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Köszöntő

Kedves Olvasó! 
2016 több szempontból is különleges év a szá-
munkra: idén ünnepeljük a Nestlé fennállásának 
150. évfordulóját, továbbá a Nestlé Hungária Kft. 
negyedszázados jubileumát. 

A vállalatot Henri Nestlé alapította más fél évszá-
zaddal ezelőtt, aki megalkotta az anyatejpótló 
tápszer elődjét, így gyermekek ezreinek életét 
mentette meg. A Nestlé azóta  a világ legnagyobb 
élelmiszeripari vállalatává vált, a kiváló minőségre, 
a biztonságos és tápláló élelmiszerekre alapozva  
működésünket, miközben olyan innovációkat  
hajtott végre, amelyekkel alkalmazkodni tudott  
a vásárlók változó igényeihez és életviteléhez.

Hisszük, hogy most és a következő 150 évben is 
csak úgy tudunk sikeresek lenni, ha értéket terem-
tünk részvényeseinknek, valamint a közösségeknek, 
ahol működünk és a társadalom egészének is.

Ez a jelentés bemutatja, hogy mit jelent a Közös 
Értékteremtés szemlélet a Nestlénél, és hogy ho-
gyan ültetjük át ezt a megközelítést a mindennapi 
működésünkbe. Célunk, hogy ezt a folyamatot az 
üzleti folyamataink minden területén transzparens 
módon bemutassuk, emellett a kötelezettség-válla-
lásainknál és új kezdeményezéseinknél is.

A globális megközelítésünkkel összhangban 
 Magyarországon szintén a fenntartható működést 
tűztük ki célul, konkrét és előremutató vállalásokat 
téve a termékfejlesztésben, az információnyúj-
tásban és az oktatásban. Bízunk benne, hogy ez 
más élelmiszeripari szereplők számára is példát 
mutat, hiszen meggyőződésünk, hogy ha mások is 
csatlakoznak hozzánk, együtt még többet tehetünk 
a társadalomért.

A Nestlé hosszú távon elkötelezett magyaror-
szági jelenléte mellett: ennek egyik bizonyítéka, 
hogy beruházásainak összértéke hamarosan eléri 
a százmilliárd forintot, miután a büki állateledel- 
gyárunkban idén újabb, 20 milliárdos fejlesztési 
projekt indul. Utóbbi révén a büki üzem a Nestlé 
legnagyobb európai állateledel-gyártó központjává 
válik. Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy a 
Nestlé Magyarországot választotta ehhez a beru-
házáshoz, hiszen az újonnan létesítendő üzem is a 
kitűnő minőségű magyar mezőgazdasági alapanya-
gokra és a jól képzett magyar munkaerőre épít.

Bízom benne, hogy az immár hatodik alkalommal 
megjelenő Fenntarthatósági és Közös Értékterem-
tés Jelentésünkben sikerül átfogó képet nyújta-
nunk arról a munkáról, amellyel vállalatunk értéket 
teremt a társadalom számára, legyen szó beruhá-
zásainkról, a táplálko zási szokások fejlesztéséről, 
vagy a fiatalok fog lal  koztatásának elősegítéséről. 

Köszönjük a bizalmukat. Az elért eredményeink 
közös sikert jelentenek, örömmel tekintünk előre  
a következő 150 évre. 

Jean Grunenwald
ügyvezető igazgató

A Nestlé hosszú távon elkötelezett magyarországi jelenléte 
mellett: ennek egyik bizonyítéka, hogy beruházásainak 
összértéke hamarosan eléri a százmilliárd forintot.

„

KÖZÖS  
ÉRTÉKTEREMTÉS

táplálkozás, vízgazdálkodás,
vidékfejlesztés

FENNTARTHATÓSÁG
 a környezet megóvása a jövő  

generációi számára

MEGFELELŐSÉG
 jogszabályok és egyéb normák 

betartása

Főbb eredményeink

Tagság a Nutrition Indexben: a Nestlé 
második helyen szerepelt a Global Access 
To Nutrition Index 2015-ös rangsorában: 
az index a világ legnagyobb élelmiszer- és 
üdítőital-gyártóit tartalmazza, a táplálkozás 
területén tett vállalásaik, gyakorlatuk és 
teljesítményük alapján. 

2015-ben ezüstérem a Dow Jones  
Sustainability Indexén,  
2016-ban pedig iparági első hely

2015-ben 1 tonna termékünk előállításához 
már csak 1,6 m3 vizet használtunk el  
átlagosan, szemben a 2013-as 1,7 m3-rel.

Magyar beszállítók aránya  
80 százalék feletti.

3 gyáregység Magyarországon,  
összesen közel 2200 munkahely.

100 új munkahely 2015-ben  
2014-hez képest.

Több mint 80 milliárd forintnyi  
beruházás 1991 óta.

Hiánypótló kutatásokat végzünk a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetségével 
(MDOSZ) és a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságával (MGYT).

Az Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért 
programunk elnyerte a 2015 Legkiválóbb 
Felelős Foglalkoztatási Megoldás díját a 
2015-ös CSR piacon. 
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Ez a Közös Értékteremtés üzleti alapfilozófián 
alapuló üzleti stratégiánk, amely egyaránt meg-
határozza üzletvi telünket és a társadalomhoz való 
viszonyunkat. 
A Nestlé nemzetközi szinten 39 vállalást tett olyan 
társadalmi szerepvállalással kapcsolatos területe-
ken, mint a táplálkozás, vízgazdálkodás, vidékfej-
lesztés, fenntartha tóság.
Gondot fordítunk környezetünk védelmére, ezért 
csökkentjük gyáregységeink környezetei terhelé-
sét, mind a vízfelhasználást és vízkibocsátást, 
mind pedig a környezetet terhelő szennyezőanyag 
kibocsátásunkat. Világszerte különböző programok-
kal segítjük a helyi gazdákat, hogy lehetőségük 
legyen helyben, gazdaságos és fenntartható mó-
don megtermelni a termékek alapanyagait. Ennek 
megvalósítása jelentős befektetéseket igényel a 
Nestlé dolgozóinak és partnereinek oktatásába 
és képzésébe, valamint a környezetterhelésünket 
csökkentő technológiák alkalmazásába. 

A Nestlé globális vállalásai  
az alábbi linken elérhetőek:  
http://www.nestle.com/csv/what-is-csv/commitments

Alapfilozófiánk

A hosszú távú sikerhez ma már nem elegendő a gazdasági sikeresség. Meggyő-
ződésünk, hogy ahhoz, hogy egy cég hosszútávon sikeres legyen és értéket  
teremtsen részvényesei számára, a társadalom számára is értéket kell létrehoznia.

A Nestlé magyarországi egységei is aktívan hoz-
zájárulnak a nemzetközi célkitűzések megvalósítá-
sához. A jelentésben a hazai piac szempontjából 
leginkább releváns célkitűzéseket emeltük ki.

Fókuszterületek, üzleti alapelvek
A globális fókuszterületekkel és üzleti alapelvekkel 
összhangban a Nestlé Magyarország öt releváns 
fókuszterületet határozott meg, amelyek lefedik  
a tevékenységünket.

Az 5 fókuszterület alá besorolható 10 üzleti alapelvünk is:

Fókuszterület Üzleti alapelv

Fogyasztók

Táplálkozás, egészség, jóllét

Minőségbiztosítás és termékbiztonság

Fogyasztói kommunikáció

Emberi jogok
Emberi jogok a vállalat üzleti 
tevékenységében

Munkavállalók
Vezetés és egyéni felelősségvállalás

Munkahelyi egészség és biztonság

Beszállítók és 
partnerek

Beszállítói és vevői kapcsolatok

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Környezet
Környezeti fenntarthatóság

Víz

A Nestlé az alábbi üzleti alapelvek iránt elkötele-
zett minden országban, ahol jelen van, figyelembe 
véve a helyi szabályozásokat, kulturális és vallási 
szokásokat. Az alapelvekhez kapcsolt előírások, 
szabványok és irányelvek az alapelvek alkalmazásá-
nak mélyebb megértését szolgálják, és az alkalma-
záshoz adnak iránymutatást:

Fogyasztók
1. Táplálkozás, egészség és jóllét
Alapvető célunk a fogyasztók életminőségének 
folyamatos javítása a világ minden táján, ízletes és 
egészséges ételek és italok gyártása, valamint az 
egészséges életmód ösztönzése által. Ezt fejezi 
ki vállalati jelmondatunk is, a “Good Food, Good 
Life”, azaz „Jó étellel teljes az élet”.

2. Minőségbiztosítás és termékbiztonság
A Nestlé név a világon mindenütt azt az ígéretet 
hordozza a fogyasztók számára, hogy a termék 
biztonságos és kiváló minőségű.

3. Fogyasztói kommunikáció
Vállalatunk elkötelezett a felelősségteljes, megbíz-
ható fogyasztói kommunikáció iránt, amely lehetővé 
teszi a fogyasztók számára a megalapozott informá-
ciókon nyugvó választást, és elősegíti az kiegyensú-
lyozott étrend kialakítását. 

Emberi jogok
4. Emberi jogok a vállalat üzleti tevékenységeiben
A Nestlé teljes mértékben támogatja az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének az emberi jogokkal és 
munkaügyekkel kapcsolatos irányelveiről szóló 
 Globális Megállapodást (United Nations Global 
Compact), és minden üzleti tevékenységében 
 példát kíván mutatni a helyes emberi jogi és mun-
kaügyi eljárásmódok területén.

Munkavállalók
5. Vezetés és egyéni felelősségvállalás
Sikerünk a munkatársainkon múlik. Éppen ezért 
egymás közötti kapcsolatainkat tisztelet és mél-
tányosság, valamint az egyéni felelősségvállalás 
ösztönzése jellemzi. Munkaerőként olyan hozzáér-
tő és motivált embereket keresünk, akik tiszte-
letben tartják értékeinket, mi pedig biztosítjuk 

mindannyiuk  számára a fejlődés és az előrelépés 
azonos esélyeit, megvédjük magánszférájukat, 
és nem tűrjük el velük szemben a zaklatás vagy 
diszkrimináció semmilyen formáját.

6. Munkahelyi egészség és biztonság
Elkötelezettek vagyunk a munkához kapcsolódó 
balesetek, sérülések és betegségek megelőzése 
iránt, és megvédjük a teljes értéklánc minden 
dolgozóját, ide értve a gyáraink területén dolgozó 
vállalkozók munkavállalóit is.

Beszállítók és partnerek
7. Beszállítói és vevői kapcsolatok
Beszállítóinktól, közvetítőinktől, alvállalkozóink-
tól és azok alkalmazottainktól azt várjuk el, hogy 
működése során becsületesen, tisztességesen, 
korrekt módon járjanak el, és betartsák alapelvein-
ket. Ugyanezt az elkötelezettséget vállaljuk mi is 
saját vevőinkkel szemben.

8. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
A környezeti fenntarthatóság érdekében vállala-
tunk hozzájárul a mezőgazdasági termelés és  
a termelési rendszerek fejlesztéséhez, valamint  
a gazdák és agrárközösségek társadalmi és gaz-
dasági helyzetének javításához.

Környezet
9. Környezeti fenntarthatóság
A környezeti szempontból fenntartható üzleti 
gyakorlat kötelezettségvállalásaink egyik fő terü-
lete. Ezért arra törekszünk, hogy termékeink teljes 
élettartamára vonatkozóan hatékonyan használjuk 
ki a természeti erőforrásokat, előnyben részesítve 
a fenntarthatóan kezelt, megújuló forrásokat, és 
minimálisra csökkentsük a hulladék mennyiségét.

10. Víz
Elkötelezettek vagyunk a vízkészletek fenntartha-
tó használata és a vízgazdálkodás folyamatos 
fejlesztése iránt. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a világ egyre nagyobb kihívások elé néz ezen a 
területen, és a rendelkezésre álló készletekkel való 
felelősségteljes gazdálkodás minden vízfelhasználó 
megkerülhetetlen kötelessége.
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Elővigyázatosság 
Olyan élelmiszeripari vállalatként, amely a gyerme-
kek és a családok kiegyensúlyozott táplálkozását 
helyezi középpontjába, alapvető fontosságú az 
elővigyázatosság. Ez megmutatkozik alapanyaga-
ink kiválasztásától kezdve azok feldolgozásán és 
csomagolásán át egészen a szállításig, tárolásig. 
Vállalatunk a hatályos törvényi előírásokon túl saját 
nagyon szigorú, belső minőségellenőrzési rend-
szert is működtet, hogy vásárlóink számára mindig 
a megfelelő, és tőlünk elvárt minőségű élelmisze-
reket állíthassunk elő.
Az elővigyázatosság részét képezi a munkabizton-
ság is, hiszen abban hiszünk, hogy csak azoktól a 
munkavállalóktól várhatunk el felelősségteljes és 
megbízható munkát, akik maguk is biztonságban 
érzik magukat a vállalatnál, akiknek megfelelőek  
a munkakörülményei. A gyárainkban használt 
berendezések, gépek karbantartása, a legújabb 
technológiák alkalmazása mellett fontos számunk-
ra a munkavállalók pihenése is.

Esélyegyenlőség 
Alapelvünk, hogy minden alkalmazottunknak 
biz tosítsuk a képességei kibontakoztatásához 
 szükséges lehetőséget és támogatást, mindezt 
egy biztonságos és fair munkahelyen, ahol a dol-
gozókat bevonják a vállalat életébe, és az esély-
egyenlőséget is tiszteletben tartják. Csatlakoztunk 
az ENSZ nők karrierjét támogató összefogásához, 
és biztosítjuk, hogy a férfi és a női vezetőink 
ugyanolyan fejlődési és előrelépési lehetőségeket 
kapjanak. Büszkék vagyunk rá, hogy ezeknek az 
intézkedéseknek köszönhetően hátrányos megkü-
lönböztetés a jelentési időszakban nem történt. 

Felelős marketing
Olyan élelmiszeripari cégként, amely termékeinek 
jó részét a gyermekeknek és családoknak szánja, 
alapvető elvárás, sőt kötelesség a felelős marke-
tingkommunikáció.   Éppen ezért a kötelező jogi 
előírásokon túl is vállalunk   olyan kö telezettségeket, 
melyekkel a gyermekek, a felnövekvő generációk 
egészségét helyezzük előtérbe. Így magunkra 
nézve kötelezőnek érezzük a WHO szoptatási 
ajánlását, amely 6 hónapos korig a csecsemők 
számára az anyatejet javasolja. Az EFSA (European 
Food Safety Authority) rendkívül szigorú elvárásait 

is  betartjuk, csak olyan állítást alkalmazunk szakmai 
és a nagyközönségnek készített anyagainkban, 
amelyek megfelelnek ezeknek.
2014 decemberétől kezdve a Nestlé önmagára 
nézve kötelezőnek tekinti az EU Pledge táplálko-
zási kritériumokra vonatkozó Fehér Könyvében 
foglaltakat. Ennek értelmében a 35 százalékban 
vagy ennél nagyobb arányban, 12 év alatti gye-
rekeket megcélzó tévéműsorokban reklámozott 
valamennyi terméknek meg kell felelnie az EU 
általános táplálkozási kritériumainak. Az EU Pledge 
Fehér Könyve értelmében a vállalat nem reklámoz 
édességeket 12 éven aluli gyerekek számára 2015. 
január 1. óta. A termékeket reklámozása 2015-ben 
is a folyamatosan fejlődő EU Pledge rendelkezé-
sei szerint történt, és ezt független szervek 2016 
során monitorozzák.

Az EFSA, azaz a Nemzetközi Élelmiszer-biztonsági 
 Hatóság feladata a független tudományos tanácsadás 
és a technikai segítségnyújtás az Unió tagországaiban 
minden olyan területen, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve hatást gyakorolnak az élelmiszer- és takar-
mánybiztonságra. Felelős még az e területek által 
felölelt összes téma, és az élelmiszerlánccal kapcso-
latos bármely kockázat kommunikációjáért, megbíza-
tása az emberi táplálkozásra vonatkozó tudományos 
tanácsadásra is kiterjed. Tudományos szakvéleményt is 
ad az állat-egészségügy és az állatjólét, a növény-egész-
ségügy és a géntechnológiával módosított szervezetek 
területén akkor is, ha e területek nem kapcsolódnak az 
élelmiszerbiztonsághoz.

Mit teszünk környezetünk  
megóvásáért
A Nestlénél a legfontosabb érték számunkra a 
gyermekek és az ő egészséges jövőjük, ezért 
nemcsak termékeink fejlesztésénél igyekszünk 
óvni egészségüket és természeti környezetüket, 
de mindent megteszünk a bolygónk, környe-
zetünk megóvása érdekében is. A tiszta víz és 
levegő olyan kincs, amelyet óvnunk kell – ennek 
megfelelően évről-évre csökkentjük vízfelhaszná-
lásunkat, CO2 kibocsátásunkat, és csökkentjük 
az általunk előállított hulladék mennyiségét is. A 
fenntartható fejlődés jegyében növeljük a helyi 
beszállítók arányát, akik a szigorú beszállítói kó-
dexünknek köszönhetően 100%-ban megfelelnek 
a vállalat irányelveinek.

Fenntarthatóság

Elfogyasztás Gyártás

Elosztás és raktározás Csomagolás

Életút vége Nyersanyag beszerzés

Termék-életút megközelítés =  
ellátási lánc (G4-12)

Termékéletút-megközelítést használunk a saját 
működésünk és a szélesebb értéklánc hatásainak 
felmérésére.

A gyakorlatban:
•  A Nestlé minden egyes termékfejlesztő csapata 

a Nestlé által kifejlesztett EcodEX nevű eco- 
dizájn eszközt használja a termékfejlesztéshez,

•  a termékek tervezésénél mindig kötelező figye-
lembe venni a fenntarthatóság szempontjait,  
és a fejlesztési fázis előtt el kell végezni egy 
környezeti-hatás elemzést. 
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Előállított termékek és felhasznált  
anyagok mennyisége (G4-EN1)

2013 2014 2015

Szerencs
Előállított termékek (t) 30 154 29 013 29 607

Felhasznált nyersanyag (t) 30 520 30 423 30 028

Felhasznált  
csomagolóanyag (t)

5 659 5 621 5 686

Diósgyőr
Előállított termékek (t) 3 882 3 888 4 001

Felhasznált nyersanyag (t) 3 881 4 082 4 091

Felhasznált  
csomagolóanyag (t)

521 581 631

Bük
Előállított termékek (t) 166 673 199 786 198 313

Felhasznált nyersanyag (t) 128 117 140 421 140 771

Felhasznált  
csomagolóanyag (t)

12 744 15 150 14 878

Környezeti lábnyomunk:
Vízgazdálkodás
Földünk egyik legnagyobb kincse az édesvízkész-
lete, ennek megőrzése kötelező mindannyiunk 
számára. Mi a Nestlénél vezetékes vízfogyasztá-
sunkat folyamatosan csökkentjük, 2014-hez képest 
mintegy 16000 m3-rel kevesebb vezetékes vizet 
használtunk fel ebből a forrásból, amely 8,5 százalé-
kos csökkenést jelent.
Gyárainkban, Bükön és Szerencsen elsősorban a 
felszín alatti vizeket használjuk, de ennek mennyi-
ségét is csökkentjük, így 2015-ben 1 tonna ter-
mé künk előállításához vállalati szinten már csak 
1,6 m3 vizet használtunk el átlagosan, szemben a 
2013-as 1,7 m3-rel. A büki gyárunkban ugyanakkor 
azért nőtt a felhasználás, mert az ott alkalmazott  
új technológia megköveteli hiszen a gyártott ter-
mékek között szerepelnek nedves állateledelek is. 
Ezzel együtt arra törekszünk, hogy a büki üzemben 
is csökkentsük a felhasznált víz mennyiségét.
A vízkivétel, azaz a vízfelhasználás mellett az sem 
mindegy, mihez kezdünk a kibocsátott vízzel.  

1200 m3 vizet egy átlagos magyar család 12 év 
alatt használ el, a diósgyőri gyárban pedig 2 év 
alatt ennyivel csökkent a kibocsátott víz mértéke.

Vízfelhasználás (G4-EN8)
2013 2014 2015

Szerencs
vezetékes ivóvíz (m3) 0 0 0

felszín alatti víz (m3) 11 513 10 043 9 660

terméktonnára eső  
vízkivétel (m3/t)

0,38 0,35 0,33

Diósgyőr
vezetékes ivóvíz (m3) 12 271 11 554 11 184

felszín alatti víz (m3) 0 0 0

terméktonnára eső  
vízkivétel (m3/t)

3,16 2,97 2,80

Bük
vezetékes ivóvíz (m3) 104 216 109 616 93 255

felszín alatti víz (m3) 216 773 214 339 260 289

terméktonnára eső  
vízkivétel (m3/t)

1,93 1,62 1,78

CO2 kibocsátás
Napjainkban fontos kérdés a kőolaj alapú energia 
pótlása, helyettesítése. Hiszen kőolaj és földgáz 
készleteink is végesek, helyettük egyre nagyobb 
mértékben szükséges a megújuló energiaforrások 
használata. Vállalásainknak megfelelően földgáz-
felhasználásunkat is folyamatosan csökkentjük, 
így csökken az ebből származó CO

2 kibocsátá-
sunk: közel 200 tonnával csökkentettük ezt 2 év 
alatt. Ez 60 magyar háztartás átlagos éves CO2 
kibocsátásának felel meg.

Üvegház-hatású gázok kibocsátása (G4-EN16)
2013 2014 2015

Szerencs

Földgázfogyasztásból  
származó szén-dioxid kibocsátás 
(kg) terméktonnánként

32,88 27,11 25,21

Villamosenergiából származó  
szén-dioxid kibocsátás (kg)  
terméktonnánként

57,78 56,91 57,89

Diósgyőr

Földgázfogyasztásból  
származó szén-dioxid kibocsátás 
(kg) terméktonnánként

91,90 83,46 86,23

Villamosenergiából származó  
szén-dioxid kibocsátás (kg)  
terméktonnánként

223,70 210,34 222,39

Bük

Földgázfogyasztásból származó 
szén-dioxid kibocsátás (kg) ter-
méktonnánként

83,46 84,45 83,55

Villamosenergiából származó  
szén-dioxid kibocsátás (kg)  
terméktonnánként

55,58 53,08 55,52

Dow Jones Sustainability Index 

A Dow Jones Fenntarthatósági Index (DJSI) minden 
évben értékeli a vállalatok fenntarthatóságért tett erő-
feszítéseit és eredményeit, a gazdasági, környezeti és 
társadalmi dimenziók mentén. A Nestlé 2015-ben, az
élelmiszergyártó vállalatok kategóriájában kiemelkedő, 
89 pontot szerzett a 100-ból, így harmadikként, ezüst
kategóriásként* végzett a listán. A környezet alkategó-
riában pedig vezető lett, összesen 99 ponttal. 2016-ban 
pedig iparági első lett, 14 év után átvéve a vezető helyet.  
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Közös értékteremtés

Táplálkozás, egészség, jóllét

150 éve a felnövekvő generációkért!
A XIX. század derekán Svájcban magas volt a 
halálozási arány azon kisbabák körében, akiket 
édesanyjuk nem tudott szoptatni, mert nem állt 
rendelkezésre megfelelő összetételű anyatej-
pótló tápszer. A súlyos problémáról az akkoriban 
gyógyszerészként dolgozó Henri Nestlé is értesült 
és kifejlesztette a ma ismert csecsemőtápszer 
elődjét, amelyet az újszülöttek is képesek voltak 
megemészteni. Így indult útjára egy kis svájci 
kutató-fejlesztő laborból a Nestlé, amely mára már 
nemcsak a csecsemők és az édesanyák, hanem az 
egész család kiegyensúlyozott táplálkozását segíti. 
A fennállásának idén 150. évfordulóját ünneplő 
Nestlé termékfejlesztéseit a fogyasztói igények 
és társadalmi szükségletek kielégítésére irányuló 
innovációs törekvések jellemzik ma is. Mára min-
denki számára egyértelművé vált, hogy a táplálko-
zás és az egészség összetartozó fogalmak, hiszen 
minden apró elem, amit az ember a szervezetébe 
juttat, az hatással van a „nagy egészre”, azaz 

testének működésére, egészségére. Henri Nestlé 
példája ezért a nevét viselő vállalat számára is 
iránymutatás, vállalatunk szakemberei nap mint 
nap azon dolgoznak, hogy többet és többet tudja-
nak meg arról, hogy a táplálkozás hogyan befolyá-
solja az emberi szervezet működését. A Nestlé 
célja, hogy a táplálkozás, az egészség és a jóllét 
terén világszinten vezető élelmiszeripari vállalata-
ként ismerjék el, ezért munkatársaink elkötelezet-
tek a fogyasztók táplálkozási szokásainak fejlesz-
tése – és ezáltal egészségük és jóllétük javítása 
– iránt; a termékek, a szolgáltatások, a kutatások 
és az edukációs programok segítségével. 

Henri Nestlé 1967-ben fejlesztette ki a csecse   - 
mő tápszer elődjét, ezzel megmentve kisbabák  
ezreinek életét, akiket nem tudtak anyatejjel táplálni.  
A gyermektápszerek 1871-ben jelentek meg  
a magyar piacon.

A gyermekekért tett lépések a jövőért tett  
lépések – vallja vállalatunk, amely  
10 pontban fogalmazta meg vállalásait a 
kiegyensúlyozott táplálkozás ösztönzése 
érdekében.

Vállalásaink ugyanakkor változtak az előző évekhez 
képest: már külön vállalásként szerepel a cukor-
bevitel csökkentése és a speciális táplálkozási 
igények kielégítése. Új területként határoztuk meg 
emellett a kutatást, hiszen nagy hangsúlyt fekte-
tünk a kutatáson alapuló termékfejlesztésre.
A változtatások révén a vállalásaink még átlát-
hatóbbá váltak, teljes körűen lefedik vállalatunk 
törekvéseit, és hűen tükrözik az elért eredménye-
inket: tehát érintettjeink számára még teljesebb 
képet nyújtanak.

Terület Vállalás

Termékfejlesztés

1.  Ásványi anyagokkal és  
vitaminokkal történő dúsítás

2.  Cukorbevitel csökkentése

3.  Speciális táplálkozási  
igények kielégítése

4. Sócsökkentés

5.  Telített zsírsav és transz-zsírsav 
csökkentés

Tájékoztatás

6.  Termékeinken elhelyezett  
táplálkozási edukáció

7.  Gyermekeket célzó  
marketingtevékenység

Oktatás

8.  Az egészséges étrend és  
testmozgás népszerűsítése

9.  Kiegyensúlyozott  
életmód ösztönzése  
a dolgozók körében

Kutatás
10.  Kutatás a magyar  

társadalom  
életmódbeli szokásairól

A Nestlé rendszeres kutatásokat végez és vizs-
gálja a társadalomnak életmódbeli szokásairól. 
Oktatási és ismeretterjesztési programjaink célja 
az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás 
népszerűsítése; a kiegyensúlyozott életmódra 
való ösztönzés. Felelős vállalatként, a világ vezető 

élelmiszergyártójaként a vállalat Magyarországon 
is útjára indította a Nestlé az Egészséges Gyer-
mekekért Programot, azzal a céllal, hogy jelentős 
mértékben támogassa a magyar családokat a 
kiegyensúlyozott életmód megvalósításában.  
A termékfejlesztés során ásványi anyagokkal és 
vitaminokkal dúsítjuk termékeinket, csökkentjük a 
cukor, a só és a telített zsírsavak, transzzsírsavak 
arányát a termékekben, valamint kielégítjük a spe-
ciális táplálkozási igényeket. A fogyasztók tájékoz-
tatása során a táplálkozással kapcsolatos edukációt 
végzünk a termékek csomagolásán, illetve szigorú 
keretek közé szorítjuk a gyermekeket megcélzó 
marketingtevékenységet.

1.  Ásványi anyagokkal és  
vitaminokkal történő dúsítás 

Termékeinket további ásványi anyagokkal és vita-
minokkal dúsítjuk a táplálkozási felmérések ered-
ményei tükrében, hogy hozzásegítsük fogyasztóin-
kat a megfelelő mikrotápanyag-bevitelhez.

Vállalásaink Eredményeink

A Nesquik kakaó italpor receptúrája 
(OptiStart) új, D-vitamint és vasat is 
tartalmazó vitamin és ásványi anyag 
összetétellel újult meg 2014-ben.

2014 végéig az összes gyermekeknek 
szánt reggelizőpelyhet D-vitaminnal is 
dúsítjuk.

2014 végéig további vitaminokkal 
és ásványi anyagokkal dúsítjuk a 
gyerekeknek szánt reggelizőpelyhein-
ket (összesen 9), és a Nesquik kakaó 
italport (összesen 6).
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Termékfejlesztések egy egészséges  
társadalomért
A Nestlé ennek szellemében az elmúlt években  
is jelentős lépéseket tett a kis- és nagyobb gyer-
mekek kiegyensúlyozott táplálkozásának támogatá-
sa érdekében. Termékfejlesztési vállalásunk része-
ként ásványi anyagokkal és vitaminokkal dúsítottuk 
félévesnél idősebb csecsemőknek és kisdedeknek 
szánt termékeinket, amelyek összetételét és a 
hozzáadott probiotikumok mennyiségét a csecse-
mők szükségletei szerint alakítottuk ki. Emellett az 
elmúlt években több mint 200 millió adag ásványi 
anyagokkal és vitaminokkal dúsított élelmiszert tet-
tünk a fogyasztók asztalára, köztük olyan, gyerme-
keknek szánt termékeket, mint a Nesquik kakaó 
italpor és a Nestlé reggelizőpelyhek. Utóbbiak kal-
ciumtartalmát több mint 70 százalékkal növeltük, 
látva, hogy a gyerekek kalciumfogyasztása elmarad 
az ajánlott napi beviteli mennyiségtől.
A termékfejlesztés során a Nesquik kakaó italpor 
receptúrája (OptiStart) új, D-vitamint, cinket és 
vasat is tartalmazó vitamin és ásványi anyag össze-
tétellel újult meg tavaly, év végére pedig a gyer-
mekeknek szánt reggelizőpelyheket D-vitaminnal 
dúsítottuk, mivel D-vitamin fogyasztásuk messze 
az ajánlás alatt marad. 2011 és 2013 között átla-
gosan 22 százalékkal csökkentettük a nekik szánt 
reggelizőpelyhek cukortartalmát, teljes értékű 
gabonatartalmukat pedig ezzel párhuzamosan nö-
veltük: ez mára eléri a 30 százalékos arányt. 2014 
végére a Nestlé az összes gyermekeknek szánt 
reggelizőpelyhet D-vitaminnal valamint további 9 
vitaminnal és ásványi anyaggal dúsította, de szin-
tén fontos összetevőkkel – 6 vitaminnal és ásványi 
anyaggal – gazdagodott a Nesquik kakaó is. 

2. Cukorbevitel csökkentése

3-12 éves gyermeknek szánt termékeinket tovább 
fejlesztjük annak érdekében, hogy hozzásegítsük 
őket a kiegyensúlyozott étrend eléréséhez. Folya-
matos termékfejlesztéseinkkel igyekszünk hozzáse-
gíteni fogyasztóinkat a hozzáadott cukrok fogyasztá-
sára vonatkozó, nemzetközi ajánlások eléréséhez.

Kevesebb cukor a termékekben
A kiegyensúlyozottabb étrend elérése érdekében 
jelentősen csökkent számos, gyermekeknek szánt 

termék cukortartalma. A kisebbeket megcélzó 
reggelizőpelyhek cukortartalma 2014 év végére 
adagonként 9 grammra mérséklődött. A Nesquik 
kakaó italpor hozzáadott cukormennyisége immár 
megfelel a Nestlé belső tápanyagprofil követelmé-
nyeinek, amelyek az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) főétkezésekre meghatározott ajánlásán ala-
pulnak. Vállalatunk elkötelezett a további csökken-
tések mellett, hogy hozzásegítse a fogyasztókat a 
napi ajánlott hozzáadott cukor beviteli mennyiség 
eléréséhez.

Vállalásaink Eredményeink

Továbbra is biztosítjuk, hogy a  
gyermekeknek szánt reggelizőpelyheink 
cukor tartalma 9 g/adag alatt marad.

A gyerekeknek szánt édesség termékek 
javasolt adagja maximum 120 kalóriát és 
11 g hozzáadott cukrot tartalmaz.

Nesquik kakaó italporunk hozzáadott 
cukormennyiségét csökkentettük 
annak érdekében, hogy megfeleljen 
a Nestlé belső tápanyagprofil követel-
ményeinek, amelyek az Egészségügyi 
Világszer vezet (WHO) főétkezésekre  
meghatározott ajánlásán alapulnak

Új vállalásaink

2018 végéig a gyermekeknek szánt édességeink egy javasolt adagja  
maximum 110 kalóriát fog tartalmazni

2016 őszén új, csökkentett cukortartalmú Nesquik kakaó italporral bővítjük  
termékportfóliónkat, amelynek hozzáadott cukortartalmát több mint  
50%-kal* csökkentjük (*az eredeti receptúrához képest).

2018 során Balaton BUMM termékünk egy innovatív fejlesztésnek  
köszönhetően megújul, és legalább 5%-kal kevesebb cukrot fog tartalmazni

2017-ben a Kit Kat 4 Finger termékünk visszazárható csomagolást kap, 
segítve az édességek mérsékelt mennyiségben történő fogyasztását.

3.  Speciális táplálkozási  
és fogyasztói igények kielégítése

Termékportfóliónkat folyamatosan bővítjük és fej-
lesztjük annak érdekében, hogy a speciális táplál-
kozási igényű fogyasztóinkat is hozzásegíthessük  
a kiegyensúlyozott táplálkozás megvalósításához.

Vállalásaink Eredményeink

Fogyasztóink különleges igényeinek  
kielégítése céljából a termékpalettánk-
ban a jövőben gluténmentes reggeliző-
pelyhet is kínálunk.

2015. év elején megjelent a Gluténmentes Nestlé 
Corn Flakes, amely változatlan tápértékkel és ízzel, 
glutén nélkül járul hozzá a változatos és kiegyensú-
lyozott étrendhez.

4. Sócsökkentés

Termékeink sótartalmát tovább csökkentjük, hogy 
hozzásegítsük fogyasztóinkat a hazai és nemzetkö-
zi táplálkozási ajánlások szerinti sóbevitel fokoza-
tos eléréséhez.

Vállalásaink Eredményeink

A Maggi fix alapok sótartalma a 
jelentési időszak előtt átlagosan több 
mint 30%-kal, míg a főzős leveseink 
sótartalma átlagosan 5%-kal csökkent. 
Az elkövetkező években fokozatosan 
tovább csökkentjük konyhai terméke-
ink sótartalmát.

2016. év végéig a Maggi termékek 
sótartalma átlagosan 5,6%-kal* 
 csökken. A fixek és a főzős levesek 
után a kockákon is jelentős termék-
fejlesztést hajtunk végre, a Maggi 
kockák sótartalma átlagosan 6%-kal 
csökken 2013-hoz képest. * eladási 
mennyiségeket figyelembe véve

2015 végéig 15 új, csökkentett 
sótartalmú nagykonyhai termékkel 
szolgálunk a közétkeztetést ellátók 
részére.

Nestlé Professional Friss Ízek néven 
új, csökkentett sótartalmú (hozzá-
adott NaCl-t nem tartalmazó) konyhai 
termékcsaládot vezettünk be, így 
jelenleg 9 termék érhető el a piaci 
igényekkel összhangban.

Csökkenő sótartalom
2014 során a közétkeztetési rendeletben foglal-
takhoz illeszkedve a Nestlé Professional Friss Ízek 
néven új, csökkentett sótartalmú (hozzáadott sót 
nem tartalmazó) konyhai termékcsaládot vezetett 
be, ami ezen év végéig 7 terméket foglalt magá-
ban, a következő esztendőben 2 további termék-
kel bővült a kínálat, így mostanra a piacon 9 féle 
termékből áll a sócsökkentett szortiment. 

5.  Telített zsírsav és  
transz-zsírsav csökkentés

A részlegesen hidrogénezett növényi olajból 
származó transz-zsírsavakat 2016 végéig kivonjuk 
termékeinkből. Termékeink telített zsírtartalmát 
tovább csökkentjük, hogy hozzásegítsük fogyasztó-
inkat a hazai és nemzetközi táplálkozási ajánlások 
szerinti telített zsírsavbevitel fokozatos eléréséhez.

Vállalásaink Eredményeink

2016 végéig valamennyi élelmi-
szerünkből kivonjuk a részlegesen 
hidrogénezett olajokból származó 
transz-zsírsavakat.

A Maggi termékek telített-zsírsav 
tartalma átlagosan 12,4%-kal csökken 
2016 év végéig 2014-hez képest.

A 2015-től kizárólag olyan új termé-
keket vezetünk be, amelyek a telített 
zsírsavak vonatkozásában megfelelnek 
a Nestlé belső Tápanyagösszetétel 
Értékelő Rendszerében meghatározott 
kritériumoknak.

Jelenleg a releváns termékeink több 
mint 90%-a megfelel a Nestlé belső 
Tápanyagösszetétel Értékelő Rend-
szerében meghatározott táplálkozási 
alapértékek szerinti telített zsírsavakra 
vonatkozó kritériumoknak, ezen felül 
két új terméket is bevezetünk, a 
Thomy Light Majonézt és a kedvező 
zsírsav-összetételű repceolajat tartal-
mazó Combiflex olajat.

2015 végéig a releváns termékeink 
több mint 90%-a megfelel majd a 
Nestlé belső tápanyagprofil elemző 
rendszerében meghatározott  
Táplálkozási Alapértékek szerinti 
telített zsírsavakra vonatkozó  
kritériumoknak.

A Nestlé Hungária Kft gabonapehely üzletága  
1996 óta van jelen a magyar piacon. 
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Telített zsírsavak és transz-zsírsavak csökkentése
A Nestlé 2016 végéig valamennyi élelmiszerék-
ből kivonja a részlegesen hidrogénezett olajokból 
származó transz-zsírsavakat. A termékfejlesztés-
nek köszönhetően már ma elmondható, hogy a 
vállalat összes kávé- és kakaóterméke, az összes 
releváns édesség, a konyhai termékek közül pedig 
az ételízesítők, az alapok, a főzős levesek és az 
instant tésztás levesek egyáltalán nem tartalmaz-
nak részlegesen hidrogénezett növényi zsiradékot. 
2016 végéig pedig a teljes portfólió megfelel majd 
a vállaltaknak.
A közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozásokat a 
Nestlé sokszínűbb és kedvezőbb összetételű étrend 
biztosításában segíti korszerű termékfejlesztéseivel. 
A Thomy Light Majonéz és a kedvező zsírsav-össze-
tételű repceolajat tartalmazó Combiflex olaj fontos 
részei lehetnek a zsírszegény táplálkozásnak. 

6.  Termékeinken elhelyezett  
táplálkozási edukáció

Termékeink csomagolásán innovatív módon igyek-
szünk megmutatni a helyes fogyasztási mennyisé-
geket, ezen kívül hasznos tippekkel és tanácsokkal 
látjuk el fogyasztóinkat a kiegyensúlyozott étrend 
megvalósításához.

Pontos fogyasztói tájékoztatás
A Nestlé nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók pon-
tos tájékoztatására. Ennek legfontosabb felülete 
a termékek csomagolása. A termékinformációk 
mellett 2014 vége óta valamennyi gyermekeknek 
szánt, több adagos húsvéti és karácsonyi csoko-
ládé termék csomagolásán feltüntetjük a javasolt 
fogyasztási mennyiséget, ezzel párhuzamosan 
pedig egyes termékek tömege is csökkent. Ennek 
eredményeképpen a gyerekeknek szánt édesség 
termékek javasolt adagja maximum 120 kalóriát  
és 11 g hozzáadott cukrot tartalmaz. 
A számok mellett, ahol mód van rá, a „Jó tudni“ 
és „Gondolta volna?“ felvezetéssel a tápérték 
információk mellett ajánlásokat is feltüntetünk a 
csomagoláson, ezzel is hozzásegítve a fogyasz-
tókat a kiegyensúlyozott étrend betartásához. 
2015 végéig a Nestlé édességeinek 40%-án, kávé 
termékeinek szinte 100%-án és a Nesquik kakaó 
italpor termékeinek 70%-án (az eladási mennyisé-
gek figyelembe vételével) található QR kódot. 

Vállalásaink Eredményeink

2014 végéig minden releváns termé-
künk, köztük a húsvéti és karácsonyi 
csokoládé termékek csomagolásán 
is feltüntetjük az ajánlott adagolási 
útmutatót.

Nem csak a húsvéti és karácsonyi 
csokoládé, de a Boci táblás termékek 
és a cukorkáink csomagolásán is 
megtalálható az innovatív adagolási 
útmutatónk.

A konyhai fix alaptermékeink a 
teljes étkezésre vonatkozóan adnak 
adagolási iránymutatást hozzásegítve a 
fogyasztókat a napi öt adag zöldséget 
fogyasztásához.

Jelenleg a releváns termékeink több 
mint 90%-a megfelel a Nestlé belső 
Tápanyagösszetétel Értékelő Rend-
szerében meghatározott táplálkozási 
alapértékek szerinti telített zsírsavakra 
vonatkozó kritériumoknak, ezen felül 
két új terméket is bevezetünk, a 
Thomy Light Majonézt és a kedvező 
zsírsav-összetételű repceolajat tartal-
mazó Combiflex olajat.

A kötelező tápértékjelölésre vonatkozó 
rendeletben előírtakon túlmenően a 
csomagolás hátoldalán 100g/100ml 
termékre, illetve egy adagra vonat-
kozóan is megadjuk az energia és 
makrotápanyagok referencia beviteli 
értékét, emellett azokon az egész 
évben kapható termékeinken, ahol a 
csomagolás mérete ezt megengedi, 
a csomagolás előlapján is megadjuk 
az egy adagra vonatkoztatott napi 
energia referencia beviteli értéket. 
Jelenleg már a portfóliónk releváns* 
termékeinek 100%-án megvalósítottuk 
a fentebb vállaltakat.

Ahol ezt a csomagolás mérete 
megengedi, a „Jó tudni“ és „Gondolta 
volna?“ részen tápérték információkat 
és ajánlásokat tüntetünk fel, ezzel 
 hozzásegítve fogyasztóinkat a kiegyen-
súlyozott étrend megvalósításához.

2015 végéig édességeink 40%-án, 
kávé termékeink szinte 100%-án és 
a Nesquik kakaó italpor termékeink 
70%-án (az eladási mennyiségek 
figyelembe vételével) helyezünk el 
QR kódot.

7.  Gyermekeket célzó  
 marketingtevékenység

Termékeinket felelős módon reklámozzuk,  
saját és európai szintű önkéntes vállalásainknak 
megfelelve. 

Vállalásaink Eredményeink

2014 decemberétől megvalósítjuk az 
EU Pledge táplálkozási kritériumokra vo-
natkozó Fehér Könyvében foglaltakat.

A 35%-ban vagy ennél nagyobb 
arányban 12 év alatti gyermekek által 
nézett műsorokban reklámozott vala-
mennyi termékünknek meg kell felelni 
az EU Pledge általános táplálkozási 
kritériumainak.

Az EU Pledge Fehér Könyve értelmé-
ben nem reklámozunk édességeket 
12 éven aluli gyerekek számára 2015. 
január 1-jétől.

8.  Az egészséges étrend és  
testmozgás népszerűsítése

Oktatóprogramjaink és kommunikációs kampá-
nyaink segítségével igyekszünk minél több em-
berhez  eljuttatni az egészséges életmód üzenetét, 
valamint felhívni a lakosság figyelmét a kiegyen-
súlyozott táplálkozás és rendszeres fizikai aktivitás 
fontosságára.

Vállalásaink Eredményeink

A legújabb ismeretek felhasználásá-
val tovább folytatjuk az Egészséges 
Kezdet, Egészséges Élet oktatóprog-
ramunkat.

Az oktatást a várandós anyákra is 
kiterjesztjük, hogy már idejekorán kibő-
vítsük a babák táplálásának, valójában 
már a fogamzás idején elkezdődő első 
1000 napjára vonatkozó tudásukat. 
Leginkább a szoptatás jelentőségét 
és a nem megfelelő táplálás hosszú 
távú következményeinek megelőzését 
emeljük ki.

Jelenleg közel 120, szakértők által 
szerkesztett cikket ölel fel a tudásbá-
zis, amelyet folyamatosan fejlesztünk 
és bővítünk, segítve ezzel a várandós 
kismamákat.

Folytatjuk az együttműködésünket a 
Magyar Gyermekorvosok Társaságá-
val, melynek célja a gyermekorvosok 
tájékoztatása a csecsemők táplálására 
vonatkozó tudományos bizonyítékokról.

Az MGYT-vel való együttműködés 
mellett, a primer prevenció fontossá-
gát hirdetjük a csecsemőtáplálásban 
érintett egészségügyi szakemberek 
körében. Támogatjuk az anyatejes 
táplálást a WHO által megfogalmazott 
iránymutatásokkal teljes összhangban.

Folytatjuk a NUTRIKID programunkat, 
hogy tovább népszerűsítsük az egész-
séges táplálkozás alapelveit.

Az egészséges táplálkozás előmozdí-
tásán belül kiemeljük a mindennapos 
reggeli jelentőségét és a kiegyensúlyo-
zott reggeli ideális összetételét.

Célul tűztük ki, hogy a jövőben is sze-
repeljünk az FTSE4Good indexben.
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Oktatással a gyermekek egészségéért
Folyamatosan megújuló ismeretanyagra támasz-
kodva tovább folytatódik az „Egészséges Kezdet, 
Egészséges Élet” oktatóprogram minden olyan 
lehetséges csatornán, ahol lehetőség nyílik a pár-
beszédre a szakemberekkel és a fogyasztókkal.  
A digitális forradalom korában ez a párbeszéd 
2016-tól a „mobile first platform”-on folytatódik.
A Nestlé célja, hogy az oktatást a várandós 
édesanyákra is kiterjeszti, hogy már idejekorán 
bővíthessék a babák táplálásának, valójában már 
a fogamzás idején elkezdődő első 1000 napjára 
vonatkozó tudásukat. A tájékoztatás során legin-
kább a szoptatás jelentőségét és a nem megfelelő 
táplálás hosszú távú következményeinek megelő-
zésére fókuszál a program. 
Az egészséges táplálkozás eszméjének terjesztése 
a célja a NUTRIKID-programnak, a Nestlé az Egész-
séges Gyermekekért program keretében pedig a 
jövőben az eddiginél is nagyobb figyelmet fordít 
a vállalat az egészséges életmód részét képező 
testmozgás népszerűsítésére. 

Szakmai összefogással a közös célokért
A Nestlé iparági vezetőként összefogva más 
élelmiszeripari gyártókkal és a szakmai szerve-
zetekkel küzd azért, hogy javítson a kedvezőtlen 
egészségügyi mutatókon, ezért az elsők között 
csatlakozott az Élelmiszerfeldolgozók Országos 
Szövetségégének (ÉFOSZ) „Élelmiszeripar a 
fogyasztók egészségéért – tegyünk együtt érte” 
nevű kezdeményezéséhez. Az ÉFOSZ napjaink 
legkritikusabb, egészséges táplálkozással össze-
függő kérdéseiben – mint a só, a zsír, a kalória, a 
transzzsír vagy éppen a felelős reklámozás – fogal-
mazott meg vállalásokat a hazai élelmiszergyártók 
számára. A szövetség emellett felkérte azokat a 
szervezeteket, amelyeknek elsődleges fontosságú, 
hogy iparági szinten járulhassanak hozzá a magyar 
fogyasztók sokszínű és kiegyensúlyozott táplálko-
zásához, egészségi állapotuk javításához, ösztö-
nözve őket az aktív életmód megvalósítására, hogy 
lépjenek be az összefogásba.
A hazai gyermekgyógyászat és betegségmeg-
előzés legismertebb szakmai szervezetei, a 
Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Magyar 
Gyermek-gasztroenterológiai Társaság, a Házi 
Gyermekorvosok Egyesülete, a Magyar Védőnők 
Egyesülete és a Nemzeti Egészségfejlesztési 

„A 150 éves Nestlé nél 
egyik legfontosabb 
feladatunknak tartjuk, 
hogy a felnövekvő 
generációk és szüleik 
körében szemlélet-
változást érjünk el:  
ne a rossz minták 
öröklődjenek a csa-
ládok étkezési  
szokásaiban. Ezért  
is támogatjuk az 
»Összefogás a gyer-
mekek egészségéért« 
kezdeményezést is a 
Nestlé az Egészséges 
Gyermekekért  
Program keretében.”

Szilva Mónika 
kommunikációs  

és marketing igazgató

Intézet „Összefogás a gyermekek egészségéért” 
néven lépett együttműködésre annak érdekében, 
hogy felhívja a figyelmet a gyermekkori elhízás 
járványszerű terjedésére és súlyos következmé-
nyeire, oktatási programokat dolgozzon ki a gyer-
mekorvosoknak, védőnőknek és szakembereknek. 
A létrehozók gyermekprevenciós központot hoztak 
létre, amely mintaprojektként működik jelenleg, 
és a tapasztalatok tükrében a kezdeményezést a 
jövőben az egész országra kiterjeszthetik. Az Ösz-
szefogás támogatójaként a Nestlé a mintaprojektet 
kiemelt fontosságúnak tekinti.

Nestlé az egészséges gyermekekért 
A vállalat a szakmai szervezetek álláspontjával 
 összhangban indította el Nestlé az Egészséges 
Gyermekekért programját, amelynek keretében 
konkrét vállalásokat fogalmazott meg, reagálva  
a helyi igényekre és kihívásokra. Ezek a kezdemé-
nyezések magukba foglalják a gyermekek kiegyen-
súlyozott étrendjét támogató termékfejlesztést, 
például a vitaminokkal és ásványi anyagokkal törté-
nő dúsítást, valamint a termékek cukortartalmának 

csökkentését. Másik kiemelt terület a gyermekek 
oktatása, de emellett nagy szerepe van a szülők 
folyamatos és egyértelmű tájékoztatásának is, 
hiszen fontos, hogy tudatos döntést hozzanak a 
család táplálkozásával kapcsolatban. A cég egyik 
legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a felnö-
vekvő generációk és szüleik körében szemléletvál-
tozást tudjon elérni és ne a rossz minták öröklődje-
nek a családok étkezési szokásaiban.

Ennek keretében 2014-15-ben is folytatódott a 
2003-ban indított Nutrikid program, amelynek célja 
az egészséges táplálkozás alapelveinek népszerű-
sítése az iskolás gyerekek körében. 
A Nestlé csatlakozott az elhízás megelőzését 
szolgáló hálózatként ismert EPODE-hez. Ennek 
a programnak a keretein belül az országban már 
második helyszínként, Szerencsen is útjára indul 
a GYERE – Gyermekek Egészsége Program a 
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének 
vezetésével. A cél a gyermekek egészségtudatos 
életmódjának kialakítása, mellyel a gyermekkori 
elhízás megelőzését kívánják elérni. A három évig 
tartó programban a város teljes 0-18 év közötti 
lakossága, összesen 2259 gyermek vesz részt.  
A program megvalósítását a Nestlé az Egészséges 
Gyermekekért című kezdeményezése keretében 
támogatja. 

Kiegyensúlyozott reggelivel  
az egészséges életért
Az egészséges táplálkozás fontosságáról szóló 
kommunikációján belül vállalatunk különös hang-
súlyt fektet a mindennapos és kiegyensúlyozott 
reggeli jelentőségének és a kiegyensúlyozott reg-
geli ideális összetételének széles körben történő 
megismertetésére. A reggeliről mint fontos közös 
családi étkezésről, az ásványi anyagok, vitaminok 
és rostok, valamint az első ezer nap táplálkozásá-
nak fontosságáról is kommunikáltunk a családokat 
megszólító oktató minifilm, írott és digitális sajtó 
anyagok, nagy érdeklődést kiváltó és jelentős 
elérést hozó sajtóesemények segítségével. 

9.  Kiegyensúlyozott életmód  
ösztönzése a dolgozók körében

Dolgozóinknak széleskörű, egészséges táplálko-
zásra és életmódra vonatkozó elméleti és gyakor-
lati oktatást, valamint fizikai aktivitásra ösztönző 
programokat biztosítunk.

Vállalásaink Eredményeink

2015 végéig minden Nestlé dolgozó ak-
tualizált NQ képzésben részesül, melyet 
poszterek, szórólapok, workshopok, 
e-learning és prezentációk formájában 
biztosítunk.

2014 során elkezdtük a belső elköte-
lezettség programunk megvalósítását, 
melynek 4 alappillére:
•  a kiegyensúlyozott táplálkozásra 

vonatkozó oktatás
• az ennek megfelelő gyakorlat
•  a testmozgás és szellemi aktivitás 

jelentőségének oktatása
• és beültetése a gyakorlatba.

Jelenleg közel 120, szakértők által 
szerkesztett cikket ölel fel a tudásbá-
zis, amelyet folyamatosan fejlesztünk 
és bővítünk, segítve ezzel a várandós 
kismamákat.

Vállalati értékek – dolgozói programok
A vállalat számára fontos értékeket, a Nestlé 
társadalmi szerepvállalásának programjait nem 
csak kifelé, de dolgozói felé is folyamatosan kom-
munikáljuk. 2015 végéig minden Nestlé dolgozó 
aktualizált NQ táplálkozási képzésben részesült, 
amelyet poszterek, szórólapok, workshopok, 
e-learning és prezentációk formájában biztosított a 
vállalat. 2014 során elindult a belső elkötelezettség 
program, amelynek 4 alappillére a kiegyensúlyozott 
táplálkozásra vonatkozó oktatás; az ennek megfe-
lelő gyakorlat; a testmozgás és szellemi aktivitás 
jelentőségének oktatása; és beültetése a gyakor-
latba. A többlépcsős programot a dolgozók eltérő 
tudásszintjét figyelembe véve alakították ki.
Az elmúlt két évben több dolgozó csatlakozott a 
Globális Vállalati Kihíváshoz, amelynek keretében 
a mindennapi testmozgáshoz kapnak segítséget 
lépésszámaik mérésével azok növeléséhez.
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10.  Kutatás a magyar társadalom  
életmódbeli szokásairól

Az egészséges életmód elérését célzó termékfej-
lesztéseink és edukációs programjaink folyamatos 
fejlesztéséhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy 
ismerjük a magyar lakosság táplálkozási és élet-
módbeli szokásait. 

Eredményeink

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai támogatásával 
táplálékbeviteli kutatást végeztünk a 0-3 évesek, valamint a 4-10 évesek körében. 
A kutatás eredményeit egy másfél éves kampány keretein belül mutattuk be a 
magyar lakosságnak.

Kutatásokkal, tájékoztatással, oktatással  
a társadalom szemléletformálásáért
A Nestlé, számos szakmai partnerével közösen, 
köztük a Magyar Dietetikusok Országos Szövet-
ségével (MDOSZ) és a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságával (MGYT), folyamatosan kutatja a 
gyerekek táplálkozási szokásait.

2014-ben, a Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetségének szakmai támogatásával táplálékbeviteli 
kutatást végeztünk, amelynek keretében 4–10 
éves gyermekek táplálkozását és fizikai aktivitását 
mértük fel táplálkozási napló és kérdőív segítségé-
vel. A kutatás eredményeit és tanulságait számos 
hazai és nemzetközi szakmai konferencián és 
szaklapban tettük közzé, ezzel segítve a szakem-
berek munkáját a gyerekkori elhízás és betegségek 
megelőzése érdekében. 
A kutatás rávilágított, hogy a korosztályra a korai 
túlsúly és elhízás problémája mellett egyes 
tápanyagok hiányos, vagy épp túlzott bevitele 
jellemző. Ez a felnövekvő generáció egészségi 
kilátásait jelentős mértékben rontja, sőt bizonyos 
betegségek egyre korábban jelenhetnek meg. 
2015-ben a 0-3 éves csecsemő és kisded, va-
lamint szoptató édesanya táplálékbeviteli fel-
mérésével folytatódott a kutatómunka. A nagy-
városokra reprezentatív kutatás eredményeit a 
prevencióban és kifejezetten a csecsemőtáplá-
lásban érdekelt szakemberekhez is eljutott, ezzel 
elősegítve új táplálkozási irányelvek és ajánlások 
kidolgozását, valamint a korai életkorban történő 
oktatás fejlesztését.

Főbb márkáink

Márkák és termékek 

További információkért látogasson el oldalainkra! 
• www.nestle.hu
• www.igyteljesazelet.hu 
• Nestlé Magyarország (https://www.facebook.com/Nestle.HU) 
• Egy teljes élet hozzávalói (https://www.facebook.com/egyteljeselethozzavaloi)
• Kit Kat Magyarország (https://www.facebook.com/KitKatMagyarorszag) 
• BALATON szelet (https://www.facebook.com/BALATONszelet) 
• Boci csokoládé (https://www.facebook.com/Bocicsokolade) 
• NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.HU) 
• Nesquik (https://www.facebook.com/Nesquik.HU)
• Gondos Gazdik (https://www.facebook.com/GondosGazdik) 
• Mindenem a macskám (https://www.facebook.com/friskies.hu) 
• Gabonakör (https://www.facebook.com/Gabonakor) 
• Maggi Okoskonyha (https://www.facebook.com/MaggiOkoskonyha) 
• NESCAFÉ Dolce Gusto Magyarország (https://www.facebook.com/NESCAFEdolcegustoHungary) 
• Nestlé Fitness (https://www.facebook.com/NestleFitnessMagyarorszag) 
• Nestlé baba (https://www.facebook.com/nestlebaba )
• Purina Dog Chow (https://www.facebook.com/DogChow ) 
• Nespresso (https://www.facebook.com/Nespresso.HU )

Nestle
Health
Science

NestleHealthScience
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A Nescafé 2015-ben egyedülálló akcióval hívta fel a 
figyelmet arra, hogy a jelenlegi kávétermelés nem tud  
lépést tartani a folyamatosan növekvő kereslettel, és ha 
a tendencia nem fordul meg, a kávé luxuscikké válhat.  
Az űrhajózás világnapján, április 12-én a magyar Puli Space 
Technologies és a Nescafé munkatársai egy Nescafé-s 
dobozba csomagolt kávécserjét juttattak fel az űrbe.
http://www.youtube.com/watch?v=qI4b3NCyLrw

Alapanyagok fenntartható  
forrásból 
A fenntarthatósághoz számunkra hozzátartozik az 
alapanyagaink beszerzése is. Törekszünk rá, hogy 
elsősorban helyi termelőktől származó alapanya-
gokat használjunk, például a büki gyárba beszállí-
tott, évi 140 ezer tonna alapanyag hozzávetőlege-
sen 60 százaléka hazai forrásból származik. A gyár 
10 év alatt 600 ezer tonna hazai gabonát dolgozott 
fel termékei előállítása során. Így a szállítással járó 
környezeti terhelést is igyekszünk csökkenteni, 
amellett, hogy a helyi közösséget, amelynek mi is 
részesei vagyunk, támogatjuk.
Minden beszállítónkra érvényes a beszállítói 
kódexünk, ezzel garantáljuk, hogy beszállítóink 
100%-ban megfelelnek vállalatunk irányelveinek. 
Vannak természetesen olyan alapanyagok (például 
kávé, kakaó), amelyek éghajlati adottságaink miatt 
nem származhatnak helyi termelőktől, ám ezeket is 
bizonyítottan fenntartható forrásból szerezzük be.

Nescafé terv
A környezetért, a jövőért felelősséget érző válla-
latként a Nestlé nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
a termékei előállításához felhasznált alapanyago-

kat,  olyan beszállítóktól szerezze be, amelyek azo-
kat felelősségteljesen és fenntartható módon ter-
melték meg.
A globális Nescafé-terv „Farmer Connect” prog-
ramja biztosítja, hogy vállalatunk közvetlenül a 
 termelőktől tudja beszerezni a kávét. A Nestlé 
technológiai segítséget nyújt a gazdáknak, hogy  
a megtermelt kávé megfeleljen a legmagasabb 
 minőségi elvárásoknak is.
A Nestlé a világ legnagyobb közvetlen kávébe-
szerzője, rendszere kistermelők és közvetítő 
kereskedők tízezrei számára teszi lehetővé, hogy 
a kávét közvetlenül az átvevő telepeikre szállítsák. 
Így magasabb áron tudják értékesíteni a kávét és 
ingyenes technikai segítséget kapnak, amellyel 
javíthatják termésük minőségét és többféle tevé-
kenységet folytathatnak. Ezáltal több jövedelemre 
tehetnek szert, a Nestlé számára pedig biztosított 
a magas minőségű kávéellátás.
Az elkövetkező években a Nestlé megduplázza a 
közvetlenül a termelőktől származó, Nescaféhoz 
felhasznált kávébab beszerzési mennyiségét, 
amely évente 180 000 termelőtől 150 000 tonna 
kávét jelent. 2020-ig 122 milliárd forintnak megfe-
lelő összeget fektet a Nestlé a Nescafé Tervbe. 

Elindult a  
Nescafé Terv

Elindítottuk a Nescafé Tervet Közép- 
Amerikában is (amivel 13 országot 
fedtünk le) 148 198 tonna kávé be-
szerzése 176 040 „Farmer Connect” 
tag kistermelőtől, és több mint  
21,4 millió kávécserje szétosztása 
a kávétermelők között.

2015-ben elértük célunkat: a tervezett 
180 000 tonna helyett összesen  
225 600 tonna kávét szereztünk be a 
„Farmer Connect” programon keresz-
tül, melyből 191 700 tonna, azaz közel 
85% megfelel a 4C (Common Code 
for the Coffee Community) Egyesület 
fenntarthatósági sztenderdjének

A beszerzett kávémennyiségből  
90 000 tonna megfelel a Fenntartható 
Mezőgazdasági Hálózat alapelveinek, 
220 millió, a különféle betegségeknek 
ellenálló kávécserje szétosztása a 
termelőknek.

2010 2013 2015 2020

A NESCAFÉ-t Max Morgenthaler állította elő 1938-ban 
a brazil kormány kérésére, hogy hasznosítsa a Brazíliá-
ban felhalmozódott kávémennyiséget. Az első magyar 
töltésű NESCAFÉ 1978-ban került a polcokra. 

A 2006-ban megjelent NESCAFÉ DOLCE GUSTO-nak 
köszönthetően bárki elkészítheti a tökéletes csésze 
kávét, akár egy barista. 

Kakaóterv
A kávé mellett a kakaótermesztés professzionalizá-
lásának elősegítése is célja a vállalatnak, ezért indí-
tottuk el a Kakaó-tervet, amellyel az a szándékunk, 
hogy a farmerek nyereségesen gazdálkodjanak, 
életminőségük javuljon és gyermekeik oktatásban 
részesüljenek.
A Kakaóterv a kakaótermelők, családjaik és 
közösségeik fő problémáinak megoldását, enyhí-
tését célozza. A terv – amely már működik a világ 
legnagyobb kakaótermelő országában, Elefánt-
csontparton, és a legjobb minőségű kakaó szárma-
zási helyein, Ecuadorban és Venezuelában. Ennek 
keretében a következő évtizedben a Nestlé 110 
millió svájci frankot fektet a kakaó értékteremtési 
kezdeményezésekbe, közel kétszer annyit, mint az 
elmúlt 15 évben. Ecuadorban és Elefántcsontpar-
ton képzéseket szervez a gazdáknak a termésátlag 

növelése, a betegségek csökkentése, a környezet 
védelme és a magasabb árszínvonalú, jobb minő-
ségű termés érdekében.
A Nestlé új elefántcsontparti K+F központja 2012 
óta minden évben egymillió, magas termésátla-
gú kakaócserjét biztosít a gazdáknak. A központ 
programjainak fókuszában a helyi alapanyagok 
minőségének és mennyiségének növelése, 
valamint mind a mezőgazdasági termelékenység, 
mind az élelmiszerbiztonság javítása áll. Társala-
pítói vagyunk a Nemzetközi Kakaó Alapítványnak 
(World Cocoa Foundation, WCF), amely a kevéssé 
hatékony gazdálkodási technikák és a környezet-
védelmi gyakorlatok fejlesztését célozza. 2010. év 
végéig mintegy 340 000 gyerek vett részt a WCF 
által támogatott oktatási programokban, amelyek 
keretében 8800 tanárt képeztünk.
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Elindult a Nestlé Kakaó Terv 27 000 kakaótermelő  
gazdának nyújtottunk  
oktatást mezőgazdasági 
gyakorlatokról és praktikákról, 
farmvezetésről, és a  
számukra releváns társadalmi 
és környezeti kérdésekről.

62 299 torna kakaó beszer-
zése a Kakaóterv alapelvének 
megfelelően. 8 szövetkezetnél 
vezettük be a gyermekmunka 
kiküszöbölését segítő  
rendszert, 13 iskolát építet-
tünk, illetve újítottunk fel,  
és 33 885 kistermelőnek 
biztosítottunk oktatást.

2015-ben meghaladtuk 
kitűzött célunkat, és a 100 000 
tonna helyett 121 481 tonna 
kakaót szereztünk be a Kakaó 
Terv keretében. A 40 iskola 
építésére irányuló célunkat is 
sikerrel teljesítettük, összesen 
44 617 termelő oktatását 
lehetővé téve

12 millió, a betegségeknek 
ellenálló palántát osztunk szét  
a termelők között.

2009 2012 2013 2015 2020

Nespresso Ecolaboration
2009 óta zajlik a Nespresso Ecolaboration nevű át-
fogó fenntarthatósági-innovációs programja, amely 
magában foglalja a fenntartható kávé-beszerzés 
megvalósítását, a kapszulák újrahasznosítását, és 
az energia-hatékony kávégépek fejlesztését. 2013 
óta a felhasznált kávé 80 százaléka a Nespresso 
AAA Fenntartható Minőség Programjában részt 
vevő és Rainforest Alliance által tanúsított ter-
melőktől származik. Az AAA Fenntartható Minő-
ség Program célja a megfelelő minőségű kávé 
biztosítása mellet a fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok elősegítése, és a termelők életkörül-
ményeinek javítása.

A Nespresso 1986-ban született meg. 

Nestlé a fiatalok  
foglalkoztatásáért

A 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének aránya 
Magyarországon 27 százalékos volt 2013-ban, ma-
gasabb az európai átlagnál. Ezért a Nestlé 2014 és 
2016 között mintegy 20 ezer 30 év alatti fiatalnak 
biztosított munka- vagy gyakornoki lehetőséget –  
a gyárakban dolgozóktól, az értékesítési asszisz-
tenseken át a vezetői pozíciókig.

A „Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért” kezdemé-
nyezés keretében a vállalat 2014-ben elindította 
a „Foglalkoztatási partnerprogramot”. Az össze-
fogáshoz olyan európai vállalatok csatlakoznak, 
akik felismerték, hogy a fiatalok munkanélkülisége 
egy jelentős társadalmi és gazdasági probléma a 
kontinensen, és elkötelezettek ennek megoldá-
sa iránt. A 2013 telén indított Nestlé a Fiatalok 
Foglalkoztatásáért program első hazai eredménye, 
hogy a vállalat 122 gyakornokot segített munkata-
pasztalat-szerzési lehetőséghez – ezzel a Ma-
gyarországon 2016 végéig vállalt, gyakornokokra 
vonatkozó célkitűzés már 50 százalékban teljesült 
- és emellett több mint 200 harminc év alatti fiatal 
jutott munkához. 
A fiatalok felkarolása, ismereteik szélesítése 
további programokban is megjelenik. A Nestlé és 
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara 
elindította külön programját, ami céljául tűzte ki, 
hogy a vállalat tapasztalt élelmiszermérnök, kutató, 
jogász, dietetikus és kommunikációs szakemberei 
segítségével olyan szakmai ismereteket adjon át 
a táplálkozástudományi képzésben résztvevő hall-
gatóknak, amellyel hozzájárulhatnak a fogyasztók 
tudatos döntéseihez. A képzés során a hallgatók 
még jobban megismerhetik az élelmiszeripari sa-
játosságokat: az élelmiszerfejlesztéshez és a szak-
mailag megfelelő tájékoztatáshoz szükséges kész-
ségeket, az ezeket támogató kutatási és fejlesztési 
területeket, a fogyasztói magatartást, valamint 
a felelős kommunikációval szemben támasztott 
követelményeket és szabályozási környezetet.

Európai gyártóközpont Szerencsen
1991. április 11-én a Nestlé megvásárolta a sze-
rencsi és diósgyőri gyárakat, majd megalapította a 
Nestlé Hungária Kft.-t. A gyárfejlesztések eredmé-
nyeként a szerencsi gyár lett a közép-európai 
italporgyártó és töltőüzemünk, itt gyártjuk többek 
között a hazai piacon is kapható Nesquik és az 
egyre népszerűbb Nescafé 3in1 termékeinket.  
A szerencsi gyárban 2015 nyarán avattuk fel új 
gyártósorunkat: a 180 millió forintos beruházás 

Nestlé a helyi közösségekben

A Nestlé három hazai gyára – a szerencsi, a diósgyőri és a büki – összesen  
33 országba exportálja termékeit, és mára összesen 2200 főt foglalkoztat.  
Vállalatunk így aktív szerepet vállal a helyi közösségek életének alakításában.

A Nestlé Hungária Kft 1991-ben alakult meg. 

Magyarországon minden gyárunk rendelkezik FSSC 
22000 tanúsítvánnyal.

Gyáraink
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 révén a létszám száz fővel, 480-ra emelkedett.  
A beruházással 10 százalékkal növekedett a gyár-
egység csomagolókapacitása. Az itt készült termé-
kek már 26 ország üzleteiben elérhetőek. A gyár 
éves termelése 30 ezer tonna, amiből 80 százalék 
exportra készül. Vállalatunk gazdasági szerepe meg-
határozó a szerencsi kistérségben: amellett, hogy 
közel félezer embernek biztosítunk munkalehetősé-
get, a beszállítóink többsége is magyar, akik több 
mint 6,5 milliárd forint értékben szállítanak termé-
keket és szolgáltatásokat a szerencsi gyár számára. 
Az elmúlt években Kanada és az európai országok 
mellett az Egyesült Arab Emírségben is Magyaror-
szágon gyártott instant kávét fogyasztottak.
Nem csupán Magyarországon, hanem világszerte 
is elsődleges érték a Nestlé számára a munkatár-
sak egészsége és biztonsága. 2012-ben a „Nestlé 
a helyi közösségekben” elvére alapozva egy új 
programot indítottunk el a szerencsi Bocskai István 
gimnáziummal, melynek célja a biztonságtudatos 
gondolkodásmód kialakítása. Tapasztalatainkat a 
diósgyőri térség iskoláival is megosztottuk.

1927-ben gyártották az első tábla tejcsokoládét  
Szerencsen, mely a fogyasztóknak köszönhetően 
hamarosan BOCI-csoki néven válik ismertté. 
1930-ban pedig megjelenik a Szerencsi kakaópor. 

A diósgyőri üzem
A diósgyőri gyár a Nestlé cégcsoport egyetlen, 
kizárólag üreges csokoládéfigurák gyártására speci-
alizálódott üzeme, amelynek termékei Magyaror-
szág mellett 23 másik országban kerülnek piacra. 
Az üzem termelésének 88 százaléka exportra tör-
ténik. A diósgyőri gyárban a Nestlé jelenleg több 
mint 600 főt foglalkoztat: 2015-ben rekordmennyi-
ségű, összesen 4 ezer tonnányi csokifigurát, azaz 
összesen közel 67 millió darabot állítottunk itt elő. 
Az idei év pedig újabb növekedést hozhat, hiszen 
Brazília, Ecuador és Japán mellett az Egyesült Álla-
mokból is komoly az érdeklődés a figurák iránt, így 
2016 telén már ezek az országok is a gyár partne-
rei lehetnek. 
A tengerentúli vevőknél különleges szállítási eljá-
rásokra van szükség. Miskolcról ugyanis először 
a holland Bremenhaven kikötőjébe érkeznek a 
csokoládék, ahonnan a közel egy hónapos utazás 
alatt speciális hűtőkonténerekben érik el Ausztrália 
és Új-Zéland partjait. Így jutnak el a Diósgyőrben 
készült csokitojások, csokinyulak és csokicsibék 
Kanadába és Chilébe is. 
Export szempontjából van, ahol a húsvéti időszak 
még az év végi ünnepeknél is fontosabb: 2014-
ben például közel négyszer több csokinyuszit 
(46 tonna) szállított a Nestlé diósgyőri gyára az 
afrikai országoknak, mint csokimikulást (12 tonna). 
Kanadában is hasonlóan alakult ez az arány, így 
itt 118 tonnányi húsvéti édesség került piacra az 
észak-magyarországi városból.

A tavalyi karácsonyi szezonban 31 millió darab 
üreges csokoládéfigurát állítottak elő a Nestlé 
diósgyőri gyárában, amelyek 5 kontinens 23 
országában kerülnek piacra. A vállalat az elmúlt 
öt évben több mint egymilliárd forintot fordított 
beruházásokra a diósgyőri gyárban, a karácsonyi 
export értéke pedig 80 százalékkal nőtt. 
Számos innováció Magyarországról indult világ-
hódító útjára, például a dúsított figurák, amelyek 
csokoládéja kekszet, mogyorót vagy gabonap-
elyhet tartalmaz. Az egyes országok fogyasztó-
inak eltérő ízlésvilága és a nemzetközi trendek 
egyaránt hatnak a diósgyőri termékfejlesztésekre. 
Termékeink kizárólag valódi ét- és tejcsokolá-
déból készülnek, de míg például a német piacra 
mentolos étcsokoládét szállítunk nagyobb meny-
nyiségben, addig Nagy-Britanniában a fehércso-
koládé a kedvenc.
A termékfejlesztések során a vásárlók kiegyensú-
lyozott étrendjének támogatása céljából harmoni-
záltuk az egy adagos figurák súlyát, a több adagos 
csokoládék csomagolásán pedig bevezettük a 
javasolt adagolásra vonatkozó útmutatót.
A gyár 2007 óta működik együtt egy megválto-
zott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztató 
helyi céggel, amelyen keresztül további 100 fő-
nek biztosítunk munkát az üzemben csomagolási 
feladatokra.

Az első Balaton szeletet 1950-ben  
gyártották Diósgyőrött. 

A büki állateledelgyár
1998-ban megvásároltuk a Jupiter Állateledel 
Gyártó Kft.-t a DARLING márka használati jogával 
és a büki gyárral együtt. Ezután mintegy 6 milliárd 
forintos beruházással újabb állateledelgyárat 
létesítettünk Bükön, amely – Magyarországon 
elsőként – száraz és nedves állateledel előállításá-
ra egyaránt képes.
Most vállalatunk történetének eddigi legnagyobb 
– több mint 20 milliárd forint értékű - hazai be-
ruházása valósul meg a büki állateledel gyárban, 
amelynek köszönhetően a büki üzem a Nestlé 
legnagyobb és legjelentősebb európai állateledel 

gyártó központjává válik. A Nestlé magyarországi 
jelenléte óta közel 80 milliárd forintot fektetett be, 
ennek több mint felét teszik ki a Bükön végrehaj-
tott beruházások. A beruházás átadása 2017 vé-
gére várható. A bővítés – amelyet a piaci igények 
változása indokolt – két új gyártósort jelent,  
4 töltővel és automatizált multipack csomagolóval. 
A jelenleg konzerv termékeket gyártó üzem átalakí-
tása mellett egy 5000 négyzetméteres új gyártó-
csarnok is épül. A beruházással közvetlenül 70 új 
munkahely jön létre, így a foglalkoztatottak teljes 
létszáma megközelíti az 1000 főt.
Vállalatunknak Európa kilenc országában működik 
állateledel gyára: a közép-kelet-európai régióban 
azonban Magyarországon kívül csak Lengyelor-
szágban található gyártóegység. Az Európában 
előállított, évi 1 millió tonna állateledel 20 százalé-
ka Magyarországon készül.
A büki gyár bővítése során fontos szempont volt 
a kiváló hazai mezőgazdasági alapanyagok elér-
hetősége. A büki gyárba beszállított, évi 140 ezer 
tonna alapanyag hozzávetőlegesen 60 százaléka 
hazai forrásból származik. 10 év alatt gyárunk 600 
ezer tonna hazai gabonát dolgozott fel a termékei 
előállítása során.
A Bükön gyártott termékek 90 százaléka exportra 
készül. A beruházást követően Németország, Uk-
rajna, Románia, Csehország, Ausztria, Olaszország 
és Lengyelország továbbra is fontos felvevő piacok 
maradnak.

A büki állateledel (későbbi PURINA) gyár 1998-ban 
került megvásárlásra. 

Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés26 27



Közös értékteremtés számokban

Szerencs

a Nestlé regionális 
italporgyártó- és töltô központja

országba 
exportál

fő

Nescafé 3in1
26

500

fő600

2002-től

1998
2011
2013

2016

6
-tól

mrd Ft-ból

23mrd Ft

20mrd Ft

Diósgyőr

a Nestlé cégcsoport egyetlen, 
kizárólag üreges csokoládé-
figurákat gyártó üzeme

kontinens

beruházás

beruházás

országába
exportál

5
23

fő900

főre nő-ig10002017
Bük

A Nestlé legnagyobb 
állateledelgyára Európában

Munkatársaink
Képzés, egészség és biztonság
A Nestlé nagy hangsúlyt fektet az élethosszig  
tartó tanulás elvére mind nemzetközi, mind helyi 
szinten, így a Nestlé Hungária Kft. dolgozói szá-
mára egyaránt elérhetőek a szakmai készségeket 
célzó képzések, konferenciák, valamint az egyéni 
kompetenciák fejlesztését szolgáló tréningek is.  
A dolgozók a vezetőjükkel folytatott éves fejlesztő 
beszélgetésen a következő évre vonatkozó célok, 
illetve a lehetséges karrierlépcső ismeretében 
közösen határozzák meg a fejlesztendő területeket 
és az ahhoz kapcsolódó akciótervet. 
Felfogásunk szerint legnagyobb mértékben – hoz-
závetőlegesen 70 százalékban – a dolgozó felelős 
saját fejlődéséért, a legtöbb tapasztalatot napi 
munkája során vagy új feladatokon, projekteken 
keresztül szerzi. Ezután következik a vezetője felől 
érkező útmutatás és mentori támogatás. Végül a 
formális képzések, oktatások tíz százalékban járul-
nak hozzá az egyéni fejlődéshez. Ez a koncepció az 
alapja az éves tréningtervnek, illetve a hosszú távú 
egyéni fejlesztési tervnek.

Motivált dolgozók
A Nestlé Hungária Kft. mint munkáltató, számos 
juttatást biztosít munkavállalóinak, egészségük 
megőrzése, általános közérzetük javítása és 
motiváltságuk növelése érdekében. A hagyomá-

„Hiszünk abban, hogy a munkahelynek tük-
röznie kell az aktuális demográfiai trendeket, 
valamint bevonzani és megtartani az erősen 
motivált és elkötelezett dolgozókat. A kihívá-
sainkat lehetőségekké alakítjuk azáltal, hogy 
időben és megfelelően reagálunk az olyan 
kérdésekre, mint az egyre növekvő újfajta 
karrierutak, párok karrierépítési lehetőségei, 
egyszülős családok, a gondozási feladatok 
megosztása házaspárok és generációk között, 
valamint a fogyatékosság”

Verő Barbara 
HR igazgató

nyosnak mondható egészségpénztár (cafeteria 
keretében választható), a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatás és csoportos élet- és balesetbiztosítás 
mellett minden nap friss gyümölcsökkel és korlát-
lan mennyiségben rendelkezésre álló ásványvízzel 
járul hozzá az egészséges életmódhoz, valamint 
különböző sportolási lehetőségeket biztosít mun-
kavállalói részére. Az irodában dolgozó kollégák 
rugalmas munkaidő-beosztásban dolgozhatnak.

Egészségesebb munkatársak
A Nestlénél az egészséges táplálkozás tudatosí-
tása továbbra is az egyik legfőbb cél, legyen szó 
általában a magyar társadalomról vagy szűkebb 
értelemben a munkatársakról. A dolgozóknak szóló 
NQ (Nutritional Quotient) táplálkozási tréninget a 
vállalat 2007-ben vezette be. Ennek elsődleges 
célja, hogy az ott megszerzett tudást a munkatár-
sak saját maguk és családjuk életében is alkalmaz-
ni tudják. 
További cél, hogy a fogyasztói kommunikáció 
során a fogyasztók kézzelfogható, értékes ismere-
tekhez jussanak a Nestlé munkatársaitól, illetve a 
munkatársak a megszerzett tudást azonnal és köz-
vetlenül, magabiztosan alkalmazhassák a minden-
napi munka során, fokozva ezzel munkájuk minősé-
gét. 2010-ben interaktív e-learning programot és a 
nehezebben elérhető dolgozóknak – például  fizikai 
munkásoknak – szóló eszközöket (a kulcsüzenete-
ket kiemelő plakátsorozatot) vezettünk be.
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Munkavédelem és biztonság
Az Üzleti Alapelveinkben lefektetett, és a magyar 
jogszabályokban előírt egészségvédelmi és munkabiz-
tonsági szabályok betartását 2011-ben sikeresen felül-
vizsgáltattuk az SGS tanúsító céggel. A balesetmentes 
munkakörnyezet iránti elkötelezettségünket a Nestlé 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási 
Rendszer (OHSAS 18001 szerinti rendszer) támogatja. 
Minden gyáregységünkben viselkedésalapú munka-
védelmi program folyik, az úgynevezett biztonsági 
beszélgetések (BIBE) rendszere, amely nagyban 
hozzájárult a balesetek számának csökkentéséhez. 
A BIBE lényege, hogy minden egyes munkavállaló 
bevonásával figyelünk oda munkakörnyezetünkre és 
munkatársainkra. 
Kollégáink figyelmet fordítanak minden incidens 
(kvázibaleset, kisebb sérülések) kivizsgálására, hogy 
a későbbi – esetleg komolyabb – következményeket 
megelőzzék. Fontos hangsúlyt kap emellett az ergo-
nómia, amely során felmérik és javítják a munkakörül-
ményeket mind a gyárakban, mind pedig az irodákban. 
Folyamatosan dolgozunk a gépek biztonságának 
fejlesztésén is (Zero Access projekt).
Cégünk célul tűzte ki a vezetés biztonságának javí-
tását, ezért minden cégautót vezető számára elméleti 
és gyakorlati vezetéstechnikai tréninget biztosít.  
A központi irodában önkéntes biztonsági nagykövetek 
segítik a biztonsággal – egészséggel kapcsolatos prog-

ramok lebonyolítását, illetve az ezekhez kapcsoló-
dó kommunikációt.
Az évente megrendezett Egészségi-, biztonsági 
nap (Health&Safety day) pedig lehetőséget biztosít 
minden alkalmazott számára, hogy aktívan részt 
vehessen a témához kapcsolódó programokon, 
ezzel is fejlesztve tudását illetve a vállalti kultúrát.

Üzemi balesetek és kiesett napok száma 
(a Nestlé magyarországi egységeinél, darab, nap)

2013 2014 2015

Központi iroda, Budapest
Üzemi balesetek száma 1 1 1

Kiesett munkanapok száma 130 122 85

Szerencs
Üzemi balesetek száma 0 0 1

Kiesett munkanapok száma 0 0 12

Diósgyőr
Üzemi balesetek száma 1 1 1

Kiesett munkanapok száma 69 25 86

Bük
Üzemi balesetek száma 2 1 0

Kiesett munkanapok száma 74 113 0

* egyéb okból kifolyó munkaidő-kiesés nem történt
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Emberi jogok
A Nestlé teljes mértékben támogatja az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének az emberi jogokkal és 
munkaügyekkel kapcsolatos irányelveiről szóló 
 Globális Megállapodást (United Nations Global 
Compact), és minden üzleti tevékenységében 
 példát kíván mutatni a helyes emberi jogi és mun-
kaügyi eljárásmódok területén.
A Nestlé Üzleti Alapelvek és az Üzleti Etikai Kódex 
tartalmazzák azokat a minimumkövetelményeket, 
amelyeket világszerte betartunk a helyi jogszabá-
lyok követése mellett. A Nestlé saját belső audit 
programja, a CARE (Compliance Assessment of 
Human Resources, Safety & Health, Environment 
and Business Integrity) feladata, hogy ellenőrizze, 
a vállalat működése megfelel-e a Nestlé Üzleti 
Alapelveknek. 
Vállalati alapelveinket harmonizáltuk a legjobb 
nemzetközi gyakorlatokkal, annak érdekében, hogy 
egységeink világszerte azonos, magas elvárások 
szerint működjenek. Többek között az alábbi nem-
zetközi alapelveket követjük:

• ENSZ Globális Megállapodás
• ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Alapelvei
• Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
•  Nyolc Alapvető Nemzetközi  

Munkaügyi Egyezmény
•  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzet-

közi ajánlása az anyatej-helyettesítő tápszerek 
marketingjére vonatkozóan

Üzleti etika 
A Nestlé Üzleti Alapelvei vállalati kultúránk alapját 
képezik, amely az elmúlt 150 év során formálódott. 
Üzleti alapelveink folyamatosan fejlődnek és ido-
mulnak a változó világhoz. Néhány dolog azonban 
nem változott az idők során: a becsületesség, az 
őszinteség és a törődés az emberekkel.
A Nestlé Üzleti Etikai Kódexe az üzleti alapelvek-
nek a mindennapi gyakorlatban történő alkalmazá-
sát elősegítendő fogalmaz meg világos és egyér-
telmű alapkövetelményeket a kulcsfontosságú 
területeken. A kódex abból a célból készült, hogy 
általános viszonyítási keretet biztosítson a gya-
korlatban előforduló tevékenységek és helyzetek 
megítéléséhez. Ha egy munkatársnak egy adott 
helyzetben kétségei támadnak a helyes cselekvést 
illetően, tanulmányoznia kell a kódex előírásait, 
mivel végső soron az adott munkatárs egyéni, 
másra át nem hárítható felelőssége, hogy lehető-
leg minden szituációban helyes döntést hozzon. 
A munkatársak részéről minden körülmények 
között kerülendő a Nestlére, vagy a Nestlé jó hír-
nevére nézve ártalmas vagy kockázatos magatar-
tás. Emellett minden körülmények között jogsze-
rűen és becsületesen kell cselekedni, a társaság 
érdekeit előtérbe helyezve az egyéni vagy egyéb 
érdekekkel szemben.

Gazdasági eredményeink A Nestlé Hungária Kft. javuló gazdasági környezet 
mellett folytathatta működését Magyarországon 
2014-ben és 2015-ben. A magyar gazdaság tavaly 
igen kedvező mutatókat produkált: 2,9 százalékos 
GDP-növekedés mellett 8,1 milliárd eurós külke-
reskedelmi többlet keletkezett, a célkitűzéseknek 
megfelelő, alacsony költségvetési deficit mellett. 
Az ipari termelés 7,5 százalékkal nőtt Magyarorszá-
gon, 6,8 százalékos munkanélküliségi ráta mellett.
A kedvezőnek mondható külső környezet fennma-
radásával párhuzamosan folytattuk fejlesztéseinket 
Magyarországon: 2015-ben száznyolcvan millió 
forintos beruházással új gyártósort helyeztünk 
üzembe Szerencsen, amelynek köszönhetően  
100 új munkahely jött létre és ezzel 480-ra nőtt 
a dolgozók létszáma. Évről évre növekszik a 
termelés a csokoládéfigurákat előállító diósgyőri 
üzemben, és a büki állateledelgyárban is. Utóbbi-
nál egyébként – a 2011-es és 2013-as bővítés 
után – 2016 tavaszán újabb jelentős, 20 milliárdos 
beruházást jelentettünk be, amellyel a büki üzem 
a Nestlé cégcsoport legnagyobb és legjelentősebb 
európai állateledel gyártó központjává válik.

A folyamatos fejlesztések tükröződnek a főbb 
 mutatóinkon is: 2015-ben árbevételünk további  
7,4 százalékkal emelkedett, ezzel meghaladta a 
130 milliárd forintot. Emellett mára közel 2200 
főnek biztosítunk munkát Magyarországon, és  
a létszám várhatóan az előttünk álló időszakban  
is növekszik majd.

2014

3 gyáregység Magyarországon

Összesen közel 2200 munkahely

Több mint 80 milliárd forintnyi beruházás 1991 óta

Magyar beszállítók aránya 
80 százalék feletti

= 1 mrd Ft

= 10 mrd Ft

100 új munkahely

=100fő

A Nestlé 
jelenléte 
számokban

2015

130 milliárd forint feletti árbevétel 2015-ben
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Érintettjeink, szakmai  
együttműködések

Az élelmiszeripar egyik vezető szereplőjeként kö-
telességünknek érezzük, hogy elősegítsük a teljes 
iparág fejlődését. Célunk, hogy az élelmiszeripar 
szereplőivel közösen, az önszabályozások töké-
letesítésével magasabb szintre emeljük a hazai 
élelmiszerbiztonságot és minőséget, minimálisra 
csökkentsük a gyártásból és a disztribúcióból 
adódó környezeti terhelést, és jobbá és olcsóbbá 
tegyük a fogyasztók és a vásárlók kiszolgálását.  

Az értéklánc növekvő integrációja egyre inkább 
szükségessé teszi, hogy az iparág szereplői, a 
kereskedő partnerek összehangoltan, egységes 
sztenderdek szerint működjenek, minél hatéko-
nyabban és sikeresebben.
A táplálkozás, kiegyensúlyozott életmód szem-
pontjából leginkább releváns érintetti csoportokkal 
folyamatosan törekszünk a párbeszédre és az 
együttműködés kialakítására. Az üzleti mellett a 
kormányzati, szakmai és civil szektor bevonása 
elengedhetetlen, mivel össztársadalmi kihívásról 
van szó, ezért a megoldáshoz mindegyik fél aktív 
szerepvállalása szükséges.

Iparági vállalási rendszer
A Nestlé a saját vállalások megtétele és teljesíté-
se mellett aktív szerepet vállalt az iparági vállalási 
rendszer létrehozásában is (http://egyuttafogyasz-
tokert.hu), mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a vállalatok ne elszigetelten működjenek ilyen 
társadalmi kérdésekben, hanem közösen fellépve 
járuljanak hozzá a megoldáshoz, ezáltal erősítve 
az iparág reputációját is. Az Élelmiszer-feldolgozók 
Országos Szövetségének (ÉFOSZ) kezdeményezé-
sének eredményeként ma már 25 vállalat csatlako-
zott a programhoz, és 75 vállalást tettek. 

Action 2020 csatlakozás
A Nestlé csatlakozott a BCSDH által 2014-ben indí-
tott Action 2020 Magyarország programhoz, amely 
az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért 
(World Business Council for Sustainable Develop-
ment – WBCSD) 2010-ben bemutatott Vision 2050 
programjához kapcsolódó, globális Action 2020 
programjának hazai adaptációja. 
A vállalat még 2012-ben csatlakozott a Magyar-
országi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 
(BCSDH) szervezethez, amely aktívan kívánja 
előmozdítani a tagvállalatai körében a fenntartható 
fejlődés három alappillérének: a gazdasági ered-
ményesség, az ökológia egyensúly és a társadalmi 
életminőség elveinek a gazdasági gyakorlatba való 
átültetését és alkalmazását, ezáltal új és innovatív 
megoldásokkal növelni a versenyképességüket, és 
egyben hozzájárulni a magyar gazdaság és társada-
lom fenntartható fejlődéséhez.

Konzultációs fórumok
2014 óta 4 alkalommal szerveztünk konzultációs 
fórumot. A konzultációs fórumot azzal a céllal 
hívtuk életre, hogy megvitassuk a táplálkozástu-
domány gyermekeket érintő aktuális eredményeit, 
és ezzel kapcsolatosa tennivalókat a szakmával 
egy kötetlen, párbeszédes formában. A konzultá-
ciós fórumon táplálkozási szakértők, dietetikusok, 
szakorvosok, az élelmiszeripar szakértői vesznek 
részt, véleményükkel, tudásukkal segítik a Nestlé 
célkitűzéseit a táplálkozási szokások megváltozta-
tása terén. A konzultációs fórumok egyik legfonto-
sabb eredménye, hogy megvalósult az első, iparági 
összefogással készített, 0–3 éves gyermekeket 
érintő táplálkozási kutatás. 

Együttműködő partnereink:

MDOSZ  
(Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége)
NEFI (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
MESZK  
(Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)
TÉT Platform
ÉFOSZ  
(Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége)
MGYT (Magyar Gyermekorvosok Társasága)
MET (Magyar Elhízástudámonyi Társaság)
OGYEI (Országos Gyermekegészségügyi Intézet)
HGYE (Házi Gyermekorvosok Egyesülete)
MAVE (Magyar Védőnők Egyesülete)
MGGYT  
(Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság)
SOTE Dietetikai Tanszék
Európai Parlament
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Magyar Állateledel Egyesület
Magyar Édességgyártók Szövetsége 
Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC)
Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége  
(MAGYOSZ)
Magyar Márkaszövetség
Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 
(BCSDH)
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Öko-Pannon Nonprofit Kft
Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT)
Svájci Nagykövetség
Földművelésügyi Minisztérium
NÉBIH
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Konferenciáink
A Nestlé szervezője és résztvevője a táplálko-
zástudományi és egészségügyi fórumoknak, 
konferenciáknak, azzal a céllal, hogy megosszuk 
kutatási eredményeinket, megvitassuk a szakmá-
val a legfontosabb táplálkozási trendeket, továbbá 
segítséget nyújtsunk abban, hogy bemutassuk 
álláspontunkat az érintetteknek, a szakmai szerve-
zeteknek, döntéshozóknak. Az egyik legnagyobb 
múltú rendezvény sorozatunk a Nestlé Nutrition 
Institute (NNI) által rendezett konferenciák és fó-
rumok a korai kisded táplálást érintő legfontosabb 
kérdésekről, de a fontos események közé tartozik 
a Magyar Elhízástudományi Társaság és a dieteti-
kusok éves konferenciája is. 

Önkéntesség, partnerség,  
adományozás
Vállalatunk változatlanul támogatja a civil szférát 
adományokon és önkéntes munkán keresztül. 
Az adományokat kiemelt stratégiai partnereink, 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Magyar 
Vöröskereszt és az Ökomenikus Segélyszervezet 
segítségével juttattuk el a rászorulókhoz.

Vöröskereszt–Nestlé alap
A 2008-ban létrehozott nyílt végű jótékonysági 
alappal a Nestlé 0 –18 éves korú gyerekek és 
fiatalok gyógykezeléssel kapcsolatos kiadásainak 
támogatását tűzte ki célul. A Jótékonysági Alap 
átlátható működtetését együttműködő háromfős 
bírálóbizottság biztosítja, amelynek tagjai: a Nestlé 
Hungária Kft., illetve a Magyar Vöröskereszt társa-
dalmi tisztségviselői, köztük gyámhivatali jogász 
és gyermekorvos. 2009 óta – 2015 decemberének 
végéig – összesen 69 gyermeket támogatottunk, 
összesen 4,761 millió forinttal. Ezen kívül kisebb 
termékadományokkal is támogattuk a Vöröske-
reszt egyes rendezvényeit, így például a Magyar 
Vöröskereszt Világnapot, a Hétcsoda Élmény-
tábort, a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatot,  
vagy az Országos Felsőoktatási Véradóversenyt.

Együttműködésünk  
a Magyar Élelmiszerbankkal 
Vállalatunk 2008 augusztusában lépett együttmű-
ködésre a Magyar Élelmiszerbank egyesülettel. 
A partnerség biztosítékot jelent számunkra, hogy 
termékeinket szakszerű körülmények között szál-
lítják és tárolják, a jól kiépített logisztikai hátterük-
nek köszönhetően pedig a lehető leggyorsabban 
juttatják el az arra leginkább rászoruló emberekhez 
Magyarországon. Tavaly összesen 10,298 millió 
forint értékben juttattunk el élelmiszeradományo-
kat a rászorulókhoz. A korábbi évekhez hasonlóan 
2015-ben is részt vettünk az Élelmezési Világnap 
alkalmából szervezett Adománykonvojban.  
A konvojt a Nestlé termékadományozásban 
 kiemelt partnere, a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület és a FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgaz-
dasági Szervezete) szervezte annak érdekében, 
hogy felhívják a figyelmet az emberiség nagy 
részét sújtó élelmezési problémákra.

Együttműködés a felelősségteljes  
állattartásért
A HEROSZ budapesti állatotthona 2011-ben vált a 
Purina kiemelt együttműködő partnerévé vált. A kö-
zös program létrehozásával elsődleges szándékunk 
az állatvédelmi munka javítása és az állatmenhely 
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támogatása volt, a HEROSZ-szal közösen pedig 
azt a célt tűztük ki, hogy az együttműködés során 
minden lehetséges módon felhívjuk a figyelmet a 
felelősségteljes állattartás fontosságára.

Díjak, elismerések
CSR Piac 2015
A Nestlé Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért 
elnevezésű programja 2015-ben elnyerte a magyar 
társadalmi felelősségvállalási szféra legrangosabb 
eseményének számító CSR Piac 2015 Legkiválóbb 
Felelős Foglalkoztatási Megoldás díját. A díjnyertes 
program célja, hogy párbeszédre hívja az üzleti 
szféra, a kormányzati szervek, valamint az oktatási 
szektor legfontosabb szereplőit és támogassa az 
aktív korú, de a munkavállalási szempontból a peri-
férián elhelyezkedő, 25 év alatti korosztályt.
„A Közös Értékteremtés a Nestlénél nem csupán 
egy program, hanem működési alapelv. Ez a díj 
azonban nem csak a vállalatok érdeme, hiszen 
az Összefogás lényege a fiatalok foglalkoztatásá-
ért tenni kívánó szervezetek szoros és hatékony 
együttműködése” – emelte ki Jean Grunenwald,  
a Nestlé Hungária ügyvezetője.

A legvonzóbb munkaadó 
A Randstad a világ legnagyobb munkaerő-piaci fel-
mérését végzi évek óta „Randstad Award” néven, 
225 ezer munkavállaló véleményére alapozva, akik 
FMCG kategóriában 2014-ben és 2015-ben is a 
Nestlé-t választották a legvonzóbb munkaadónak.

Példaértékű CSR gyakorlat 2015
A CSR Best Practice pályázat 2007 óta díjazza azo-
kat a vállalatokat, amelyek teljességgel megvalósít-
ják a felelős működés elvét és napi működésükben 
látható az etikus, társadalmilag érzékeny és a 
fenntartható fejlődésre törekvő szemlélet. Tavaly 
vállalatunk nyerte el a „Példaértékű CSR gyakorlat 
2015” díjat „Közös Értékteremtés egy egészséges 
társadalomért” programunk megvalósításáért. 

Content Marketing Award 2015
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével 
végzett közös, reprezentatív kutatásunkból kide-
rült, hogy a szülők túlnyomó többsége tisztában 
van a reggeli kiemelt szerepével, ám mégis min-
den harmadik gyermek üres hassal indul el óvodá-
ba, iskolába. A „Jó étellel teljes az élet” elnevezé-
sű kampányunkkal ez ellen szerettünk volna tenni: 
számos marketingeszköz segítségével szóltunk 
a magyarországi családokhoz, hogy gyermekeink 
nap, mint nap kellő energiával töltődve indulhassa-
nak útnak. Kampányunk bronzérmes lett a 2015-ös 
Content Marketing Award díjátadón. 

Technikai  
vezetés Értékesítés

Italok 
(kávé  

és kakaó) 
üzletág

Konyhai  
termékek 
üzletág

Ügyvezető 
igazgató

Purina 
magyarországi 

üzletág

Cereal  
Partners 

magyarországi 
üzletág

Infant Nutrition 
(csecsemő-  

táplálás) 
magyarországi 

üzletág

Nespresso 
magyarországi 

üzletág

Ellátási lánc

GLOBE  
informatika és 

vállalatirányítási 
rendszer,  

Nestlé Business 
Excellence

Jogi  
tanácsadás

Vállalati  
kapcsolatok

Édességek 
üzletág

NIM 
üzletágak

Nestlé helyi 
irányítású 
üzletágak és 
funkcionális 
egységek

Három magyarországi 
gyárunkról részletes 
információt  
a 25. oldalon talál.

Kommunikáció  
és Marketing

Nestlé  
Professional 

magyarországi 
üzletág

Nestlé Health 
Science  

magyarországi 
üzletág 

Vállalati 
pénzügy 

és kontrolling

Vállalati 
emberi  

erőforrás

Szervezeti felépítés és irányítás
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Irányító testületek 
A NiM (Nestlé in the Market, azaz Nestlé a magyar 
piacon) Bizottság az üzleti szervezet legfőbb 
irányító testülete. Havonta ülésezik, és csoport-
szintű stratégiai ügyekben hoz döntést. A NiM 
Bizottságot a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető 
igazgatója vezeti, akinek „gondnoki” szerepe 
van a magyar piacon, azaz képviseli a Nestlét a 
külvilág felé. Az ügyvezető igazgató 2015. január 
1-jétől Jean Grunenwald. Az élelmiszer üzletágak 
és szolgáltató osztályok közös irányító testülete, 
az ún. Management Committee (MANCOM) az 
ügyvezető igazgató közvetlen felelősségi köré-
be tartozó élelmiszer üzletágak (italok, konyhai 
termékek, édesipari termékek) tekintetében hozza 
meg mind a stratégiai, mind a taktikai döntéseket. 
A többi üzletág többségének szintén megvan a 
maga vezetői testülete, amely az adott üzletágra 

Bizottság, szervezet neve és bemutatása
Munkaerő képviseletének aránya

M.e. 2013 2014 2015

Központi iroda     
Munkavédelmi megbízott fő 0 4 4

A megbízott által képviselt  
alkalmazottak aránya

% 0 1,3 1,3

Szerencs     
Munkavédelmi megbízott fő 9 9 9

A megbízott által képviselt  
alkalmazottak aránya

% 1,96 1,92 1,8

Diósgyőr     
Munkavédelmi megbízott fő 5 5 5

A megbízott által képviselt  
alkalmazottak aránya

% 0,94 0,91 0,98

Bük     
Munkavédelmi megbízott fő 7 7 7*

A megbízott által képviselt  
alkalmazottak aránya 

% 0,88 0,84 0,82

* A feltüntetett 7 főn kívül további 14 fő külön megbízott szerepel. 

vonatkozó üzleti döntésekért felelős. A Nestlénél 
a cég ügyvezetésének ellenőrzésére (a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai 
szerint) felügyelő bizottság működik. A felügyelő 
bizottság hat tagból áll, közülük két tagot az üzemi 
tanács jelöl. A Társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról a gazdasági társaság legfőbb szer-
ve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában határozhat. A Nestlé Vezetési Alapelvei, 
a vállalat felsővezetőivel szembeni elvárásai, és 
teljesítményük értékelése, valamint összeférhe-
tetlenségek elkerülését biztosító eljárásaink nem 
változtak az előző évhez képest, ezekről részlete-
sen 2010. évi jelentésünk 30. oldalán olvashat.
Vállalatunk minden egységénél tevékenykednek 
munkavédelmi megbízottak, akiknek feladata a 
munkaerő képviselete biztonsági, munkavédelmi 
kérdésekben. 

A jelentés paraméterei

Ez a jelentés a Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés 
Jelentése. A jelentés és a benne foglalt információk a 2014-es és 2015-ös nap-
tári évre vonatkoznak, kivéve ahol ezt másként jelezzük. A GRI indikátorokat a 
jelentés a 2015-ös évre vonatkozóan tartalmazza. Korábbi jelentéseink változatlan 
tartalommal megtalálhatók a www.nestle.hu honlapon. 

A jelentés tartalma 
A jelentés tartalmának összeállításakor egyrészt 
a GRI (Global Reporting Initiative, a világszerte 
legnépszerűbb fenntarthatósági jelentési szabvány) 
útmutatóját és indikátorainak listáját, másrészt 
azt vettük figyelembe, hogy a szervezet vezetői 
szerint melyek azok a fontos eredmények és 
kritikus ügyek, amelyről a Nestlének fenntartható-
sági jelentés keretében be kell számolnia. A Nestlé 
globális jelentésében meghatározott fókuszterü-
leteket alapul véve készítettük el a magyarországi 
jelentést. A jelentésben szereplő adatok és infor-
mációk összegyűjtésében számos kollégánk részt 
vett (ld. utolsó oldal). 

A jelentés határai 
A jelentésbe bevont üzletágak és gyárak a Nestlé 
Hungária Kft. (Szerencs, Diósgyőr, Bük) részét 
képezik. Ez alól kivétel a Cereal Partners Hungá-
ria  Kft. (CPH Kft.), amely a Nestlé Hungária Kft. 
és a General Mills Inc. vegyes vállalata. Miután a 
CPH Kft.-nek nincsenek alkalmazottai, termékei 
forgalmazását és az ezzel kapcsolatos összes tevé-
kenységet a Nestlé Hungária Kft. végzi. A jelentés 
a CPH Kft.-t is lefedi. A Kékkúti Ásványvíz Zrt a 

jelentési időszak végén, 2015. december 31-én 
már nem tagja a Nestlé Cégcsoportnak. 
A Nestlé Hungária Kft. az idei évtől a GRI4 alap-
elveknek megfelelően, kétévente állítja össze 
Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelen-
téseit. Jelen dokumentum a GRI4 core szinthez 
elegendő adatot tesz közzé. Nincsenek egyéb 
leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, 
kiszervezett tevékenységek, amelyek jelentősen 
befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más 
szervezetekkel történő összehasonlíthatóságát. 
A jelentés magyar és angol nyelvű verziójának 
eltérő értelmezési lehetőségei esetén a magyar 
szöveg tekintendő irányadónak. Az adatok forrása 
a Nestlé belső információs rendszere, adatbázisai, 
valamint a Nestlé nemzetközi „Nestlé in society” 
jelentése. Az adatok kalkulációjának módját (ahol 
releváns), az esetleges mérési, becslési mód-
szereket ld. a megfelelő témáknál. A jelentésben 
szereplő márkanevek a Nestlé Csoport bejegyzett 
védjegyei. Örömmel vesszük a jelentéssel kapcso-
latos kérdéseit, megjegyzéseit, javaslatait! Kérjük, 
ezekkel kapcsolatban keresse Nagy Andreát, a 
Nestlé Hungária kommunikációs vezetőjét, a hátsó 
borítón található elérhetőségek valamelyikén!
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GRI index

Indikátor Oldalszám Megjegyzés
Stratégia és analízis G4-1  4  

Szervezeti profil

G4-3  47  
G4-4  21  
G4-5  47  
G4-6 25  
G4-7 A Nestlé Hungária Kft egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. 
G4-8  25  
G4-9  21, 28, 37 Értékesítésből származó nettó árbevételünk 2015-ben 130 345 201 Ft.
G4-10 31–36  
G4-11 31–36  
G4-12  9  
G4-13 46  
G4-14 9  
G4-15 6–7  
G4-16 39–41  

A jelentés kiterjedési  
köre és határai

G4-17 46  
G4-18 46  
G4-19 46  
G4-20 46  
G4-21 46  
G4-22 Az előző jelentés tartalmában nem következett be változás. 
G4-23 46  

Érintettek 

G4-24 38  
G4-25 38  
G4-26 38  
G4-27 38  

A jelentés profilja

G4-28 46  
G4-29 Előző jelentés kézirata lezárva: 2014. augusztus 1.
G4-30 45  
G4-31 kozosertekteremtes@hu.nestle.com, nestle.hu 
G4-32 46  
G4-33 Ezt a jelentést független szervezet nem tanúsította.

Szervezetirányítás G4-34 43  
Etika és integritás G4-56 8, 36  

Gazdasági teljesítmény
G4-EC1 37  
G4-EC4 A Nestlé Hungária Kft a jelentés időszakában nem részesült állami támogatásban. 

Beszerzés
FP1 22  
FP2 22  

Alapanyagok G4-EN1 10  

Biodiverzitás
G4-EN11 Nem releváns. 
G4-EN13 Nem releváns. 

Munkabiztonság FP3 30  

Állatvédelem

FP9 Nem releváns. 
FP10 Nem releváns. 
FP11 Nem releváns. 
FP12 Nem releváns. 
FP13 Nem releváns. 

Fogyasztói egészség  
és biztonság

G4-PR1  12
FP5 Magyarországon minden gyárunk rendelkezik FSSC 22000 tanúsítvánnyal.
FP6  14–16  
FP7 13,15  

Marketing- kommunikáció G4-PR3 8, 17, 18  
Fogyasztók G4-PR7 8  
Emberi jogok G4-HR3 8  
Munkavállalók G4-LA5 44  
Beszállítók és partnerek G4-EN16 11  
Környezet G4-EN8 11  
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Köszönjük szépen az összes Nestlé- 
munkatárs segítségét, akik hozzájárul-
tak e jelentés elkészítéséhez.

Kíváncsiak vagyunk véleményére,  
javaslataira! Mirôl számoljunk be 
részletesebben a következô jelenté-
sünkben?

Elérhetôségünk:
Nestlé Hungária Kft., 
1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 7.
www.nestle.hu

Nestlé Fogyasztói szolgálat:
06 80 442 881
E-mail: info@hu.nestle.com

Jó étellel teljes az élet
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