés érdekegyeztetési fórumokon (különösen: hírközlési 
érdekegyeztető tanács [hét], iVsz – szövetség a Digitális 
gazdaságért) történik, melynek keretében a vállalatok kiemelt 
célja a szabályozásalkotással kapcsolatos közös jogi véle-
mény kialakítása. a hét a nevesített és állandó hírközlési 
iparági konzultációs partnere – a hazai internetpiac jövőjét 
meghatározó internetkon nemzeti konzultáció eredménye-
képpen elindult – Digitális nemzetfejlesztési Programnak 
(DnFP, majd 2015 decemberétől Digitális Jólét Program, 
DJP). a DJP végrehajtása érdekében kiadott kormányhatáro-
zatban meghatározott feladatok tervezése és végrehajtása 
során a hét képviselheti az iparági álláspontokat. 

a magyar telekom szabályozási területe félévente tartja meg 
regulatory Forum nevű rendezvényét, melynek keretében az 
iparági szabályozást érintő fontosabb változásokról és folya-
matokról tájékoztatja az érintett területeket a vállalaton belül.

a magyar telekom csoport tagságai iparági társulásokban, hazai,
illetve nemzetközi képviseleti szervezetekben

Szervezet/Társulás neve Stratégiai jelentőségű tagság
Irányítói/döntéshozói testületi tagság 
a Magyar Telekom Csoport részéről

Magyar Telekom nyrt.

european telecommunications network Operators 
associations (etnO)

gsma association

Joint Venture szövetség kuratóriumi tagság

német–magyar ipari és kereskedelmi kamara kuratóriumi tagság

hírközlési érdekegyeztető tanács elnökség

informatikai Vállalkozások szövetsége Bánhegyi zsófia, a multinacionális tagozat vezetője 

nemzetközi Vállalatok magyarországi társasága

T-Systems hungary

informatikai Vállalkozások szövetsége 

amerikai kereskedelmi kamara (amCham)

magyar Outsourcing szövetség (hOa)

magyar kórházszövetség 

magyar Víziközmű szövetség

magyar Projektmenedzsment szövetség kiss mihály, alelnök

hírközlési és informatikai tudományos egyesület

magyar könyvtárosok egyesülete

lobby klub egyesület

magyar mérnöki  kamara 

a magyar telekom csoport tagságai iparági társulásokban, hazai,
illetve nemzetközi képviseleti szervezetekben

Szervezet/Társulás neve Stratégiai jelentőségű tagság
Irányítói/döntéshozói testületi tagság 
a Magyar Telekom Csoport részéről

agrárinformatikai klaszter gombos szilárd, elnök

Buday Business Club

etOsz németh mihály, elnökségi tag

itsmF 

személy-, Vagyonvédelmi és magánnyomozói 
szakmai kamara

Crnogorski telekom

montenegrói külföldi Befektetők Bizottsága (mFiC)
a Crnogorski telekom bizottsági tag, milija 
zekovic vezérigazgató képviseli a vállalatot az 
igazgatótanácsban

montenegrói gazdasági kamara milija zekovic, kuratóriumi tag

montenegrói munkáltatók szövetsége  milija zekovic, kuratóriumi tag

amerikai kereskedelmi kamara montenegró (am-
Cham montenegro)

makedonski telekom

itU  

etnO

riPe  

gs1 macedonia (bar code association)  

macedón gazdasági kamara  

amerikai kereskedelmi kamara macedónia 
(amCham – Usa)

igazgatótanácsi tagság

macedón–német üzleti szövetség
a makedonski telekom pénzügyi vezérigazgató-he-
lyettese az igazgatótanács elnöke

európai üzleti szövetség  

macedón informatikai kamara masit/МММММ  

gsma szövetség igazgatótanácsi tagság

macedón építészeti és mérnöki kamara  

BESzállÍTÓK

2016-ban 17 beszállítónkat hívtuk meg az ecoVadis gazda-
sági, környezeti, társadalmi és felelős beszerzési szemponto-
kat értékelő kérdőív kitöltésére; az előző évek eredményeivel 
együtt összesen 40 közvetlen és közvetett beszállítónktól kap-
tunk válaszokat. a magyar telekom Fenntarthatósági kérdő-
íve egy környezeti, társadalmi és üzleti etikai egységekből álló 
kérdéssorozat. 2016-ban a felmérésben 18 vállalat vett részt 
közvetlenül. a válaszadókat értesítettük eredményeikről, és 
témakörök szerint is visszajelzést adtunk teljesítményükről.

a t-systems magyarország szervezésében évről évre megren-
dezésre kerülő t-systems symposium infokommunikációs 
konferencián partnereinkkel együttműködve számoltunk be 
az iCt-világ újításairól, trendjeiről és jövőképéről. a Deutsche 

telekom világszerte auditokat végez a kiválasztott beszállí-
tóknál, melyeknél az egységes szempontrendszer elősegíti és 
biztosítja a minimális társadalmi és környezetvédelmi sztender-
deknek való megfelelést, így 2016-ban a Deutsche telekom 
által JaC-rendszerben végzett auditok közül 31 beszállító a 
magyar telekom partnereként közvetve is értékelésre került.

a Deutsche telekom országhatárokat átívelő kezdeménye-
zésként hozta létre 2014-ben a „together for stong Brands” 
programot (korábban „together for sustainability” néven), mely 
a beszállítók fejlesztését szolgáló program, és amelynek kere-
tében 2016-ban négy kulcsfontosságú, iCt-termékekkel foglal-
kozó beszállítóval bővült ki az együttműködés 11 tagúra.
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AlKAlMAzoTTAK

Vállalatcsoportunk munkatársai számára a társadalmi fele-
lősségvállalás és a fenntartható értékek képviselete a min-
dennapi munka része. az egyének szintjén is jelentkező 
elhivatottság olyan alapérték, amelyre kiemelt hangsúlyt fek-
tetünk toborzási folyamatunk során. munkatársaink szakmai 
pályájuk során számos eseménnyel, programmal, önkéntes 
és adományozási lehetőséggel válhatnak részeseivé a válla-
lat társadalmi elkötelezettségének. a magyar telekom név-
adó szponzorként támogatta 2016-ban is a 31. alkalommal 
megrendezett telekom Vivicittá városvédő futást. Budapest 
mellett kecskemét és Pécs városa is helyet adott a sporte-
seménynek, amelyre több mint 30 ezren neveztek az ország 
1001 településéről és 72 másik országból. a vállalat számára 
fontos, hogy a munkatársakat is motiválja, közelebb hozza az 
egészségeses életmódot és a mozgás szeretetét, ezért a kol-
légákat előzetes kampánnyal szólítottuk meg és buzdítottuk 
kedvezményes nevezésre. a tavasz legnagyobb sportesemé-
nyén rajthoz állt több mint 1000 munkatársunk. a részvételért 
a távtól függően hello holnap! pontokat kaptak a résztvevők, 
sőt, a szurkolásért is járt egy pont.

az adni jó! sütiakcióban 2016-ban is több száz munkatár-
sunk vett részt. 60 önkéntes munkatársunk szervezte meg 
az akciót összesen 15 telephelyünkön, a rendezvény során 
december 5-én, az önkéntesség világnapján 230 tálcányi 
finomság kelt el. az akció eredményeként 1,7 millió forintot 
gyűjtöttünk az autistic art – mosoly Otthon alapítvány javára. 

2016-ban is folytatódott a telekom Okosdigitális Progra-
munk, melynek keretében 55 önkéntes kollégánk tartott 
előadásokat iskolás gyerekeknek az ország több különböző 
pontján. az Okosdigitális Program keretében 24 település 64 
iskolájában összesen 2360 gyermekhez juttattuk el a bizton-
ságos internetezéssel és mobilkommunikációval kapcsolatos 
tudnivalókat interaktív előadásaink keretében.

az év eleji évindító rendezvényen a magyar telekom Csoport 
vezérigazgatója ismét több ezer kolléga körében mutatta be 
a 2015-ös eredményeket és a 2016-os év fő célkitűzéseit. a 
2016-os évi évindító különlegessége, hogy a részt vevő kollé-
gák 1000 Ft értékű favásárlási utalványt kaptak, ezzel az akci-
óval debütált a hello holnap! pagony. 

2016-ban egy egész hónapot átívelő, „egészséghetek” 
elnevezésű programot szervezett a magyar telekom a mun-
kavállalók egészségének megőrzéséért. a programhoz a 
t-systems is csatlakozott. munkatársaink 8 városban, össze-
sen 18 helyszínen vehettek részt lelkiegészség-programokon, 
különböző szűrővizsgálatokon, tréningeken, egészségtu-
datos előadásokon, valamint az egészséges életmód kiala-
kításával kapcsolatos egyéni konzultációkon. a 2016. évi 
program mottója „Okosan élünk, okosan dolgozunk” volt. 

közösségi befektetéseinkről bővebben az 5.2 Munkatársa-
ink bevonása és a 6. Társadalmi szerepvállalás című feje-
zetekben beszélünk.

hElYI KözöSSéGEK

a telekom Okosdigitális Program keretében 2016-ban 2360 
tanulónak tartottak a telekomos önkéntesek előadást ország-
szerte a biztonságos internetezésről és mobilkommunikáci-
óról. a digitális felzárkóztatást célzó Digitális híd program 
keretében a telekomos önkéntesek 2004 óta járják az orszá-
got. 2016-ban 7 Digitális napközit tartottunk Debrecenben 
a nyári szünidő alatt, valamint hajdúsámsonra látogatott el 
a Digitális híd kistelepüléseken program, mely rendezvény 
során az internethasználat alapjaival, a mindennapi haszná-
lattal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

az ország vezető telekommunikációs szolgáltatójaként a 
magyar telekom a hazai sportélet legnépszerűbb és legsi-
keresebb szereplőinek – a magyar Olimpiai Bizottságnak, az 
mVm Veszprémnek, a magyar Úszó szövetségnek, valamint 
az FtC-nek – a munkáját segíti. 2016. augusztus 31-én a 
magyar Paralimpiai Bizottság és a magyar telekom együtt-
működésről szóló szándéknyilatkozatot írt alá, amely értelmé-
ben a vállalat segíti a hazai csapat felkészülését a következő 
paralimpiai ciklusban.  

közel 20 éves együttműködést követően a magyar telekom 
névadó támogatója lett a Veszprém kézilabdacsapatának. 
2016. május 23-án a telekom a Veszprém kézilabdacsapat 
jövője szempontjából meghatározó jelentőségű szponzorá-
ciós szerződést írt alá, amely szerint magyarország vezető 
iCt- szolgáltatója és a csapat közötti együttműködés a lehető 
legmagasabb szintre emelkedett. a megállapodás értelmé-
ben a 2016/2017 bajnoki idénytől a Veszprém handball 
team zrt. által működtetett csapatok az U10-től a felnőtt csa-
patig valamennyi hazai és nemzetközi versenyen telekom 
Veszprém kézilabda Csapat néven szerepelnek. 

a Ferencvárosi torna Club (FtC) és a magyar telekom 
együttműködése folyamatos, a 2015-ben aláírt hosszú távú, 
három évre szóló megállapodás szerint zajlik. a vállalat évek 
óta támogatja a legpatinásabb hazai csapat, az FtC labdarú-
góutánpótlás-nevelés, 2015. november 28-tól pedig a felnőtt 
férfi futballcsapat főtámogatójaként is igyekszik méginkább 
hozzájárulni a klub sikereihez. 

a Crnogorski telekom a montenegrói futballválogatott arany 
fokozatú támogatója, és általános szponzora az első osztályú 
montenegrói telekom Futballbajnokságnak. ezeken kívül a 
vállalat 2016-ban a Buducnost kosárlabdacsapat támogatója is 
volt. a makedonski telekom hagyományaihoz híven 2016-ban 
is a Vardar Futball- és kézilabdaklub, a mzt skopje kosárlab-
daklub és a macedón teniszszövetség támogatója volt.

a t-systems több olyan együttműködés mellé állt, amely 
illeszkedik a magyar telekom Csoport fenntarthatósági 
stratégiájába, a programok célkitűzései és megvalósításuk   
lehetőséget biztosítanak egy megújuló társadalomhoz és kör-
nyezethez. 2016-ban a vállalat 4 millió Ft értékben támogatta 
az ökumenikus segélyszervezetet, hogy az újonnan létreho-
zott szociális központjában, a csepeli gyermekek és Fiatalok 
Fejlesztő házában egy it-szobát alakíthassanak ki. 

a makedonski telekom skopje önkormányzatával közösen 
vezette be a smart City projektet 2015-ben. a smart City pro-
jekt lehetővé teszi a város közlekedésének „okos” megszer-
vezését, aminek keretében a legújabb technológiákkal és 
innovatív infokommunikációs megoldásokkal nyújt tájékozta-
tást a tömegközlekedést igénybe vevő utasoknak. ezen tech-
nológiák használata nemcsak megkönnyíti az utasok életét, 
hanem hozzájárul egy fenntarthatóbb és tudatosabb életmód 
kialakításához is. az első év sikereit követően az smart köz-
lekedés projekt valamennyi városi autóbuszra kiterjesztésre 
került, elhagyva a papíralapú jegyeket, és haladva a környe-
zet védelem irányába. a vállalat okosvilágítás területén újabb 
környezetvédelmi projektet indított. az intelligens világítási 
rendszerek jelentős villamosenergia-megtakarítást eredmé-
nyeznek, valamint lehetővé teszik a városi infrastruktúra valós 
idejű nyomon követését és ellenőrzését. a projekt legfonto-
sabb környezeti hatásai az alacsonyabb energiafogyasztás és 
a csökkenő szén-dioxid-kibocsátás. 

sorozatban tizennegyedik éve került megrendezésre a tele-
kom macedóniáért alapítvány Újévi karaván elnevezésű újévi 
rendezvénye a leghátrányosabb helyzetű gyermekek meg-
segítésére 2016 decemberében. a karaván több mint 2000 
szülő nélkül nevelkedő, látás- és hallássérült, illetve speciá-
lis nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermeket látogatott 
meg. Újévkor egy különleges színdarabot állítottak színpadra 
és ajándékcsomagokat osztottak ki a gyerekek között. a kara-
ván megvalósításában 50 önkéntes vett részt a makedonski 
telekom részéről, akik 45 intézményt látogattak meg. a kara-
ván nemcsak megszépítette a gyerekek hétköznapjait, de 
elősegítette a munkatársak önkéntességgel kapcsolatos 
tudatosságának növelését is.

a makedonski telekom magenta csapata már harmadik alka-
lommal vett részt a skopje marathonon 2016-ban. a csapat 
tagjai elkötelezettek a Wilson-kórt érintő tudatformálásban. 
a magenta csapat a futás mellett 5000 euró összegű támoga-

eddig 571 fát ültettünk a hello holnap! pagony, virtuális erdőben.

szabó lászló, a magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, adámi zsanett, paralim-
pikon úszó és Christopher mattheisen, a magyar telekom vezérigazgatója.

https://www.facebook.com/hello.holnap/app/513865352108425/?ref=page_internal
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CIVIl SzERVEzETEK

a civil szervezetekkel történő tapasztalatcserére az évente 
egyszer megrendezésre kerülő, bárki által látogatható Fenn-
tarthatósági kerekasztal-beszélgetésen van lehetőség. 2016-
ban a kerekasztal-beszélgetést június 10-én tartottuk.

kilencedik alkalommal rendeztük meg a Fenntarthatósági 
napot, most is szeptember utolsó szombatján. a rekord-
számú, 5000 fős látogatói tömeg ezúttal is számos kiállító, 
köztük civil szervezetek munkáját ismerhette meg.

a 2016-os Fenntarthatósági jelentés előkészületei során érde-
kelt feleinket kérdőív formájában kérdeztük meg arról, hogy 
a jelentés témái közül melyeket ítélik hasznosnak, fontosnak. 
a kérdőívet megkapták az elmúlt négy évben telekom-ado-
mányban részesült civil szervezetek, a hello holnap! mobilal-
kalmazás együttműködő partnerei és kedvezményezettjei, a 
hello holnap! díjcsomag kidolgozásában részt vett, fogyaték-
kal élőket képviselő szervezetek, a 9. Fenntarthatósági napon 
megjelent szervezetek, valamint a Civil és Civilnet pályázaton 
nyertes szervezetek is. 

a hello holnap! mobilalkalmazásban 2016-ban is a magyar 
telekom együttműködő partnere volt a szatyor bevásárló 

közösség, a 30km.hu, az Oszkár telekocsi, az amnesty inter-
national, a suhanj! alapítvány, a Budapest Bike maffia és a 
magyar madártani és természetvédelmi egyesület. 2016-
ban kedvezményezettünk lett az autonómia alapítvány, a 
Budapest Bike maffia, a heti betevő, a magyar madártani és 
természetvédelmi egyesület, a magyar természetvédők szö-
vetsége és a suhanj! alapítvány. 

a Civil díjcsomag szolgáltatást 2004 márciusában indította el 
a magyar telekom. 2016-ban 21 szervezetnek 12 hónapos 
időtartamban közel 1,5 millió forint értékben biztosítottunk 
kedvezményes vezetékestelefon- és internetszolgáltatást.

a Crnogorski telekom 2016-ban harmadik alkalommal szer-
vezte meg a „za svako dobro“ („minden jóért”) adományo-
zási versenyt, melynek eredményeként 30 000 eUr-t sikerült 
összegyűjteni. a pályázaton minden montenegrói nonprofit 
szervezet indulhatott az oktatás, művészetek, kultúra, környe-
zetvédelem és a digitális esélyegyenlőség területén kidolgo-
zott projektekkel. a 33 pályázó nonprofit szervezet 6 projektje 
részesült a megvalósítást lehetővé tevő támogatásban. a 
montenegrói munkavállalók szövetsége 2016 novemberé-
ben a Crnogorski telekom „za svako dobro” („minden jóért”) 
projektjét közösségi támogatás kategóriában a társadalmi 
felelősségvállalás éves díjával jutalmazta. 

2016-ban a montenegrói leányvállalat számos, a szociálisan 
sérülékeny csoportok problémáival foglalkozó kezdeménye-
zést is támogatott, kiemelt figyelmet fordítva a montenegrói 
egészségügyi rendszerre.

a Crnogorski telekom a „Budi human” humanitárius alapít-
vánnyal együttműködésben, az adományvonala segítségével 
támogatást gyűjtött  gyógykezelésre szoruló a montenegrói 
lakosság számára.

JöVŐ GEnERáCIÓ

a magyar telekom okosdigitális Programja keretében járul 
hozzá magyarország digitális érettségének, írástudásának 
fejlesztéséhez. önkénteseink öt éve tartanak iskolai előadá-
sokat, nagyon sok gyakorlati tudást nyújtva a gyerekeknek 
a nethasználat lehetőségeiről és veszélyeiről, beállítási, szű-
rési praktikákról, netikettről. 2016-ban 2360 diákhoz jutott 
el a program. a negyvenöt perces tanórába foglalt interaktív 
előadásban az olyan elemi kérdésektől, mint a jelszóvédelem, 
a veszélyes tartalmak kiszűrésén át egészen a zaklatásokat 
kivédő megoldásokig számos témát érintettek az oktatók, ter-
mészetesen a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. 

2016-ban a 9. Fenntarthatósági napon – melynek cél-
csoportja a 18–35 év közötti képzett, városi fiatalok – 
rekordszámú, 5000 fő vett részt, és hallgatta végig a négy 
szekcióbeszélgetésből álló rendezvényt. 

a magyar telekom egyik szponzorációs fókuszterülete a 
zene, ezen belül a fesztiválok. 2016-ban támogattuk a VOlt, 
a Balaton sound, a Campus, az eFOtt és a sziget fesztivált. 
a fesztiválok támogatásával a magyar telekom 2016-ban 
közel 1 millió fiatalt ért el: 148 000 fő látogatott a VOlt-fesz-
tiválra, 157 000 a Balaton soundra, közel 200 000 a Campus 
fesztiválra és az eFOtt-ra, és 496 000 fő a sziget fesztiválra. 

a Deutsche telekom nagy sikerű elektronikus zenei fesz-
tiválja, a Telekom Electronic Beats november 3–5. között 
került megrendezésre Budapesten. központi helyszíne az 
akvárium klub volt, de számos belvárosi helyszín is otthont 
adott egy-egy érdekes programnak, így a Premier kultcafé, a 
központ, az art On me, az Omnivore galéria és a the garden 
studio is bekapcsolódott a rendezvénysorozatba. a többna-
pos fesztivál elektronikus zenei programok mellett kortárs 
művészeti eseményekkel, technológiai innovációk bemuta-
tásával, gasztronómiai programokkal és divateseményekkel 
pezsdíti fel Budapest kulturális életét. 

a legyél te is informatikus! program a magyar telekom és 
a t-systems magyarország pályaorientációs programja, mely-
nek célja újszerű módon, a vállalati tudástőkét használva 
inspirációt nyújtani a diákok számára, és az it-szakma felé 
terelni őket. a legyél te is informatikus! 2016-ban 11438 
diákhoz jutott el. a programban a telekomos kollégák önkén-
tes alapon mutatják be az informatikus, mérnöki szakma 
előnyeit, jellemzőit a diákok számára, 45 perces tanórák kere-
tében a közép- és általános iskolákban.

a magyar telekom Csoport két programjával is csatlakozott 
a Digitális témahéthez. a legyél te is informatikus! és az 
Okosdigitális Program keretében együttesen közel 100 előa-
dás valósult meg országszerte több mint 60 iskolában, így 
több mint 4000 diákot érhettünk el. 2016-ban első alkalom-
mal került megrendezésre a Digitális témahét április 4–8. 
között, az esemény szervezője az emberi erőforrások minisz-
tériuma, koordinálója pedig az iVsz.

a makedonski telekom évek óta partnere a világhírű Skopje 
Jazz Festivalnak, és 2016-ban is folytatta támogatói együtt-
működését karolina, elena és adrijan gaxha makedón 
előadókkal. ebben az évben támogattuk macedónia legfon-
tosabb kulturális eseményeit, így az Ohridi nyári Fesztivált, az 
év regénye díjat és a milingona e artë-t. 

a makedonski telekom a jövő generációinak támogatásában 
vállalt szerepet, amikor mintegy 900 000 mkD értékű techni-
kai eszközt (számítógépeket, tévékészülékeket, nyomtatókat) 
és telekommunikációs szolgáltatást adományozott a skopjei 
goce Delchev kollégiumnak.

MéDIA

a magyar telekom Vállalati fenntarthatósági központja és 
sajtókapcsolatokért felelős szervezete két alkalommal szerve-
zett találkozót a Fenntarthatósági média klub tagjai számára. 
a Fenntarthatósági média klub tagjai a magyar telekomon 
kívül a CemP-csoport, a tV2, az rtl klub, a Class Fm1, a 
ringier axelspriger, a Forbes, az Origo-csoport, a metropol2, 
a mediaworks és a Central médiacsoport, illetve a 2017 ele-
jén csatlakozott Wmn.hu. 

2016-ban is meghirdettük a magyar telekom Fenntartható-
sági sajtódíj pályázatát, amelyre közel 62 pályamű érkezett. 
a sajtó munkatársai alulnézet, nagylátószög és Blog kategó-
riában küldhettek be olyan pályaműveket, amelyek környe-
zeti, társadalmi vagy gazdasági jelenségekkel foglakoznak. 
a díjakat ezúttal is a Fenntarthatósági napon adták át a kate-
góriák nyerteseinek. 

tást nyújtott a macedóniai Wilson-kórban szenvedő betegeket 
támogató civil összefogásnak (zdruzenie za poddrska na lica 
so retka bolest Vilson – Vilson makedonija) a Wilson-kór kimu-
tatásához kapcsolódó genetikai vizsgálatok támogatására.

2016. augusztus 6-án árvíz sújtotta skopje városát. a tele-
kom macedónia alapítvány és a Vöröskereszt adományvo-

nalat indított, mellyel több mint 100 000 eurót gyűjtöttek az 
árvízkárosultak javára. a vállalat önkéntesei közreműködtek 
az árvíz okozta hulladékok és törmelékek eltakarításában, 
valamint a makedonski telekom 32 000 eurót adományozott 
a gazi Baba városrészben található és az árvíz által leginkább 
sújtott a házak felújítására.

9. Fenntarthatósági nap

http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/helloholnapmobilapp
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/helloholnapmobilapp
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/a_fenntarthatosag_es_a_telekom/hello_holnap
http://okosdigitalis.hu
http://www.fenntarthatonap.hu/
http://www.electronicbeats.net/
http://www.skopjejazzfest.com.mk
http://www.skopjejazzfest.com.mk
WMN.hu
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a szakmai kihívások mellett a vállalatcsoport társadalmi és kör-
nyezeti problémák megoldására is keresi az együttműködési 
lehetőségeket.

a hungarian Business leaders Forumnak (hBlF) több területen 
is tagja a vállalatcsoport:

¦ Partnerség és önkéntesség munkacsoport

¦ hBlF a sokszínűségért hr-munkacsoport

¦ esélyegyenlőségi munkacsoport

¦ egészség munkacsoport

¦ környezetvédelem és fenntarthatóság munkacsoport

¦ közösségi programok munkacsoport

¦ üzleti etika és átláthatósági munkacsoport

az etnO (európai távközlési szolgáltatók egyesülete) Fenntart-
hatósági munkacsoportjának évek óta aktív tagja a vállalatcso-
port. a tagok a fenntarthatósághoz kapcsolódó legkülönbözőbb 
problémák megoldásában segítik egymást. a tagok évente 
három alkalommal egyeztetnek személyes találkozókon, emel-
lett pedig egy internetes portál is segíti a közös munkát és a leg-
jobb gyakorlatok megosztását.

2016-ban továbbfejlesztettük az érdekképviseleti szervezetek-
kel (aOsz, éFOész, meOsz, mVgyOsz) kialakított hello hol-
nap! díjcsomagokat. 2016 folyamán vezettük be a díjcsomag 
legújabb változatát, amely olcsóbban nyújt több szolgáltatást 
a fogyatékossággal élőknek. legfontosabb újításunk, hogy 
minden jogosult két hello holnap!-előfizetésre tarthatott igényt, 
bevonva akár családtagját, akár segítőjét. ezt a számot 2017 
januárjában tovább emeltük, így jelenleg egy fogyatékossággal 
élő ügyfelünk saját nevén 3 előfizetés megkötésére jogosult.

a magyar telekom csoport által elfogadott környezetvédelmi  
és társadalmi témájú együttműködések

szakmai tudásunkkal segítettük a magyar tudományos akadé-
mia környezettudományi elnöki Bizottság és a nemzeti alkal-
mazkodási központ tudományos munkáját. kollégáink számos 
felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban állnak: szakdolgozatok 
konzulensi feladatainak ellátásával, szakdolgozók ismereteinek 
bővítésével és szakmai előadásokkal segítik az egyetemi munkát.

oECD-irányelvek – a magyar telekom a magyarországi vállala-
tok között elsőként elfogadja és önmagára nézve kötelező érvé-
nyűnek tekinti az OeCD multinacionális nagyvállalatok számára 
megfogalmazott irányelveit.

Európai Unió Sokszínűségi Kartájának aláírása

EnSz Globális Megállapodásának aláírása – előrehaladási 
jelentési kötelezettségnek való megfelelés

EnSz Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) elfogadása és 
beépítése a vállalati Fenntarthatósági stratégia kialakításába

Carbon Disclosure Project (CDP) aláírása és előrehaladási 
jelentési kötelezettségnek való megfelelés

Európai Unió Sokszínűségi Kartájának

RoMASTER – a vállalat tagja a programnak, amely az egyik 
első olyan kezdeményezés, ahol az üzleti szféra szereplői közös 
összefogással, állami közreműködés nélkül próbálnak egy aktu-
ális és kényes társadalmi probléma megoldásában közremű-
ködni.

http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/a_
fenntarthatosag_es_a_telekom/egyuttmukodesek

fenntarthatósági nap

szeptember 24-én kilencedik alkalommal került megrendezésre 
a Fenntarthatósági nap (Fn9). az „Okosabb vagy, mint 5 éve?” 
jelmondat köré szerveződő rendezvényre rekordszámú, 5000 
érdeklődő látogatott el. a programot ezúttal új helyszínen, az 
akvárium klubban Vágó István inspirációs előadása nyitotta 
meg. a kvíznagymester saját tapasztalatain keresztül mutatta 
be, hogy mi is a különbség az okos, az intelligens, a művelt és a 
smart emberek között. 

a környezeti szekcióban a szakértők a smart klímavédelem és 
a környezettudatosság kérdésköreit járták körül, valamint szó 
esett az okosvárosokról, a smart farmingról, illetve a megújuló 
energiafelhasználás és a robotizáció jövőbeni lehetséges hatá-
sairól. a környezeti szekciót követően a gazdasági szekció 
résztvevői olyan témákat tárgyaltak, mint a különböző gazdasági 
indexek jelenlegi és jövőbeni létjogosultsága, a digitalizáció 
gazdasági szerepe, a robotizáció munkaerőpiaci következmé-
nyei, valamint a menekültválság és a migráció hatásai. a társa-
dalmi szekcióban a résztvevők a generációs különbségeket, az 
X, y és z generáció smart megoldásokhoz kapcsolódó eltérő 
viszonyait járták körül. 

a +1 szekció 2016-ban is az egyén köré szerveződött, ezúttal 
arra az alapkérdésre kereste a választ, hogy az elmúlt 5 évben 
az egyén életét hogyan alakította át az okoseszközök térhódí-
tása. a beszélgetés során a résztvevők nemcsak arra világítottak 
rá, hogy a smart megoldások az élet minden pillanatát átszövik 
napjainkban, legyen szó az ébredésről, a kapcsolattartásról 
vagy éppen számlák befizetéséről és munkáról, de a netfüggő-
ség kockázatairól is beszélgettek. a szekcióbeszélgetés részt-
vevői kiemelten foglalkoztak a smart eszközök szerepével és az 
általuk kínált lehetőségekkel az akadálymentesítés területén.

a 9. Fenntarthatósági napra látogatók számos neves szervezet 
fenntarthatósági tevékenységével ismerkedhettek meg, a nap 
során több mint negyven kiállítói sátorban várták az érdeklődő-

ket interaktív bemutatók, játékok, tájékoztató anyagok. a kiál-
lítók témái között szerepet kapott a fenntartható közlekedés, a 
megújuló energiahasználat, a városi kertészkedés, a megfelelő 
hulladékkezelés és az újrahasznosítás, a fenntartható élelmezés 
és a tudatos fogyasztás, az esélyegyenlőség és akadálymente-
sítés területe, de számos gyermekprogram is várta a kicsiket és 
nagyokat. 

a Fenntarthatósági nap évről évre lehetőséget ad arra, hogy a 
magyar telekom díjazza a legkiválóbbakat. a Fenntarthatósági 
média klub által kiírt Fenntarthatósági sajtódíj elismerései mel-
lett az Fn9-hez kapcsolódó, „nincs több nem tudom” címmel 
meghirdetett kreatív pályázat díjait is átadtuk. 

a Fenntarthatósági sajtódíj keretén belül három kategóriában 
érkeztek pályaművek. az alulnézet kategória nyertese a 24.hu 
újságírója, Belicza Bea lett „összefogásból ötös – abból főz-
nek, ami van” című riportjával. nagylátószög kategóriában 
nagy András és Tóth Bálint „miért nem / a gyalogakác” című 
munkája bizonyult a legjobbnak, míg a telekom és a Fenntart-
hatósági média klub által delegált szakmai zsűri az e-világ kate-
góriában Pintér Mónika az Origo.hu techrovatában megjelent 
cikksorozatát értékelte a legszínvonalasabbnak.

a hagyományoknak megfelelően, a közönségszavazatok alap-
ján a három legnépszerűbb kiállító is elismerő oklevelet kapott. 
a 9. Fenntarthatósági nap látogatóitól a legtöbb szavazatot a 
Meixner Iskola, a ShARE – A jótékony ser és a Suhanj! Alapít-
vány kapta. 

az egész napos rendezvényt végül egy hatalmas buli zárta, 
amelyhez a talpalávalót a Blahalouisiana és a PasO soundsys-
tem biztosította.

hello holnap! applikáció

a magyar telekom 2015-re és 2016-ra hat szervezettel kötött 
adományozási szerződést a hello holnap! applikáció keretein 
belül. az Autonómia Alapítvány, a Budapest Bike Maffia, 
a heti Betevő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME), a Magyar Természetvédők Szövetsége, 
valamint a SUhAnJ! Alapítvány gyűjthetett adományokat 
2016. december 31-ig. 2016 végén meghirdettük a 2017-es 
évre vonatkozó pályázatot, amelyre összesen 35 civil szervezet 
jelentkezett. 2017-ben a felhasználók a következő 9 szervezet-
nek tudnak adományozni a hello holnap! applikáción keresztül: 
ArtMan Egyesület, Autistic Art, Budapest Bike Maffia, Fele-
lős Gasztrohős, humusz Szövetség, Magyar élelmiszerbank 
Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, SUhAnJ! 
Alapítvány, WWF Magyarország Alapítvány.

a hello holnap! mobilapp iOs-re, androidra és Windows phone- 
ra is elérhető, 10 000 feletti letöltéssel ez az egyik legkedveltebb 
alkalmazás a magyar telekom applikációi közül.

Vágó istván inspirációs előadása a 9. Fenntarthatósági napon

https://etno.eu/
https://etno.eu/
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/ugyfeleinknek/hello_holnap_dijcsomagok
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/ugyfeleinknek/hello_holnap_dijcsomagok
http://www.oecd.org/investment/mne/38111194.pdf
http://sokszinusegikarta.hu/fooldal/eu-platform/
https://www.unglobalcompact.org
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.cdp.net/en
http://sokszinusegikarta.hu/fooldal/eu-platform/
http://www.romaster.hu/joomla/index.php
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/a_fenntarthatosag_es_a_telekom/egyuttmukodesek
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/a_fenntarthatosag_es_a_telekom/egyuttmukodesek
https://www.youtube.com/watch?v=vodhn7n-kZY
https://www.youtube.com/watch?v=vodhn7n-kZY
https://www.youtube.com/watch?v=iuu1x4whEoA
https://www.youtube.com/watch?v=EWZPdHvBQk4
https://www.youtube.com/watch?v=EWZPdHvBQk4
https://www.youtube.com/watch?v=SLtdUILxxAo
http://24.hu/elet-stilus/2016/03/13/osszefogasbol-otos-abbol-foznek-ami-van/
http://indavideo.hu/video/Miert_nem_Gyomnovenybol_energia
http://www.origo.hu/techbazis/20160123-a-kutyu-nem-eleg-egy-jo-tanar-is-kell.html
http://www.meixneriskola.hu
http://jotekonyser.hu
http://suhanj.hu/megujul/
http://suhanj.hu/megujul/
https://www.facebook.com/Auton�mia-Alap%C3%ADtv�ny-149217265121441/
https://www.facebook.com/budapestbikemaffia
https://www.facebook.com/budapestbikemaffia
https://www.facebook.com/madartaniegyesulet/
https://www.facebook.com/madartaniegyesulet/
https://www.facebook.com/mtvsz/?fref=ts
https://www.facebook.com/suhanjalapitvany
https://www.facebook.com/Artman-Egyes�let-192042070976957/?fref=ts
https://www.facebook.com/autisticartalapitvany/?fref=ts
https://www.facebook.com/budapestbikemaffia/?fref=ts
https://www.facebook.com/FelelosGasztrohos/?fref=ts
https://www.facebook.com/FelelosGasztrohos/?fref=ts
https://www.facebook.com/humusz.szovetseg/?fref=ts
https://www.facebook.com/elelmiszerbank/?fref=ts
https://www.facebook.com/elelmiszerbank/?fref=ts
https://www.facebook.com/mtvsz/?fref=ts
https://www.facebook.com/suhanjalapitvany/?fref=ts
https://www.facebook.com/suhanjalapitvany/?fref=ts
https://www.facebook.com/wwfhungary/?fref=ts
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3. kollegáink részt vesznek a Dt Pannet projektben, melynek 
során kialakításra fog kerülni az egységes infrastruktúra és az 
ehhez szükséges működési modell.

a 2014-ben indult Pstn-kiváltási projekt keretében Pstn/isDn 
ügyfeleinket 2016 végéig korszerű, hosszú távon fenntartható 
msan-technológiát használó iP-hálózatra terheltük át.

az msan jellegzetessége, hogy míg a berendezések egy 
olcsóbb és energiatakarékosabb iP-hálózaton működnek, az 
ügyfelek számára a korábbi szolgáltatások változatlan minő-
ségben és paraméterekkel állnak rendelkezésre. 2016-ban a 
tömeges átállás befejeződött, és ennek köszönhetően jelentős 
energiát takarítottunk meg. 

a központokat szerződött alvállalkozóinkkal a fenntarthatóságot 
figyelembe véve, környezettudatosan bontattuk el. a központok 
minden „alkatrésze” újrahasznosításra került.

2015 márciusában kezdődött el az együttműködés a telenor 
magyarországgal, amelynek során az lte800-as vidéki hálóza-
tot közösen építjük ki. a Dunától keletre eső területeken a tele-
kom, a nyugati területeken a telenor tervezi és építi a hálózatot. 
Budapesti közös építést nem tartalmaz az együttműködés.  

Fő célunk az nmhh felé tett ellátottsági vállalások közös 
elérése. a közös építéssel gyorsabban tudjuk eljuttatni vidéki 
előfizetőinkhez is a jelenlegi legmodernebb mobiltechnológiát, 
miközben a folyamatba beépített ellensúlyok miatt egyik cégnek 
sem kell lemondania arról, hogy a számára fontos fejlesztések 
elkészüljenek, még akkor sem, ha a partner azt nem preferálja. 

ezenfelül a két cég által nyert 10-10 mhz-es sávot megosztjuk 
egymással, így mindketten 20 mhz sávszélességű lte-t tudunk 
építeni, ami dupla névleges sebességet eredményez. 2016 év 
végéig több mint 2200 állomás üzembe helyezése történt meg a 
közös projekt keretein belül.

összességében elmondható, hogy az együttműködés nyertesei 
a két cég előfizetői. hamarabb, nagyobb sávszélességgel netez-
hetnek, mindeközben ezt a közös építés miatt költséghatéko-
nyan teszik.

delfin díj

a DelFin Díjat 2008-ban azzal a céllal hozta létre a magyar telekom, 
hogy elismerje a fenntarthatósági szempontból kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó beszállítóit. Vállalatunk fejlődéséhez szorosan hozzátar-
tozik, hogy beszállítóink és üzleti partnereink is hasonló szellemben 
gondolkozzanak és dolgozzanak. a pályázattal egyúttal célunk az 
is, hogy fenntartható működésre ösztönözzük a magyarországon 
bejegyzett és tevékenykedő vállalatokat, elismerjük eddig elért 
sikereiket és támogassuk őket jövőbeni terveik megvalósításban. a 
DElFIn Díj egy elkötelezett, Fenntartható, innovatív nemzedékért 
2013 óta már nemcsak a vállalat beszállítói előtt nyitott, de az elisme-
résre bármely magyarországon működő szervezet jelentkezhet. 

2016-ban négy kategóriában nyújthatták be a vállalkozások 
pályázatukat: 

¦ megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében,

¦ esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség 
segítése vállalaton belül és kívül,

¦ klímavédelemmel kapcsolatos beruházás és fejlesztés,

¦ fenntarthatósági tudatformálás, oktatás.

a DelFin Díjra beérkezett pályaműveket szakmai zsűri érté-
kelte, melynek tagjai:

¦ Bodó Péter – a route4U alapítója 

¦ györgy Bence – az origo.hu főszerkesztője, a Fenntartható-
sági média klub képviselője

¦ Dr. Pataki györgy – a Budapesti Corvinus egyetem docense 

¦ szomolányi katalin – a magyar telekom Fenntarthatósági 
központjának vezetője 

a 2016-os évi DelFin Díjakat a június 10-én megrendezett XVii. 
Fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetés során vehették át a nyer-
tesek. a kerekasztal-beszélgetésre és a DelFin Díjak átadására 
a magyar telekom krisztina körúti székházában, a tölösi konfe-
renciateremben került sor. a szakmai zsűri a nyertes vállalatoknál 
megvalósított, példamutató fenntarthatósági megoldásokat és telje-
sítményeket jutalmazta. a díjazott cégek a következők:

¦ házikó Farm Kft. a vidék és a város közötti távolságok áthida-
lásáért végzett tevékenységéért,

¦ naplopó Kft. a tudatformálásban kifejtett sokéves erőfeszítéséért, 

¦ RS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Videokontroll elneve-
zésű innovatív, magyar szabadalmi megoldásáért, mellyel 
tökéletesítette a szemestermény-szárítást.

a pályázati anyagok megtalálhatóak az alábbi oldalon:

http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/
esemenyek/2016/kerekasztal-beszelgetes

szakmai együttműködések 

a t-labs (telekom innovation laboratories, Berlin) kezdemé-
nyezésre és finanszírozásával az elte-n 2016 szeptemberétől 
elkezdett működni az adattudományi és adattechnológiai tan-
szék. a kezdeményezésére célja az volt, hogy létrehozzon egy 
eU labs kutatói hálózatot, melynek magyarország lesz az első 
pillére. a tanszék beiktatására 2016. szeptember 6-án került 
sor, az elte innovációs napján. a magyar telekom szerepe az 
oktatási (gyakornoki pozíciók, tudástranszfer, külső konzulensi 
szerep) és kutatási (k+F-tevékenységek finanszírozása) tevé-
kenységek támogatásában fog testet ölteni. 2016-ban már két, 
a tanszék kompetenciáihoz igazodó k+F-témát is jóváhagyott a 
magyar telekom k+F Bizottsága.

további, adatbányászatra vonatkozó tevékenység a 2016. 
december 9-én megrendezésre került Big Data hackaton, 
melyen 100 jelentkező 25 csapatba szerveződve indult el. a Big 
Data hackaton az elte új tanszéke és a kiBU közös szervezé-
sében valósult meg. a díjazottak közül az egyik csapat ötletét 
a magyar telekom 2017-ben éles környezetben megvalósítja. 
http://bigdata.kibu.hu/

az utóbbi években előtérbe került a Deutsche telekom vállalatai 
közötti nemzetközi együttműködés a csoporton belüli szinergi-
alehetőségek kiaknázására. Fontos szerepet játszunk az anya-
vállalat működési modelljének átalakítására indult nemzetközi 
programban, melynek célja a jövőbeli működést támogató infra-
struktúra és szolgáltatási paletta kialakítása, hozzájárulva ahhoz, 
hogy a Dt Csoport legyen európa vezető szolgáltatója, valamint 
hogy a hálózati infrastruktúrák és az erőforrások optimalizációja 
vállalatcsoporti szinten valósuljon meg.

ennek érdekében több nemzetközi projektben vettünk és 
veszünk részt:

1. a Deutsche telekom stratégiájával szinkronban mi is kiemel-
ten foglalkozunk azzal, hogy a hálózat oldaláról milyen módon 
tudjuk tovább javítani az ügyfél-elégedettséget. ennek megvaló-
sítására indítottuk a Dt-vel közösen a Cne (Customer network 
experience) projektet, amelynek keretében több akciót is indí-
tunk ügyfeleink elégedettségének növelése céljából.

2. a tévészolgáltatás fejlesztésének területén a nemzetközi 
együttműködésnek különös jelentősége van, hiszen a Dt Cso-
port európai tagvállalatai közötti szinergiák kihasználása mind 
minőségben és gyorsaságban, mind árban, mind beszállítóink 
menedzsmentjében nagyságrendekkel nagyobb hatékonyságot 
tesz lehetővé annál, mint ha az érintett országok önállóan hajta-
nának végre projekteket. a tVsC vezetésével 2016. márciusban 
fejeződött be egy ilyen sikeres nemzetközi projekt: az iPtV-szol-
gáltatásunk technológiai alapját jelentő, ún. mediaroom plat-
form teljes rendszerének szoftverfrissítése. a több hónapos 
munka során hazai vezetéssel három országban – macedónia, 
montenegró és magyarország – megvalósított nemzetközi pro-
jekt több mint 650 000 ügyfelet érintett.

http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/gazdasag/delfin_dij
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/esemenyek/2016/kerekasztal-beszelgetes
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/esemenyek/2016/kerekasztal-beszelgetes
http://bigdata.kibu.hu/

