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A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé,
milyen irányítási modellt követnek, és hogyan valósul meg
ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégként kiemelten fontos a Társaság számára, hogy ezen
elvárásnak, valamint a vonatkozó törvényi és tőzsdei előírásoknak megfeleljen.

A CSFKT működését „A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági működésének szabályozásáról, a résztvevők felelősségi és
hatásköréről” című csoportszintű utasítás szabályozza.

A MAGYAR TELEKOM IRÁNYÍTÁSA A FENNTARTHATÓSÁG
SZEMPONTJÁBÓL 2018-BAN
ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG

A Magyar Telekom Csoport operatív
vezetése, az Ügyvezető Bizottság (ÜB)
A vállalat irányításának átláthatósága érdekében a Magyar legalább évente egyszer tájékoztatást
Telekom vállalatirányításáról ezen az oldalon nyújt tájékoztatást.
kap a Csoport Fenntarthatósági StratéA Közgyűlésekről és az azokon elfogadott döntésekről ezen a
gia feladatainak teljesüléséről, illetve az
helyen lehet olvasni.
éppen aktuális egyéb, jelentősebb fenntarthatósági tevékenységekről, eredményekről, felmerülő kockázatokról és
7.1
FENNTARTHATÓSÁGI KOORDINÁCIÓ lehetőségekről.
A fenntarthatósági tevékenység csoportszintű irányítása a lenti
ábrán látható formában valósul meg. A csoportszintű koordinációt továbbra is a Csoport Fenntarthatósági Koordinációs
Tanács (CSFKT) irányítja. A CSFKT működtetésében a stratégiaalkotás és stratégiairányítás külön szerepel, így működési módjában a fenntarthatósági tevékenység két szinten valósul meg:
1. Stratégiaalkotás és -irányítás
A CSFKT keretein belül történik a stratégiai elképzelések kialakítása és a stratégia megvalósításának irányítása, a kommunikáció előkészítése és a kapcsolattartás különféle hazai és
nemzetközi szervezetekkel.
2. Operatív végrehajtási szint
Az irányítási területek és üzletágak szervezeteiben történik az operatív tevékenység, a feladatok végzése, az adatszolgáltatás stb.

A fenti tevékenységek eredményein alapul a kommunikáció,
melynek egyik fontos eleme az évente rendszeresen kiadott
Fenntarthatósági jelentés, amelyet a fenntarthatóságért felelős
humánerőforrás-vezérigazgatóhelyettes felügyel, a szakmai irányítást a Vállalati Fenntarthatósági Központ végzi.

HATÁSKÖR

FELELŐS

A tevékenység fő irányvonalának meghatározása, a fontosabb témakörökben
döntések meghozatala

Ügyvezető Bizottság (ÜB)

A tevékenység feltételrendszerének biztosítása, a tevékenység felügyeletének
ellátása

felelős felső vezető – a humánerőforrásvezérigazgatóhelyettes, az ÜB tagja (CHRO)

A működéshez szükséges döntések, határozatok meghozatala, a feladatok
végzéséhez koordinációs fórum biztosítása
Szakmai irányítás, menedzselés; feladatok csoportszintű harmonizált megvalósítása; hazai és nemzetközi szakmai tevékenységekben való részvétel
Irányítási területre/szervezetre/tagvállalatra háruló feladatok végrehajtása,
tájékoztatás, üléseken való részvétel, adatok szolgáltatása, operatív feladatok
rájuk háruló részének megvalósítása

Csoport Fenntarthatósági Koordinációs Tanács
(CSFKT)
CSFKT-vezető – a HR-VFK vezetője
CSFKT-tagok

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

FELELŐS FELSŐ VEZETŐ

CSFKT VEZETŐJE

CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI KOORDINÁCIÓS TANÁCS

VEZÉRIGAZGATÓ
IRÁNYÍTÁSI TERÜLET

Az évenkénti beszámolóban az ÜB-nek lehetősége van a legújabb fenntarthatósági trendek megismerésére, illetve az
érdekelt felektől való jelzések megválaszolására, a beszámoló
alapján dönthet a stratégia módosításáról. Az ÜB közvetlenül
vagy a CSFKT-n keresztül tartja a kapcsolatot az érdekelt felekkel. A beérkező megkeresések az egyes területekhez futnak
be, a fenntarthatósággal kapcsolatos kritikus megkereséseket
a CSFKT-tagok továbbítják az illetékesekhez. A csoportutasítás
szerint a stratégiai feladatok az egyes vezérigazgató-helyettesekhez vannak rendelve.

IGAZGATÓSÁG

Fenntarthatósági kommunikáció
Innováció
Felelős vállalatirányítás

JOGI ÉS TÁRSASÁGI ÜGYEK
VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
IRÁNYÍTÁSI TERÜLET
Jogi megfelelés

GAZDASÁGI
VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
IRÁNYÍTÁSI TERÜLET
Ökohatékony működés

Gyermekvédelem
Megfelelőség

Társadalmi szerepvállalás

Adatvédelem

Fenntartható K+F

Kockázat- és krízismenedzsment

HUMÁNERŐFORRÁSVEZÉRIGAZGATÓHELYETTES
IRÁNYÍTÁSI TERÜLET
Oktatás, képzés
Önkéntesség

Fenntartható beszállítói lánc

Fenntarthatósági koordánició
Esélyegyenlőség, sokszínűség

Klímavédelem

Egészség és biztonság

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
IRÁNYÍTÁSI TERÜLET

MŰSZAKI
VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
IRÁNYÍTÁSI TERÜLET

VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK VEZÉRIGAZGATÓ-
HELYETTES IRÁNYÍTÁSI
TERÜLET

Ügyfelek
tudatosságának erősítése

Energiahatékony hálózatok

Fenntartható
termékek és szolgáltatások

Energia- és költséghatékony
üzleti megoldások

Digitális felzárkóztatás

Digitális felzárkóztatás

Klímavédelem

Fenntartható
termékek és szolgáltatások

A fenntarthatósági tevékenységek egymásra épülése
A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági tevékenységeinek
hierarchiája nem, csak a Csoport felépítése változott a korábbiakhoz képest, ami az éves fenntarthatósági jelentésekből követhető nyomon. A Csoport különféle politikáival összhangban,
a hazai és nemzetközi trendek (klímavédelem, elektromágneses terek, felelős tartalomszolgáltatás stb.) és az érdekelt felek
elvárásainak (kerekasztal-beszélgetésen, különböző fenntarthatósági témájú fórumokon elhangzott javaslatok, e-mailben érkezett észrevételek, lakossági felmérések stb.) figyelembevételével
kerül meghatározásra a fenntarthatósági stratégia, abból pedig
– rendszeresen aktualizálva – a célok és a feladatok.

Az összes tevékenység ellenőrzését az Ügyvezető Bizottság
látja el a részére rendszeresen adott beszámolók alapján. Az
üzletmenetet befolyásoló kockázatok kezelésére alakítottuk ki
a fenntartható beszállítóiláncmenedzsment-folyamatot. A felmerülő incidensek kezelését a CSFKT által létrehozott munkacsoport végzi, és alakítja ki a felmerülő kockázatok csökkentésére
vonatkozó intézkedéseket.
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A FENNTARTHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK 		
SZABÁLYOZÁSA, CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI
FOLYAMAT, KÖRNYEZETVÉDELMI KOORDINÁCIÓ

ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG

Csoportpolitikák, trendek, stakeholderelvárások

A fenntarthatóságimenedzsment-folyamat a Magyar Telekom
Csoport teljes fenntarthatósági tevékenységét (beleértve a környezetvédelmet is) felöleli.
ELLENŐRZÉS

Csoport fenntarthatósági stratégia

Lakossági üzletág, T-Systems

Infokommunikációs szolgáltatások

CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI KOMMUNIKÁCIÓ

A FOLYAMAT ALFOLYAMATAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK KAPCSOLATÁT AZ ALÁBBI ÁBRA SZEMLÉLTETI:
KÖVETELMÉNYEK
ELVÁRÁSOK

ÉRDEKELT FELEK

TRENDEK
LEGJOBB GYAKORLATOK

1. FENNTARTHATÓSÁGI FOLYAMAT MŰKÖDTETÉSI KERETE
1.1 Szabályozások
1.2 Irányvonal, stratégia meghatározása
1.3 Munkacsoportok/szakértői teamek
2. FOLYAMAT IRÁNYÍTÁSA
2.1 Csoportpolitikák kidolgozása
2.2 Csoport fenntarthatósági célrendszer készítése

4. KOMMUNIKÁCIÓ
4.1 Fenntarthatósági kommunikációs roadmap készítése, kommunikáció
4.2 Fenntarthatósági jelentés készítése
4.3		Fenntartható termékekkel/szolgáltatásokkal és készülékekkel kapcsolatos tevékenység

1.4 Ellenőrzés, visszacsatolás

3. FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA
3.1 Fenntarthatósági fejlesztési
feladatok

