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Áttekintés, avagy miről 
is szól ez a kiadvány?

A Nestlénél hiszünk abban, hogy vállalatunk 
csak akkor lehet hosszú távon üzletileg 
is sikeres, ha nem csak a részvényeseink, 
de a társadalom számára is értéket 
tudunk teremteni. Ez az alapfilozófiánk, 
amely meghatározza mindennapi 

működésünket, a Közös Értékteremtés. 
Ez a megközelítés segít hozzá bennünket, 
hogy teljesítsük küldetésünket és egyre több 
fogyasztónk számára tegyük lehetővé a jobb 
életminőség és az egészségesebb jövő 
megteremtését.

Azon túlmenően, hogy megfelelünk a legmagasabb 
szintű törvényi és üzleti elvárásoknak és előírásoknak, 
tenni szeretnénk a jövőért, tágabb környezetünkért, 
érintettjeinkért is.

Három főbb területet azonosítottunk, amelyeken 
átfogó üzleti tevékenységünkön és társadalmi 
együttműködéseinken keresztül a lehető 
legnagyobb mértékben tehetünk jövőnkért:

Nestlé a társadalomban

A környezet megóvása 
a jövő generációi számára

Törvények, üzleti 
alapelvek, etikai kódexek

Fenntarthatóság

Táplálkozás, 
vízgazdálkodás és 
vidékfejlesztés - 
fókuszterületeink

Közös 
értékteremtés

Megfelelőség

Az egyénekért 
és családokért

Egészségesebb és boldogabb 
életet teszünk lehetővé, 
elsősorban táplálkozási 
vállalásaink megvalósításán, 
termékfejlesztéseink, kutatásaink 
és edukációs programjaink 
kivitelezésén keresztül.

A 
bolygónkért

Felelősen gondoskodunk az 
erőforrásokról a jövő nemzedékei 
számára. Ide tartoznak a felelős 
vízgazdálkodást, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet támogató és 
környezetvédelmi törekvéseink.

A 
közösségekért

Elősegítjük a közösségek 
fenntartható fejlődését, 
ideértve a vidékfejlesztést, a 
fiatalok foglalkoztatását célzó 
programunkat, illetve a működési 
környezetünket és beszállítóinkat 
érintő célkitűzéseket is.

Jó olvasást kívánok Önnek! 

Budapest, 2018. május 15.

Noszek Péter
Ügyvezető Igazgató
Nestlé Hungária Kft.

Kedves Olvasó!

A Nestlé több mint 150 éve van jelen a társadalomban, 
és a jövő generációiról való gondoskodás már a kezdetektől 
a vállalat DNS-ének része. Magyarországon 27 éve 
működünk, jelenleg a legnagyobb svájci befektetőként és 
munkáltatóként. Felelősségünk mértékét jól érzékelteti, 
hogy a Nestlé márkái tízből kilenc magyar háztartásban 
megtalálhatóak, és regionális gyártókapacitásainknak 
köszönhetően 2017-ben volumenben 15-ször annyi árut 
exportáltunk, mint amennyit behoztunk az országba. 
Működésünk stratégiai alapját Közös Értékteremtés 
megközelítésünk biztosítja. 

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként a 
kiváló minőségre, a biztonságra, legkorszerűbb 
táplálkozástudományi kutatásokra alapozott működésünk 
feltétele, hogy az aktuális társadalmi kihívásokra is igyekszünk 
érdemi válaszokat adni, alkalmazkodni a jelenlegi és jövőbeli 
fogyasztóink, partnereink, a munkatársaink, beszállítóink 
és környezetünk folyamatosan változó igényeihez. Hisszük, 
hogy sikerünk és hosszú távú eredményességünk alapja, ha a 
tevékenységünkkel a minket körülvevők jólétét és jóllétét 
is biztosítjuk, velük együttműködve. 

Egy olyan kiadványt tart most a kezében, amely egyszerre 
mutatja be a Nestlé globális Közös Értékteremtési 
Tevékenységét, valamint villantja fel mindazon eredményeket, 
melyeket a Nestlé Hungária Kft. munkatársai értek el, annak 
érdekében, hogy hozzásegítsük a velünk kapcsolatban állókat 
a jobb életminőség és egészségesebb jövő eléréséhez. 
Közös Értékteremtés összefoglalónkban nem csak eddigi 
teljesítményünket, eredményeinket követjük nyomon, hanem 
kijelöljük a további lépéseket magunk számára, hiszen 
Magyarországon is számtalan módon teszünk az egyénekért 
és családokért, a közösségek és a bolygó jövőjéért.

Bízom benne, hogy a kiadvány átolvasása után Ön is 
érzékelni, tapasztalni fogja, hogy a Nestlé hosszú távon 
elkötelezett magyarországi jelenléte mellett. Igyekszünk 
minél többet tenni azért, hogy munkatársaink, érintetteink, 
fogyasztóink és mindazok, akikkel kapcsolatban 
állunk profitáljanak abból, hogy hazánkban jelen 
vagyunk. Köszönjük eddigi bizalmukat, közösen elért 
eredményeinket, amelyekre büszkék vagyunk! 
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Az egyénekért 
és családokért

Ezeken a területeken 2030-ig 
globális célkitűzéseket is 
megfogalmaztunk a magunk 
számára, amelyek 
a következők:

A magyarországi eredmények összefoglalójában érintett témákról, 
az eddig elértek és a további célkitűzések részleteiről hazai weboldalunkon, 
a www.nestle.hu és www.nestle.hu/csv oldalakon olvashat bővebben.

Csatlakozzon online közösségünkhöz és kövessen minket a Facebookon is: 
www.facebook.com/nestleHU.

Globális eredményeinkről és vállalásainkról bővebben „A Nestlé a társadalomban –
 Közös Értékteremtés” teljes online beszámolónkban, valamint www.nestle.com 
vállalati weboldalunk „Nestlé in society” menüpontja alatt 
(www.nestle.com/CSV) olvashat.

A fejezetekben nem csak 2017 év végéig 
elért eredményeinkbe, hanem jövőbeli 
céljainkba is betekintést kaphat.
Reméljük ugyanolyan élvezettel olvas 
majd az egyes törekvéseinkről, amilyen 
élvezettel mi vetjük bele magunkat 
nap mint nap a munkába, hogy ne 
csak a szakmai, de a legmagasabb 
szintű társadalmi elvárásoknak is 
lehetőségeinkhez mérten a legjobban 
megfeleljünk.

• 50 millió gyermek egészségesebb életét tesszük lehetővé
•  30 milliónyi, az üzleti tevékenységünkhöz közvetlenül 

kapcsolódó közösség megélhetésén javítunk
•  Tevékenységünk valamennyi környezeti hatását 

igyekszünk teljesen kiküszöbölni.

Ebben a kiadványban részletesen megismerheti, hogy hazánkban, valamint 
globálisan milyen kapcsolódó kezdeményezéseket indítottunk és milyen 
célkitűzéseket állítottunk magunk elé annak érdekében, hogy hosszú távon 
is értéket teremtsünk jelenlegi és jövőbeli érintettjeink számára.
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Táplálkozási vállalásaink
A Nestlé Hungáriánál elsődleges célunk, hogy hozzájáruljunk az egyének és családok 
egészségesebb és boldogabb életéhez. Ennek elérése érdekében a táplálkozás területén 
10 + 1 vállalást tettünk, melyeket működésünk során minden nap szem előtt tartunk.

1. Termékfejlesztés

3. Felelős reklámozás és oktatás

2. Tájékoztatás

2. Kutatás

1. Csökkentjük termékeink sótartalmát

2013 és 2016 között a MAGGI termékek sótartalmát 
átlagosan 8%-kal csökkentettük, ideértve a leveseket, 
fixeket és kockákat is. 2015-ig 9 csökkentett sótartalmú 
közétkeztetési terméket 
vezettünk be hazánkban.

7. Felelősen reklámozunk 
 a gyermekeknek

A 12 év alatti gyermekeket célzó műsorokban reklámozott 
valamennyi termékünk megfelel az EU Pledge Fehér 
Könyvében foglalt táplálkozási kritériumoknak, továbbá 
nem végzünk olyan tevékenységet, amely a 12 év alatti 
gyerekeket édesség fogyasztására ösztönzi. 2018-ban 
a Nestlé Marketing to Children Szabályzata alapján 
további szigorításokat vezetünk be az eladáshelyi és média 
csatornákat illetően is.

10. Támogatjuk a gyermekek 
 táplálékbeviteli felmérését

2014-ben táplálékbeviteli kutatást végeztünk a 4-10 éves 
gyermekek körében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsé-
gének (MDOSZ) szakmai támogatásával.
2016-ban a 0-3 éves korosztály körében végeztünk felmérést 
iparági összefogással.

Vállalásaink teljesítéséről részletesen olvashat a www.nestle.hu oldalon.

6. Termékcsomagolásainkon tápanyagösszetételi- és adagolási információt 
 helyezünk el, hogy segítsük vásárlóinkat a tudatos döntések meghozatalában

A kötelező előírásokon túl minden releváns termékünkön megtalálhatók a tápanyag-információs panelek, adagolási- és 
étkezési javaslatok, amelyek segítik vásárlóinkat a tudatos döntés meghozatalában.

2. Csökkentjük termékeink 
 hozzáadott cukortartalmát

2013 és 2016 között 23%-kal csökkentettük a gyerekeknek 
szánt és 24%-kal a Fitness gabonapelyhek hozzáadott cukor-
tartalmát. 2016 óta Magyarországon is forgalmazzuk a csökken-
tett cukortartalmú Nesquik kakaó italport, melynek hozzáadott 
cukortartalmát több mint 50%-kal csökkentettük.*

*Így a zsírszegény tejjel elkészített 
kakaóital cukortartalma legalább 30%- 
kal alacsonyabb lesz a piacon jelenleg 
megtalálható többi kakaóital átlagos 
cukortartalmához képest.

5.Folyamatosan fejlesztünk termékeket a speciális táplálkozási- 
 és fogyasztói igénnyel rendelkezők számára

Az ehhez a termékvonalhoz tartozó termékeink köre egyre bővül és meglévő termékeink fejlesztése is töretlen.
• 50 éves fehérjekutatásunk eredménye a Nestlé OPTIPRO® fehérje, amely egyedülálló fehérjeminőséggel és -mennyiséggel rendelkezik.
• Speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszereink köre is folyamatosan bővült, például OptiFibre étrend-kiegészítő készítményünkkel.
• 2015-ben bevezettük a gluténmentes Cornflakes kukoricapelyheket.
• 2020-ra célunk, hogy MAGGI termékeink receptúrája olyan ismerős összetevőket tartalmazzon, amelyek a konyhában is 
   megtalálhatóak és sótartalmukat tovább csökkentsük, illetve hogy gabonapelyheink kizárólag természetes aromákat tartalmazzanak.

9. Oktatótevékenységet folytatunk a csecsemőtáplálásról

Az „Egészséges kezdet, Egészséges élet” oktatóprogramunkon keresztül a gyermekek első 1000 
napjának fontosságáról tartunk oktatást a magyar gyermekorvosoknak és védőnőknek, valamint 
közel 120 cikkből álló tudásbázist építettünk ki várandós kismamák részére.

3. Csökkentjük termékeinkben 
 a telített- és transzzsírsavakat

2016 év végére valamennyi termékünkből eltávolítottuk a 
részlegesen hidrogénezett növényi olajokat. A MAGGI koc-
kák telített zsírsav-tartalmát átlagosan 23%-kal csökkentettük 
2014 és 2017 között.**

**A százalékos csökkenéseket eladási mennyiségek alapján, adott 
kategóriára számoltuk ki.

8. Népszerűsítjük és támogatjuk 
 a kiegyensúlyozott étkezést 
 és mozgást

A Nestlé az Egészséges Gyermekekért program 
keretében folytatott NUTRIKID® iskolai táplálkozási 
oktatóprogramunkban már több mint 450 000 gyermeket 
értünk el. Szintén a Nestlé az Egészséges Gyermekekért 
támogatásával 2015-ben Szerencsen is elindult a GYERE– 
Gyermekek Egészsége Program® a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetségének (MDOSZ) vezetésével, amelyben 
2259 helyi gyermek vett részt. A GYERE programot 2018-
ban elindítjuk Diósgyőrben is, ahol 3035 gyermeket érünk 
el az MDOSZ szakmai vezetésével. Emellett minden 
munkatársunkat táplálkozási képzésben részesítjük.

10+1.  A Nestlé Egészségtudományi 
 Intézetben orvosi biológiai 
 kutatásokat végzünk

Alap termékportfóliónk folyamatos megújítása mellett a 
Nestlé Egészségtudományi Intézetében végzett orvosi 
biológiai kutatások eredményeképpen speciális igényekre 
szabott termékeket is fejlesztünk.
Célunk, hogy 2020-ig az anyagcsere, az emésztőrendszer és 
az agy egészsége, az egészséges öregedés és a bőregészség 
területén végzett kutatások eredményeképpen további 
speciális termékek kerüljenek kifejlesztésre. Speciális – 
gyógyászati célra szánt – élelmiszereink köre 2020-ig ketogén 
és tehéntej allergia diétába illeszthető, valamint anyagcsere- 
és nyelési zavarok panaszaiban alkalmazható készítményekkel 
bővül.

4. Növeljük gyermekeknek 
 szánt termékeink teljes értékű 
 gabonatartalmát és optimalizáljuk 
 ásványi anyag- és vitamin 
 összetételüket

Gyermekeknek szánt gabonapelyheinkben a teljes értékű 
gabona az első számú összetevő és 9 hozzáadott vitamin és 
ásványi anyag is található bennük. Nesquik kakaó italporunk 
5 hozzáadott vitamint és ásványi anyagot tartalmaz a gyerekek 
kiegyensúlyozottabb táplálkozása érdekében.
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Nestlé az Egészséges 
Gyermekekért program
A Nestlé Hungária Magyarország egyik vezetői élelmiszeripari vállalataként elkötelezett 
amellett, hogy az iparági és az egészségügyi szervezetekkel összefogva javítson 
a magyar lakosság kedvezőtlen táplálkozási és életmódbeli szokásain, különös 
tekintettel a gyerekekre.

A gyermekek életmódjának kutatása

A Nestlé és az MDOSZ 2014-es kutatása rámutatott, hogy a 4-10 éves 
magyar gyerekek életmódját a helytelen táplálkozási szokások, a korai 
túlsúly és az egyes tápanyagok hiányos vagy épp túlzott bevitele jellemzik.

NUTRIKID® Program

2003-ban indítottuk el NUTRIKID® programunkat a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetségének (MDOSZ) szakmai támogatásával. Célunk, hogy 
ez az egészségnevelő oktatóprogram játékos formában, a tanárok 
bevonásával tanítsa meg az iskolásoknak az egészséges táplálkozással és a 
megfelelő mozgással kapcsolatos tudnivalókat, formálja látásmódjukat és 
viselkedésüket.

GYERE® Program

2015-ben indult el Szerencsen a GYERE – Gyermekek Egészsége 
Program® , mely a világ legnagyobb, az elhízás megelőzését szolgáló 
hálózata, az EPODE keretein belül valósul meg az MDOSZ szakmai 
vezetésével. A gyerekeket közvetlenül, illetve a lakóhely, az iskola és a 
család bevonásával értük el, olyan környezetet létrehozva, amely támogatja 
a családokat az egészséges életmód megvalósításában.
A város teljes 0-18 év közötti lakossága, azaz 2259 gyerek vett 
részt a hároméves programban, melyben az oktatási intézmények, a 
védőnői hálózat, a helyi közétkeztetési szereplők és a szülők részvétele 
meghatározónak bizonyult.

A GYERE® Program-ról további információkat 
az MDOSZ www.mdosz.hu oldalán találhat.

Eatself program a serdülőkorúaknak

Eatself programunkat kísérleti jelleggel indítottuk el az MDOSZ szakmai 
vezetésével 2017-ben. A program az eddigi aktivitásoktól eltérően 
kiemelten a serdülő, 15-17 éves korosztályhoz szólt és sokkal 
intenzívebben vonta be a tanárokat az oktatóprogramba.

A 10 tanórát felölelő tananyag közel 1000 budapesti középiskolás 
diákhoz jutott el a 2017/18-as tanévben. A kiegyensúlyozott 
táplálkozással kapcsolatos tudásukban számottevő javulást mértünk 
több kritikus területen, így a reggelizés és a minőségi tápanyagok 
fontosságát illetően is.

2018-ban az MDOSZ-szel együttműködve 
a GYERE® Programot Diósgyőrben is elindítjuk.
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PURINA 
a társadalomban

Magyarországon a Nestlé büki gyára több 
mint 40 ország kisállatai számára gyárt 
PURINA állateledelt és az európai 
állateledel-gyártás egyik központja. 
A kisállatok jólléte és a felelős állattartás 
szívügyünk a PURINÁ-nál. Azért dolgozunk, 
hogy gazdagabbá tegyük a kedvencek és 
mindazok mindennapjait, akik szeretik őket 
és gondoskodnak róluk. Hogy mit jelent 
ez pontosan?

A Nestlé a menhelyi állatokért
 

Kollégáinkkal rendszeresen részt veszünk a menhelyek által 
szervezett akciókban és érzékenyítjük munkatársainkat 
a menhelyi állatok helyzete iránt, szorgalmazva 
örökbefogadásukat.

PURINA az állatokért

2011-ben a HEROSZ budapesti állatotthona a PURINA 
kiemelt együttműködő partnerévé vált. A közös program létre-
hozásával elsődleges célunk az állatvédelmi munka javítása 
és az állatmenhely támogatása, illetve hogy az együttműködés 
során minden lehetséges módon felhívjuk a figyelmet a felelős 
állattartás fontosságára.

PURINA Pets@Work

2017-ben elindítottuk a PURINA Pets@Work, „Háziállattal a 
munkahelyen” kezdeményezést a Nestlé Hungárián belül is.
Kollégáink magukkal hozhatják házikedvenceiket a 
munkahelyükre.
Ezzel nem csak munkatársaink, hanem a kedvenceik 
mindennapjainak minősége is javulhat, hiszen nem kell 
lemondaniuk az együtt töltött időről.

Gondos Gazdik Magazin

A felelős állattartás támogatása érdekében 2018-ban 
elindítottuk a Gondos Gazdik Magazint. Célunk, hogy 
minél szélesebb körben felhívjuk a figyelmet a felelős 
gondoskodásra, és ebben szakmai tanácsokkal, történetekkel, 
jó gyakorlatokkal támogassuk a gazdákat.

Adományozás

2017-ben 20 tonnányi állateledel-adománnyal segítettük a 
HEROSZ menhelyeken élő állatok ellátását, továbbá kisállat-
örökbefogadást támogató munkájukat.
Ezt a támogatást a 2018-as évben is biztosítjuk számukra.

Tevékenységünkről további részleteket 
a www.PURINA.hu oldalon olvashat.

Kedvező termékösszetétel a kedvencek
kiegyensúlyozott táplálkozásért

Széles termékkínálatunkkal igyekszünk lefedni a kedvencek 
eltérő típusú táplálkozási és gondozási igényeit. Arra 
törekszünk, hogy termékösszetételüknek köszönhetően 
termékeinkkel segítsük a gazdikat kisállataik kiegyensúlyozott 
és egészséges táplálásában.

Ennek érdekében:

1.) partnereinkkel együttműködve kutatásokat végzünk a 
kutyák és macskák kiegyensúlyozott táplálása, táplálkozása és 
egészségének megőrzése területén,

2.) eltávolítjuk a hozzáadott mesterséges színezékeket 
termékeinkből.
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A
közösségekért

Nestlé a Fiatalok 
Foglalkoztatásáért

A Nestlé Hungáriánál aktív szerepet kívánunk vállalni 
a fiatalok itthon tartásában és munkaerőpiaci integráció-
jában, képzési-, fejlődési- és attraktív karrierlehetőségeket 
kínálva a számukra. 2013-ban ezért hoztuk létre a Nestlé 
a Fiatalok Foglalkoztatásáért kezdeményezést. Célunk, hogy 
támogassuk és segítsük a fiatalokat, hogy minél sikereseb-
ben tudjanak megfelelni a munkaerőpiaci kihívásoknak. 
Az eredetileg Európában indított programot a Nestlé any-
avállalat a globálisan követendő jó gyakorlatok közé emelte, 
így 2016 végén a világ minden pontjára kiterjedő, átfogó 
kezdeményezéssé bővítette Global Youth Initiative néven.

Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért
 
A Nestlé globális kezdeményezésének részeként 
2014-ben hazánkban is elindult az „Összefogás a 
Fiatalok Foglalkoztatásáért” partnerprogram, egy, 
az üzleti szektoron, kormányzaton és oktatáson 
átívelő összefogás, hogy a fiatalok a megfelelő 
tudással és készségekkel felvértezve vágjanak 
neki a munka világának.
A Nestlé mellé további 16 vállalat sorakozott fel, 
hiszen a közösen kitűzött célokat csak hatékony együtt-
működéssel érhetjük el. Pályaorientációs, gyakorlati 
készségfejlesztő, munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő 
programokat szervezünk fiataloknak. Eddig összesen 16 
partner workshopot és 12 kerekasztal-beszélgetést 
tartottunk 9 érintetti szervezet részvételével, több mint 
15 ezer fiatalt elérve tevékenységünk során. 2016 év 
végéig a Nestlé és 16 partnervállalata közösen 613 főt 
foglalkoztatott gyakornokként, valós tapasztalatszer-
zési lehetőséget biztosítva számukra.

Egyetemi képzés

A Szent István Egyetemmel együttműködve elindítottunk 
egy kurzust, melynek keretében az élelmiszer-kereskedelmi 
szakirány hallgatói számára áttekintést adunk a Nestlé 
működéséről és az élelmiszer-feldolgozó ipar sajátosságairól.

Kollégáink

2017-ben Magyarországon 2400 kollégánkból minden 
harmadik 30 év alatti volt. Célunk 2017 és 2020 között újabb 
150 fiatalnak munkalehetőséget adni.

Duális szakképzésünk

Diósgyőrben két középfokú oktatási intézménnyel 
együttműködve indított képzésünk célja, hogy segítse a 
hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatását és a nyugdíjba 
vonuló szakembereink utánpótlását. A programban 2017 
végéig 36 fő vett részt, célunk 2020-ig 45 főt bevonni és a 
programot más gyárainkra is kiterjeszteni.

Vállalkozói kedv, startupok

2017-ben a fiatalok vállalkozási kedvének ösztönzésére startup 
együttműködéseket támogattunk és mentoráltunk a Nestlé 
NOAH kezdeményezés keretében.

2018-ban elindult a Team Up! kezdeményezés, melyben a 
K&H Csoporttal és további 3 hazai nagyvállalattal fogtunk 
össze és működünk együtt annak érdekében, hogy 2018 és 
2020 között együttes szakmai erővel támogassuk a hazai 
startup ökoszisztémát, és 100 startup sikeressé válását 
nemzetközi szinten is.

Elismeréseink

•  Legkiválóbb Felelős Foglalkoztatási Megoldás (CSR Piac, 2015)

•  Magyar PR Szövetség CSR tagozatának díja a felelős 
   jó gyakorlatért (2016)

•  Az Országos Foglalkoztatási Alap az „Év Felelős Foglalkoz-
tatója” pályázatán a Magyar Keres kedelmi és Iparkamara

   (MKIK) szakképzési különdíja (2016)

Egyetemi Nagykövet 
(Student Agent Team) program

2016-ban indult toborzási programunk, mely már a felsőoktatási 
intézményekben bevonja a diákokat a Nestlé életébe.
2013 és 2016 között összesen 264 gyakornok kapott 
lehetőséget nálunk.
2017 és 2020 között további 180 gyakornoknak szeretnénk valós 
munkatapasztalat-szerzési lehetőséget biztosítani.

source
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Gyáraink 
és helyi közösségek
Magyarországon összesen több mint 2400 embert foglalkoztatunk három gyárunkban - Bükön, 
Diósgyőrben és Szerencsen -, budapesti központi irodánkban és értékesítési csapatunkban. 
Arra törekszünk, hogy a helyi közösségek, melyekben működünk, minél többet profitáljanak 
jelenlétünkből és hozzájárulhassunk a városok, régiók fejlődéséhez, gazdasági jólétéhez.

Szerencs

Diósgyőr

Foglalkoztatás
 
Közel 500 kollégát foglalkoztatunk a szerencsi gyárban.

A szerencsi gyár
 
Az üzem közel 30 éve, 1991 óta tartozik cégcsopor-
tunkhoz és évek óta ez a gyár a Nestlé közép-eu-
rópai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és 
-töltő üzeme. Itt készül többek között 20 ország 
piacára Nesquik OptiStart termékünk, illetve Sze-
rencsen fejlesztettük ki 2002-ben a Nescafé 3in1 
termékeket az európai piac számára, melyeket azóta 
is itt gyártunk.

A diósgyőri gyár
 
A Nestlé cégcsoport egyetlen, kizárólag üreges 
csokoládéfigurák gyártására specializálódott 
üzeme a világon.

Foglalkoztatás
 
Üzemünkben több mint 600 főt foglalkoztatunk. 
Együttműködünk egy megváltozott munkaké-
pességű dolgozókat is foglalkoztató helyi céggel, 
amelyen keresztül 100 főnek biztosítunk munkát 
az üzemben csomagolási feladatokra.

Folyamatos befektetések
 
2011 és 2017 között több mint 2 milliárd forintot 
fordítottunk beruházásra a diósgyőri gyárban.

Képzés
 
2017 végéig 36 fő vett részt duális szakképzésünkben, 
melyet a tradicionális módszerekkel dolgozó, nyugdíjazás 
előtt álló édesipari szakmunkások utánpótlására és a fiatalok 
foglalkoztatásának elősegítésére indítottuk. 2020-ig 45 főre 
szeretnénk bővíteni a programban résztvevő fiatalok számát.

Termékfejlesztés
 
A termékek kizárólag valódi csokoládéból készülnek és 
szem előtt tartjuk a vásárlók kiegyensúlyozott étrend-
jének támogatását: harmonizáltuk az egy adagos figurák 
súlyát, a több adagos csokoládék csomagolásán pedig 
bevezettük a javasolt adagolásra vonatkozó útmutatót.

Termékek Diósgyőrről a világnak
 
2017-ben rekordmennyiségű, 4300 tonnányi kész-
termék készült, amelynek 88%-át exportáltuk 19 
országba, többek között Kanadába és Szingapúrba.

Termékek Szerencsről a világnak
 
A gyár évente több mint 30 000 tonna késztermé-
ket állít elő, amiből nagyságrendileg 80% exportra 
készül. Itt készült termékeink 24 országban kaphatók; 
például Kanadában, illetve Trinidad és Tobago szigetein.

Beszállítók
 
Beszállítóink többsége magyar, akik közel 6,5 
milliárd forint értékben szállítanak termékeket és 
szolgáltatásokat a szerencsi gyár számára.

Folyamatos befektetések
 
2015-ben 180 millió forintos beruházás révén új 
gyártósort alakítottunk ki, ami 10%-os csomagolóka-
pacitás növekedést eredményezett és 100 munka-
helyet is teremtett.
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Bük

Budapest

A büki gyár
 
Az üzemet 1998-ban vásároltuk meg és a folyamatos 
beruházásoknak és bővítéseknek köszönhetően ma 
az állateledel-gyártás egyik európai központja. 
Magyarországon elsőként a büki gyárban állítottunk 
elő száraz és nedves állateledelt is egyazon 
üzemben.

Foglalkoztatás
 
A gyárban az elmúlt 10 évben háromszorosára nőtt 
a helyben foglalkoztatottak száma, mely jelenleg 
meghaladja a 900 főt.

Központi iroda
 
Budapesten található a Nestlé Hungária 
központja, ahol több mint 300 munkatár-
sunk dolgozik marketing, értékesítési, üzleti és 
támogató funkciókban, teljes- és részmunkaidő-
ben egyaránt.

9 termékkategóriában vagyunk jelen 
a hazai piacon
 
Ezek az állateledelek, édességek, kávé és kakaó, 
csecsemőtápszerek, gabonapelyhek, konyhai, val-
amint vendéglátóipari (HORECA) termékek, illetve 
speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszerek.

Folyamatos befektetések
 
A 2017-ben átadásra kerülő, több mint 20 
milliárd forint értékű bővítés a Nestlé Hungária 
történetének eddigi legnagyobb beruházása volt. 
2011 és 2017 között több, összesen közel 50 milliárd 
forint értékű beruházást valósítottunk meg Bükön.

Termékek Bükről a világnak
 
A Bükön gyártott termékek 90%-a exportra készül 
a kiváló hazai alapanyagoknak és a magas 
színvonalú gyártásnak köszönhetően. Több mint 
40 országban érhetők el itt gyártott állateledeleink, 
például Németországban, Ausztriában, 
Olaszországban, Ukrajnában, Romániában, 
Csehországban és Lengyelországban.
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Beszállítóink, 
mezőgazdaság- 
és vidékfejlesztés
A Nestlé Hungáriánál elkötelezettek 
vagyunk magyar beszállítóink mellett. 
A hazai alapanyagok helyi felhasználása 
mellett exporttevékenységünk is jelentősen 
hozzájárul a magyar nemzetgazdaság 
és mezőgazdaság fejlődéséhez, 
versenyképességének javításához.

Alapanyagok magyar forrásból
 
A szerencsi gyárunkban felhasznált cukor, és a büki 
üzemben felhasznált kukorica, búza, árpa, repce vagy a hús 
meghatározó részben magyar, auditált beszállítóktól érkezik, 
akik ezáltal, és a kiváló minőségű hazai mezőgazdasági 
alapanyagoknak köszönhetően részesei lehetnek a Nestlé 
európai beszállítói körének is.

Több ezer tonna alapanyag

Büki gyárunk évente megközelítőleg 140 000 tonna hozzávalót 
(húsüzemi termékek és gabona) használ fel, aminek 60%-a 
hazai forrásból származik.

Magyar gabona

Az elmúlt 10 évben több mint 900 000 tonna magyar 
gabonát használtunk fel üzemeinkben, ennek 36%-át külföldi 
gyárainkban.

A Nestlé a magyar gabonapiac 
egyik fontos szereplője

Gabonafelvásárlási tevékenységünkkel egyrészt piacot 
teremtünk itthon és külföldön is a magyar gabona számára, 
másrészt hozzájárulunk Magyarország külkereskedelmi 
mérlegének javításához.

Cukor magyar cukorrépából

Szerencsi gyárunkban hazai cukorrépából előállított cukrot 
használunk fel. Hazai beszállítónk 2010 óta közel 100 ezer 
tonna fehér kristálycukrot szállított ömlesztett formában a 
szerencsi üzembe. Ezen túlmenően Magyarországon kívül más 
Nestlé gyárakba is szállítanak.

Magyar beszállítók

Beszállítóink közel 80%-a hazai vállalkozás.
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Partnerség, 
adományozás
Vállalatunk évek óta támogatja a civil szférát 
adományokon és önkéntes munkán keresz-
tül. Stratégiai szövetségben vagyunk több or-
szágos civil szervezettel is, amelyek szakmai 
hozzáértése biztosíték számunkra, hogy hoz-
zájárulásunk a lehető legjobb helyre kerül, a 
legtöbbet tud segíteni. Megtisztelő számunk-
ra, hogy kiemelt stratégiai partnereink között 
tarthatjuk számon a Magyar Vöröskeresztet 
és a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet.

A Vöröskereszt - Nestlé Alap

A Magyar Vöröskereszttel stratégiai szövetségben 2008-ban 
létrehozott nyílt végű jótékonysági alappal a Nestlé 0-18 
éves korú gyerekek és fiatalok gyógykezeléssel kapcsolatos 
kiadásainak támogatását tűzte ki célul. 2009 és 2017 
között összesen 7,402 millió forinttal 100 gyermeket 
támogatottunk.

Emellett kisebb termékadományokkal is segítjük 
a Vöröskereszt munkáját. Olyan rendezvények sikeréhez 
járulhattunk hozzá, mint a Magyar Vöröskereszt Világnap, 
a Hétcsoda Élménytábor, a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 
vagy az Országos Felsőoktatási Véradóverseny.

A Magyar Élelmiszerbank 
és a Nestlé együttműködése

Alaptevékenységünkből kifolyólag szeretnénk odaállni az 
élelmiszerhiány felszámolásáért, a rászorulók megfelelő 
mennyiségű és minőségű élelmezéséért küzdő szervezetek 
mellé. 2008 óta vagyunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
büszke partnerei. 2016-ban 88,581 millió forint értékben, 
2017-ben pedig összesen 25,131 millió forint értékben 
juttattunk el élelmiszeradományokat a rászorulókhoz.

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is részt vettünk az 
Élelmezési Világnap alkalmából szervezett Adománykonvojban, 
amelyet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO (az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) szervezett annak 
érdekében, hogy felhívják a figyelmet az emberiség jelentős 
részét érintő élelmezési problémákra.
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A
bolygónkért

Környezeti 
fenntarthatóság
A természetes erőforrások egyre korlátozot-
tabb mértékben állnak rendelkezésünkre. 
A biodiverzitás folyamatosan csökken, ráadá-
sul a klímaváltozás egyre inkább gyorsítja és 
súlyosbítja a természeti kihívásokat, ame-
lyekkel bolygónk szembenéz. A Földön elő-
állított termékek egyharmada minden évben 
felesleggé, hulladékká válik. A Nestlé Hun-
gáriánál arra törekszünk, hogy megfontoltan 
használjuk fel bolygónk erőforrásait. Mére-
tünket és befolyásunkat kihasználva pozitív 
változásokat tudunk elindítani és igyekszünk 
példát mutatni mások számára is.

Újrahasznosítás
 

Célunk, hogy 2025-re kizárólag újrafelhasználható vagy 
újrahasznosítható csomagolóanyagokat használjunk. 
Ennek érdekében:

1)  megszüntetjük a nem újrahasznosítható műanyagok 
használatát,

2)  szorgalmazzuk a nagyobb mértékben újrahasznosítható 
anyagok felhasználását,

3)  felszámoljuk vagy módosítjuk az összetett, kombinált 
használatú csomagolóanyagokat.

Folyamatosan csökkentjük az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 
a teljes értékláncon

2017-ben hazai gyárainkban az előző évhez képest jelentősen, 
átlagosan több mint 70%-kal csökkent a közvetett CO2 
kibocsátás, mely a megújuló energiaforrásokra történő 
átállásnak köszönhető.

A tiszta víz érték

Folyamatosan csökkentjük gyáraink, irodánk vízfelhasználását. 
Az elmúlt éveken tovább csökkentettük gyárainkban az 1 ton-
na termék előállításához használt vízmennyiséget. Ez az érték 
szerencsi gyárunkban már csak 0,308 m3 vizet jelent tonnánként. 
A vízfelhasználás csökkent büki (1,615 m3/t) és diósgyőri (2,135 
m3/t) üzemünkben is. Mindezek mellett a kibocsátott vízmennyi-
ség csökkentése is az egyik fő törekvésünk.

Termékéletút megközelítés

Környezetterhelésünket folyamatosan figyeljük, saját 
működésünk és szélesebb értékláncunk szintjén is. Ehhez 
a termékéletút megközelítést vesszük alapul, melyhez 
termékfejlesztéseknél a Nestlé által kifejlesztett EcodEx 
ökodizájn eszköz áll rendelkezésünkre. A termékek 
tervezésénél mindig figyelembe vesszük a fenntarthatósági 
szempontokat, első lépésként mindig környezeti-hatás 
elemzést végzünk.

A Nespresso kapszulák 
újrahasznosítása

Nespresso kapszuláink alapanyagát teljes mértékben 
az új Alumínium Stewardship Initiative szabvány szerint 
szerezzük be és globálisan 75%-os szintet sikerült elérnünk 
a kapszulacsomagolás újrahasznosításában. Jelenleg 
országszerte 9 ponton tudják a vásárlók leadni a használt 
kapszuláikat. 2017-ben egy Magyarországon egyedülálló 
szolgáltatást vezettünk be: a vásárlók a futárszolgálat 
segítségével ingyenesen visszaküldhetik a használt 
kávékapszuláikat.

Az összegyűjtött használt kávékapszulák újrahasznosítását 
a Nespresso feldolgozópartnere a PMR Kft. segíti. 
A cég debreceni telephelyén, egy magyar vállalkozás által 
fejlesztett speciális feldolgozógép segítségével az alumínium 
kapszulákat különválasztják a kávézacctól. Az alumínium a 
szétválasztás után bekerül a magyarországi alumíniumgyártás 
körforgásába és sokféle formában születik újjá.
A kávézacc a komposztálási folyamat katalizátoraként 
a mezőgazdaságban kerül felhasználásra, a talaj 
minőségének javítására.

További részleteket a kapszulák újrahasznosításáról 
a www.nespresso.com/hu oldalon találhat.

Nulla környezeti hatás

Célunk, hogy 2030-ra működésünk, tevekénységünk minden 
környezeti hatását teljesen kiküszöböljük.
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Alapanyagok 
fenntartható 
forrásból
Alapanyagaink beszerzése során is fontos 
szempont számunkra a fenntarthatóság. 
A környezetvédelem és a jövő generációinak 
védelme iránt elkötelezett vállalatként a 
Nestlé nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
a termékei előállításához felhasznált 
alapanyagokat felelős és fenntartható 
módon működő beszállítóktól szerezze be. 
Szerencsen működő regionális kávé- és 
kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzemünkbe is 
a Nestlé globális vállalásainak megfelelően 
érkeznek a nyersanyagok. De melyek is ezek 
a célkitűzések?

További információt alapanyagaink 
fenntartható beszerzéséről 
a Nestlé központi oldalán, 
a www.nestle.com/csv 
oldalon találhat.

További információt alapanyagaink 
fenntartható beszerzéséről 
a Nestlé központi oldalán, 
a www.nestle.com/csv 
oldalon találhat.

Nescafé Terv
 

A jelenleg 17 országban futó programnak köszönhetően 
a Nestlé vásárolja fel a legtöbb felelős forrásból 
beszerzett kávét. A Nescafé Terv a jövő kávétermelését 
segíti elő. 2017 óta FARMS (Farmer Advanced 
Management System) keretrendszerünket alkalmazzuk a 
beszerzés átláthatóságának érdekében, külön figyelmet 
fordítva a gazdálkodókkal történő kapcsolattartásra, 
munkakörülményeikre és munkajogaikra.

UTZ tanúsítvánnyal ellátott 
kakaó italpor Szerencsen
 

Az UTZ a világ legnagyobb kakaótermesztés és 
-felhasználás fenntarthatóságára törekvő programja, 
melynek a Nestlé elkötelezett tagja. A program 
támogatásával és UTZ tanúsítvánnyal rendelkező 
kakaó felvásárlásával hozzájárulunk a termőföldek 
hosszútávú termékenységének biztosításához, a helyi 
gazdák élet- és munkakörülményeinek javításához, 
megszüntetve ezáltal a gyermekmunkát és elősegítve 
a nemek közti egyenlőség kialakulását.
A Nestlé szerencsi gyárában közel 20 országba 
készülnek Nesquik kakaó italporok, melyekhez az 
alapanyag UTZ tanúsítvánnyal rendelkező farmokról 
érkezik. Fenntartható gazdálkodásból érkező kakaót 
használunk már a teljes Nesquik termékcsoportban, 
ezek a termékek a „Nestlé Cocoa Plan” (Nestlé Kakaóterv), 
valamint az UTZ saját szimbólumával vannak jelölve.

Az UTZ kakaóról és szerencsi felhasználásáról további információt 
a www.nestle.hu/tortenetek oldalon találhat.

Nescafé ellenőrzött forrásból

Célunk, hogy a jelenlegi 54%-os arányhoz képest 2020-ra a 
Nescafé termékekhez felhasznált kávé 70%-a minősítetten 
ellenőrzött fenntartható forrásból származzon.

The Positive Cup

2017-ben a kiadtuk a Nespresso márkánkra vonatkozó, első 
önálló fenntarthatósági jelentést „The Positive Cup” néven, 
ezzel is nyomatékot adva a fenntartható kávétermesztés melletti 
elkötelezettségünknek.

További részleteket a www.nespresso.com/hu oldalon találhat.

Nespresso AAA Fenntartható 
Minőség™ Program

Célunk, hogy a legmagasabb minőségű kávé beszerzését a 
környezeti fenntarthatóság elveivel összhangban valósítsuk meg. 
A 75 000 termelőt érintő programban, ami 12 országban 
működik, 2017-ben globálisan közel 10 milliárd forintot 
fordítottunk kavétermesztésre, a technikai fejlesztésére 
és a gazdálkodók jutalékára.

2014 óta több mint 2,5 millió fa ültetését támogattuk, 
amelyek árnyékot adnak a kávécserjéknek és így megvédik 
őket a kedvezőtlen klímahatásoktól.

Kávécserjék a termelőknek

2017-ig 30,9 millió kávécserjét biztosítottunk a 
termelőknek a magasabb minőség és fenntartható 
termelékenység érdekében. Célunk, hogy 2020-ra ez a szám 
220 millióra emelkedjen.

Felelős ellátási lánc

A kávé iránti igénnyel párhuzamosan sajnos a megművelhető 
területek hiánya is egyre nő. Ezért a Nestlé számára 
kulcsfontosságú, hogy a gazdálkodók termelékenységét 
és a növények termékenységét hosszú távra biztosítsa. A 
fenntarthatóságot szem előtt tartjuk az ellátási lánc teljes 
hosszán, különös tekintettel az egyéni, a közösségi és a 
környezeti hatásokra.

A Kakaóterv

A Kakaóterv a kakaótermelők, családjaik és közösségeik 
fő problémáinak megoldását, enyhítését célozza a 
kakaótermesztés fejlődésének elősegítésével. A terv célja, 
hogy a gazdálkodók nyereségessége és életminősége javuljon, 
gyermekeik pedig oktatásban részesülhessenek.

Kakaó fenntartható forrásból

2017-ben, eredeti célkitűzésünket meghaladva, globálisan 
186 358 tonna kakaót szereztünk be fenntartható és felelős 
forrásból a Nestlé Kakaóterv keretében. Célunk, hogy 2020-ra 
230 000 tonnára növeljük ezt a mennyiséget.

A Nestlé a gyermekmunka ellen

Szorosan együttműködünk a Nemzetközi Kakaó 
Kezdeményezéssel (ICI) a gyermekmunka visszaszorítása 
érdekében. 2017-ben saját monitoring rendszerünket 
is kiterjesztettük és jelenleg 65 486 termelővel állunk 
kapcsolatban Elefántcsontparton és Ghánában a 
gyerekmunka megelőzésének érdekében.

A Nestlé az erdőirtás ellen

Célunk, hogy 2020-ra minden erdőirtással összefüggő 
tevékenységet kiiktassunk az ellátási láncunkból. 2017-ben 
aláírtuk a nemzetközi Kakaó és Erdő Kezdményezést (Cocoa 
& Forest Initiative Framework of Action), ami a legnagyobb 
kakaótermelő országok – Elefántcsontpart és Ghána – erdősítését 
és a helyi lakosok fentartható megélhetését célozza.
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Kakaó
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