
 

Kötelező szabvány 

 
2018. július 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nestlé – Felelős beszerzés 
Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kötelező 

szabvány 

 
2018. július 

  
 

 
 

 

 

Kiadta: 

Beszerzés 

 
Célközönség: 

Nyilvános 

 
Jóváhagyta: 

Magdi Batato, ügyvezető alelnök 

 
Tárhely 

A Nestlé valamennyi alapelve, szabályzata, szabványa és 

irányelve a Nesten a NestleDocs alatt érhető el 

 
Szerzői jogok és titoktartás 

Minden jog a Nestec Ltc., Vevey, Svájc tulajdona. 

© 2018, Nestec Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design 

Nestec Ltd., Corporate Identity & Design, 

Vevey, Svájc 

http://intranet.nestle.com/nestledocs


Nestlé – Felelős beszerzés szabvány 1  

 

Tartalomjegyzék 
 
 
 

 

Oldal 

3 Preambulum  

A szabvány célja 

Irányelvek 

4 Alkalmazási terület és határidő 

Az 5 legfőbb vezetői összefoglaló alapelv 

 
5 1 Nestlé beszerzés 

 1.1 Beszerzés 

 1.1.1 A tulajdonosi szemlélet követelménye 

 1.1.2 Az üzleti elsőbbség követelménye 

 1.1.3 Az átláthatóság követelménye 

 1.2 Közvetlen beszerzés – a Nestlé „Farmer Connect” 
keretrendszere 

 1.2.1 A megértés követelménye 

 1.2.2 A megbízhatóság követelménye 

6 2 A Nestlé közvetlen szállítói 

 2.1 Compliance 

 2.2 Munka- és egyetemes emberi jogok 

 2.2.1 Felelős toborzás 

7 2.2.2 Felelős foglalkoztatás 

8 2.2.3 Kényszermunkától, adósrabszolgaságtól és 
börtönmunkától való mentesség 

 2.2.4 Egyesülési szabadság és kollektív tárgyalások 

9 2.2.5 Foglalkoztatás alsó korhatára 

 2.2.6 Egyenlő javadalmazás 

 2.2.7 Munkaidő és pihenőnapok 

10 2.2.8 Tisztelet 

 2.3 Munkavédelem és egészség 

 2.3.1 Vészhelyzet 

 2.3.2 Munkakörnyezet 

11 2.3.3 Lakhatási feltételek 

 2.4 Környezeti és társadalmi megfontolások 

 2.4.1 Földhasználati jogok 

 2.4.2 Természetvédelem 

12 2.4.3 Felelős műanyag csomagolóanyag felhasználás 

 2.4.4 Veszélyes anyagok 

 2.4.5 Alvállalkozásba adás 

 2.5 Üzleti magatartás 

 2.5.1 Etika 

 2.5.2 Panaszkezelési mechanizmus 

 2.5.3 Összeférhetetlenség 

 2.5.4 Reprezentáció 

 2.5.5 Végfelhasználó és tudásmegosztás 

 2.5.6 Átláthatóság 

13 3 Beszerzés oldali közvetítők 

 3.1 Az átláthatóság követelménye 

 3.2 A munkaközvetítőkre vonatkozó gondosság követelménye 

 3.3 Szállítás során elvárt gondosság követelménye 

 3.3.1 Dolgozók 

14 3.3.2 Környezet 

 3.3.3 Állatok 

15 4 Származás 

 4.1 Alapok 

 4.2 A gazdaságok sajátosságai 
 4.2.1 Családi gazdaság – Szülői kivétel 



2 Nestlé – Felelős beszerzés szabvány 

 

 

 
 4.2.2 Mezőgazdasági dolgozók élelmiszerbiztonsága és egészsége 

4.2.3 A nemek egyenlőségének és a nők társadalmi szerepvállalásának elve 

16 4.2.4 Betakarítási időszak és más idénymunka – Munkaidőre vonatkozó kivételek 

 4.2.5 Területgazdálkodás 

 4.2.6 Természetvédelem 

 4.2.6.1 Magas természetvédelmi érték 

17 4.2.6.2 Levegőminőség 

 4.2.6.3 Vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatok 

 4.2.6.3.1 Gazdaságok vízgazdálkodása 

18 4.2.6.3.2 Vízkivétel 

 4.2.6.3.3 Öntözés 

 4.2.7 Felelős erdőgazdálkodás 

19 4.2.8 Biodiverzitás menedzsment 

 4.2.8.1.1 Talajművelés 

 4.2.8.1.2 Vetésforgó és köztes termesztés 

 4.2.8.1.3 Talajegészség 

 4.2.8.1.4 GMO – identitásmegőrzés 

 4.2.8.2 Mezőgazdasági vegyszerek 

20 4.2.8.3 Földhasználati kategória megváltoztatása 

 4.2.9 Energiagazdálkodás 

 4.2.9.1 Gazdaságok energiatermelése 

 4.2.9.2 Biomassza előállítás 

 4.2.10 Állattartás 

 4.2.10.1 Tapasztalatok, készségek és képzés 

 4.2.10.2 Állatgyógyászati gyógyszerek 

21 4.2.10.3 Állatok takarmányozása és tenyésztése 

 4.2.10.4 Állatjólét 

 4.2.10.4.1 Éhségtől, szomjúságtól és alultápláltságtól való mentesség 

 4.2.10.4.2 Félelemtől és szorongástól való mentesség 

 4.2.10.4.3 Fizikai kényelmetlenségtől és a hőstressztől való mentesség 

22 4.2.10.4.4 Fájdalomtól, sérüléstől és betegségtől való mentesség 
 4.2.10.4.5 Haszonállatok normális viselkedésmintái kifejezésének szabadsága 

4.2.11 Tenger gyümölcsei és akvakultúra 

4.2.11.1 Vadhalászat 

4.2.11.2 Akvakultúra 

 
23 5 Adatszolgáltatás 

5.1 Folyamatos fejlesztés és teljesítés igazolása 

5.2 Szabálysértések jelentése 



Nestlé – Felelős beszerzés szabvány 3 

Preambulum 
 

 

 

A Nestlé felelős beszerzés szabványa határozza 
meg az egyének, a közösségek és a bolygónk 
iránti tisztelettel és gondoskodással folytatott 
beszerzési tevékenységünk alapelveit. 

 A Szabvány kielégíti a fogyasztók termékeink 

származására és gyártására vonatkozó 

elvárásait. 

 

A Nestlé felelős beszerzési szemlélete közös 

célunk alappillére, mellyel a jobb életminőségért 

és az egészségesebb jövőért dolgozunk. 

 
 
 
 

 

A szabvány célja 
 
 
 

 

A felelős beszerzés szabvány (a továbbiakban: Szabvány) azokat az előírásokat és 

munkamódszereket írja le, melyeket a ellátási lánchoz tartozó szállítói 

partnereinkkel együtt alkalmazunk, hogy biztosítsuk a fenntartható hosszú távú 

ellátást és elérjük közös célunkat, és különösképpen folyamatosan csökkentsük 

bolygónk erőforrásaira tett hatásunkat. 

A jelen Szabvány határozza meg azt a szemléletet, amelyet a beszerzéssel és 

az ellátási lánccal való együttműködés során, a Nestlétől a szállítókón át, a 

közvetítőkön keresztül alkalmazni kell beleértve a vásárolt termékek és 

szolgáltatások eredetét is.

A jelen Szabvány felváltja a Nestlé Beszállítói 

Kódexének, a Nestlé Felelős beszerzésre 

vonatkozó irányelvének, valamint a Nestlé 

mezőgazdasági forrásból származó anyagok 

felelős felhasználására vonatkozó vállalásának 

korábbi változatait. Hozzájárul az OECD 

Irányelvek multinacionális vállalkozások számára, 

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

alapegyezményei, valamint az ENSZ fenntartható 

fejlődési célok (SDG) értelmében tett vállalásaink 

megvalósításához. 

 
 
 
 
 

 

Irányelvek 
 
 

 

A jelen Szabvány túlmutat az ágazati normákon és/vagy 

helyi jogszabályokon, célja a beszerzésünk és a 

kapcsolódó termelési tevékenységek dinamikus 

átalakításának ösztönzése. Tudomásul vesszük, hogy az 

átalakítás megvalósítása időbe telik. Szeretnénk, ha az 

ellátási lánchoz tartozó partnereink átlátható 

tevékenységet folytatnának és a jelen Szabványban 

foglaltak teljes körű megvalósítása érdekében 

működésük folyamatos fejlesztése mellett köteleznék el 

magukat. Ennek valóraváltása érdekében a Nestlé 

támogatást nyújt az üzleti gyakorlatok fejlesztését célzó 

mérföldkövek megteremtéséhez és hozzájárul az 

intervenciós projektekthez. Amennyiben szállító 

partnereink nem tudnak folyamatosan fejlődni, azzal 

sérülhet az ellátási lánc szállítási képessége a Nestlé 

irányában, ami akár a szállítói listáról való törlést is 

eredményezhet. Ezt a megközelítést alkalmazva 

szemléletünket három alapvető irányelvben 

összegezzük: 

• Beszerzési tevékenységünk során legyünk pozitív 
hatással az emberekre, a közösségekre és a 

bolygónkra. 

• Együtt támogassuk és járuljunk hozzá a közös 
értékteremtéshez. 

• Folyamatosan fejlesszük a gyakorlatainkat, hogy 
megfeleljünk a jelen Szabvány előírásainak. 
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Alkalmazási terület és határidő 
 
 
 

 

A jelen Szabvány határozza meg a beszerzés 

oldali ellátási lánc résztvevőire, így a Nestlé 

beszerző csapataira is vonatkozó követelményeket 

a közvetlen szállítók (és tagvállalataik), közvetett 

szállítók (közvetítők) és a származási hely szerinti 

szolgáltatók számára. Származási helynek a 

gazdaságokból és a tengerből származó 

nyersanyagok kiindulási helye minősül. A közvetett 

szállítók felelőssége a jelen Szabvánnyal 

megegyező vagy ahhoz hasonló 

követelményrendszer elterjesztése, oktatása és 

kellő gondossággal eljárni annak bevezetése 

során. A következőkben felsorolt követelmények az 

egész beszerzés oldali ellátási láncra vonatkoznak, 

és a dokumentum befogadásának megkönnyítése 

érdekében szintekre tagozódnak. Ennek 

szellemében: 

• A Nestlé szerződéses gyártói 

közvetlen beszállítók. 

• A vegyesvállalati partnereknek a Szabvánnyal 

azonos követelményeknek kell megfelelniük, 

melynek során a folyamatos fejlődés során 

elért eredményeiket megosztják a Nestlével. 

A jelen Szabvány követelményei két kategóriába 

esnek, úgymint Sürgős vagy Fontos, ezzel segítve 

az olvasót az azokra rendelkezésre álló idő 

megbecsülésében. 

• Ha a szállító egy Sürgős követelménynek 

nem felel meg, úgy ennek megállapításától 

számítva 6 hónapja van a bevezetésre 

• Ha a szállító egy Fontos követelménynek nem 

felel meg, úgy ennek megállapításától számítva 

36 hónapja van a bevezetésre 

 
Mindkét esetben a folyamatos fejlődést célzó 

szemlélet érvényesül és vezérli a Nestlét a szállítók 

támogatása során, hogy teljes körűen megfeleljenek 

a Szabványnak. 

 
 
 
 

 

Az 5 legfőbb vezetői összefoglaló alapelv 
 
 
 

 

1. A Nestlé körültekintően, illetve az anyagok és 

szolgáltatások kiindulásául szolgáló 

emberek, a bolygónk és óceánok iránti 

tisztelettel végzi beszerzési tevékenységét. 

 
2. A közvetlen beszállítók jó munkaügyi 

normákat alkalmaznak a toborzás, 

javadalmazás és dolgozóikról való 

gondoskodás során. Biztosított a 

természeti erőforrások megőrzése, 

valamint az etikus és együttműködésen 

alapuló üzleti tevékenység. 

 
3. A közvetítők az értékekre, 

átláthatóságra és tiszteletre vonatkozó 

ugyanazon elvek mentén dolgoznak, 

mint a szállítóik és ügyfeleik, elősegítve 

a nyomon követhetőséget és megőrizve 

az információkat. 

4. A származási helyek, gazdák és halászok 
folyamatosan fejlesztik a munkamódszereiket: 

• Talajvédő műveléssel, a talaj biom 

megőrzésével és a mezőgazdasági 

vegyszerek ésszerű felhasználásával 

optimalizált terméshozammal, 

• A dolgozók, állatok, föld, vizek és erdők 

gondozásával és tiszteletével, 

melyekkel dolgoznak. 

 
5. Az ellátási lánc osztályai  az irányadó 

jogszabályok betartásával dolgoznak, 

folyamatosan nyomon követik a Standardt, 

közzéteszik eredményeiket és annak 

megfelelően fejlesztik folyamataikat.  
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1 Nestlé beszerzés 
 

 

 

Beszerzési tevékenységünket a beszerzési osztály 

a különböző kereskedelmi csatornákon végzi, vagy 

a Nestlé Farmer Connect csapatán keresztül 

közvetlenül vásárolunk a gazdáktól. A felelős 

beszerzés mindkét esetben kötelező 

gyakorlat. A következő fejezet mutatja be a Nestlé 

Felelős beszerzési szabvánnyal kapcsolatos 

feladatait és felelősségeit. 

 

 
1.1 Beszerzés 

 

1.1.1 A tulajdonosi szemlélet követelménye 
 

• A Nestlé beszerzői a felelős beszerzésről szóló oktatáson vesznek részt és a 

kategóriájuk stratégiájának megvalósításában ennek megfelelően vesznek részt. 

Ennek része a Felelős beszerzés szabvány megvalósítására szolgáló teljes körű 

mechanizmusok alkalmazása. 

 

Fontos 

• A Nestlé beszerzőinek egyéni teljesítményét többek között a többi üzleti célkitűzések 
kontextusában elért felelős beszerzési célok szempontjából is mérjük. 

 

Sürgős 

 

1.1.2 Az üzleti elsőbbség követelménye 
 

• A Nestlé beszerzők tevékenységüket teljes mértékben az üzleti stratégiához és 
termékspecifikációkhoz igazodva, a származási helyig legrövidebb ellátási láncokat 
keresve végzik. 

 

Fontos 

 

1.1.3 Az átláthatóság követelménye 
 

• A Nestlé teljesen átláthatóan végzi tevékenységét, nyilvánosságra hozza a 

legnagyobb ellátási láncait, az azokhoz kapcsolódó mennyiségeket, illetve 

azokat a törölt ellátási láncokat, melyek nem teljesítették a Felelős beszerzés 

szabványban foglalt folyamatos fejlődésre vonatkozó követelményeket. 

 

Sürgős 

 

1.2 Közvetlen beszerzés – a Nestlé „Farmer Connect” keretrendszere 
 

1.2.1 A megértés követelménye 
 

• A Nestlé Farmer Connect csapatai a különböző terményekre vonatkozó fenntartható 

mezőgazdasági gyakorlatok és a beszállító gazdák társadalmi-gazdasági 

körülményei tárgyában kapnak oktatást. A csapatok az üzleti kapcsolatokat a helyi 

kulturális környezetnek megfelelően, a Nestlé számára olyan hosszú távú beszerzési 

kapcsolatok létrehozását célzó módon alakítják ki, mely egyidejűleg a gazdáknak 

gazdasági stabilitást és jobb megélhetést biztosít. 

 
 

 
Fontos 

 

1.2.2 A megbízhatóság követelménye 
 

• A Nestlé Farmer Connect csapatok rendszeres, legalább havi gyakoriságú fizetést 
kötelesek biztosítani a gazdák számára. 

 

Sürgős 
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2 A Nestlé közvetlen beszállítói 
 
 
 

 

A Nestlé minden évben átlagosan 25 millió tonna 
nyers- és csomagolóanyagot, valamint 
kapcsolódó szolgáltatást és segédanyagokat 
szerez be. A jelen Szabvány az árukat vagy 
szolgáltatásokat szállító közvetlen szállítókra, 
beszerzés oldali közvetítőkre és származási 
helyekre vonatkoznak. A következő fejezet 

különösen a Nestlével közvetlen kereskedelmi 

kapcsolatban álló közvetlen beszállítókra 

vonatkozik. Gazdaságtól történő közvetlen 

beszerzés esetén a 2. pontban foglalt 

követelményeket a gazdálkodás figyelembe 

vételével módosítottuk; ezek a 4. pont alatt 

találhatók. 

 
2.1 Compliance 

A Szállító köteles 
 

• a jelen Szabványban foglaltakat érintően a tevékenységi országában hatályos minden 
jogszabályt és előírást betartani. 

 

Sürgős 

• az összes irányadó korrupcióellenes jogszabályt, köztük a Nestlé tényleges 

anyavállalatára és globális tevékenységére vonatkozó OECD modelleken alapuló 

előírást betartani. A Nestlé közvetlen szállítói sem közvetlenül, sem közvetetten állami 

tisztségviselők részére nem ajánlhatnak fel vagy teljesíthetnek, illetve állami 

tisztségviselőktől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el szabálytalan kifizetést, 

tudatosan nem engedhetik, hogy a Nestlével vagy a közvetett beszállítókkal való 

szerződéses kapcsolataik állami tisztségviselőknek juttatott szabálytalan kifizetések 

eszköze legyen. 

 
 

 
Sürgős 

• az összes irányadó, köztük a nemzetközi kereskedelemre (mint a szankciókhoz, 

exportellenőrzésekhez és jelentésszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó), 

adatvédelemre, titoktartásra és személyes adatokra, szellemi tulajdonra vonatkozó, 

valamint antitröszt és versenyjogi nemzetközi jogszabályt és előírást betartani.1 

 

 
Sürgős 

• a termékek és/vagy szolgáltatások szállítása során megfelelni a Nestlé vonatkozó 
szerződéses dokumentumaiban foglalt feltételeknek. 

 

Sürgős 

• folyamatos nyilvántartással, a nyomonkövethetőség biztosításával, valamint 

megfelelő hamisítás figyelő rendszerekkel megőrizni a termékek hitelességét és 

átláthatóságát. 

 

Fontos 

 

2.2 Munka- és egyetemes emberi jogok 

Választott hivatkozások: ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata, A gyermekmunka legrosszabb 

formáinak eltörléséről szóló egyezmény, 1999 (182. sz.), ENSZ Emberi Jogi Bizottság Üzleti és emberi jogi 

irányelvei, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Alapvető munkakörülményekre vonatkozó egyezményei, 

ILO 29. sz. egyezménye a kényszermunka tilalmáról, ILO 105. sz. egyezménye a kényszermunka 

eltörléséről, valamint az ágazati Szabvány és gyakorlatok, mint az ETI Alapkódex. 

 
2.2.1 Felelős toborzás 

A Szállító 
 

• kizárólag munkaajánlat adása után köteles egészségügyi értékelést végezni. Az 

értékelésnek relevánsnak kell lenni az adott személy és a körülötte lévők 

munkavédelmére és egészségére. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az 

eredmények alapján az érintettet ne érje diszkrimináció és a feltárják a munkahelyen 

szükséges megfelelő adaptációkat. 

 

 
Sürgős 

• nem használhatja fel esetleges terhességi szűrés vagy teszt eredményeit mielőtt vagy 

miután a jelentkező aláírja a munkaszerződését kivéve, amennyiben ezt a törvény előírja. 

Ilyen esetekben a terhességi szűrés vagy teszt eredményei a jogszabálynak megfelelően 

kizárólag hivatalos célokra használhatók fel. 

 

 
Sürgős 

                                                
1
Ld. „A Tanács ajánlásai a külföldi köztisztviselők nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetése elleni további küzdelemre” dokumentum „A belső 

kontrollokra, etikára és compliance-ra vonatkozó jó gyakorlatokat tartalmazó útmutató” részét (2009. november 26.) a következő 
hivatkozáson:www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
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• köteles a jelentkezőnek, a számára érthető nyelven a fogadó helyszínen érvényes 

munkafeltételeket, így a munkavállaló törvényes jogait, a munka jellegét, 

munkabért és juttatásokat, valamint a szerződés időtartamát a toborzással 

egyidejűleg pontosan és részletesen bemutatni. A toborzás során megadott 

munkafeltételeknek egyezniük kell a felvétel során érvényes munkaszerződésben 

foglaltakkal, vagy változások esetén azokról a jelöltet a foglalkoztatás megkezdése 

előtt tájékoztatni kell. A munkafeltételek nem ütközhetnek az irányadó 

jogszabályokba. 

 
 
 

Sürgős 

• köteles a jelentkezőnek a számára érthető nyelven átadni az eredeti munkaszerződés 
egy példányát. 

 

Fontos 

• köteles a jelentkező részére térítésmentes oktatást/képzést biztosítani, és 

semmiképpen nem teheti ki a jelentkezőt fizikai vagy mentális kockázatnak vagy 

veszélynek, vagy egyéb veszélynek. 

 

Fontos 

• nem számíthat fel díjat vagy költséget, vagy kérhet letétet munkaközvetítésért sem a 

jelentkezőktől, sem azok munkaadóitól, ügynökeitől vagy közvetítőitől. A Szállító 

ügynökökkel és közvetítőkkel kötött pénzügyi megállapodásai nem tartalmazhatnak a 

jelentkezők által az ügynök vagy közvetítő által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díjat. 

Amennyiben toborzási díj alkalmazására derül fény, a szállító köteles a dolgozó által 

fizetett díjak, költségek vagy kaució megtérítésére megfelelő programot kidolgozni. 

 
 

 
Fontos 

• ahol ezt a törvény lehetővé teszi vagy előírja, köteles a jelentkezők tudomására hozni 
a szállásért és ellátásért felszámított vagy levont díjakat, és meggyőződni arról, hogy 
azok a piaci árnak megfelelnek. 

 

Fontos 

• az ILO diszkrimináció tilalmáról szóló 111. sz. egyezményének megfelelően nem 
alkalmazhat diszkriminációt a felvételi gyakorlatában. 

 

Sürgős 

• köteles a munkaközvetítő ügynökségek számára a dolgozók jogainak védelmét 

előíró szabályzattal rendelkeznie. 

 

Fontos 

 

2.2.2 Felelős foglalkoztatás 

A munkaszerződésekben 
 

• meg kell határozni a munkaidőt, köztük a rendes munkaidőt, valamint a túlórára és a 
szabadnapokra vonatkozó előírásokat. 

• meg kell határozni az összes törvényesen előírt szünetet, így az imaszüneteket is, és 
azokat be kell tartani, valamint hét naponta legalább egy szabadnapot kell biztosítani. 

• fel kell tüntetni a fegyelmi és egyéb eljárásokat, melyek a munkaviszony 

megszüntetéséhez vezethetnek, beleértve a helyi jogszabályoknak megfelelően az 

előzetes értesítésre előírt napok számát, valamint a jogorvoslati mechanizmusokat. 

Nem szankcionálható olyan munkaviszony megszüntetése, amely nem önként vállalt 

munkavégzésnek minősül. 

 
 
 
 
 

Sürgős 

• lehetővé kell tenni a munkavállalók egyesülési szabadsághoz és kollektív 
tárgyalásokhoz való jogát, illetve meg kell határozni a panaszkezelési 
mechanizmusokat és azt, hogy a dolgozók hogyan használhatják ki azokat. 

 

Sürgős 

A Szállító 
 

• köteles azonos foglalkoztatási lehetőséget és előrelépést biztosítani, és nem 

alkalmazhat nem, faj, vallás, kor, fogyatékosság, szexuális irányultság, nemzetiség, 

HIV/AIDS állapot, politikai vélemény, társadalmi csoport vagy etnikai származás 

okán diszkriminációt a foglalkoztatásban, így különösen a felvétel, javadalmazás, 

előléptetés, fegyelem, munkaviszony megszüntetése vagy nyugdíjazás során. 

 
 

Sürgős 

• nem nyújthat személyi kölcsönt a munkavállalók vagy álláskeresők számára 

olyan feltételekkel, melyekkel a törlesztési feltételek adósszolgaságnak vagy 

kényszermunkának minősülnének. 

 

Sürgős 

• nem követelheti meg a munkavállalóktól, hogy bármilyen kényszerített megtakarítási 
programban részt vegyenek. 

Fontos 

• köteles biztosítani, hogy a munkavállalók önkéntes elhatározásból dolgoznak, 
valamint szabadon távozhatnak a munkahelyükről és ésszerű felmondási idővel 
megszüntethetik a munkaviszonyukat. 

 

Sürgős 



8 Nestlé – Felelős beszerzés szabvány 

 

 

 

• a munkáltatókra a munkajog vagy társadalombiztosítási törvények alapján a 

rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyból eredően vonatkozó 

kötelezettségeket sem kizárólag munkavégzésre irányuló megbízásos és 

távmunkát alkalmazó megállapodásokkal vagy gyakornoki programokkal, 

melyek nem tartalmaznak tudásátadást vagy rendszeres foglalkoztatást célzó 

valódi szándékot, sem túlzott mértékű határozott idejű munkaszerződések 

alkalmazásával nem kerülheti ki. 

 
 

 
Fontos 

 

2.2.3 Kényszermunkától, adósrabszolgaságtól és börtönmunkától való mentesség 

A Szállító 
 

• nem követelheti a dolgozóktól, hogy „letétet” (pl. útlevél vagy személyazonosító 

igazolvány, munkavállalási engedély, takarékbetétkönyv, bankkártya vagy egyéb 

személyes irat) tegyenek le a foglalkoztatásuk feltételeként, a dolgozók pedig 

ésszerű felmondási idő mellett szabadon otthagyhatják. Amennyiben a fenti iratok 

bemutatását törvény írja elő, azokat bemutatást követően haladéktalanul, illetve 

kérésre minden esetben azonnal vissza kell szolgáltatni, és azok még az adott 

dolgozó vagy szakszervezet hozzájárulásával sem kobozhatók el a dolgozóktól. 

 
 

 
Sürgős 

• köteles a kapcsolódó költségeket teljes mértékben megfizetni, és azokat nem 

terhelheti tovább a dolgozókra vagy vonhatja le a fizetésükből. Amennyiben a 

dolgozók számára a munkahelyen jogszabály írja elő a munkavállalási engedélyt, 

a szállító köteles a kapcsolódó költségeket teljes mértékben megfizetni, és azokat 

nem terhelheti tovább a dolgozókra vagy vonhatja le a fizetésükből. 

 
 

Sürgős 

• harmadik fél számára kizárólag a dolgozók kezdeményezésére, azok tudomásával 

és hozzájárulásával utalhat pénzösszegeket. Amennyiben a Szállító a dolgozó 

nevében teljesít ilyen önkéntes utalást, az összes ilyen összegről bizonylatot ad át. 

 

Fontos 

• nem folytathat üzleti tevékenységet olyan termelési tervszámok vagy 

teljesítménymutatók kitűzésével, melyek kényszermunkához vagy ésszerű 

mértékűnél több munkához vezet (munkaidő és pihenőnap rovására). Ide tartoznak 

az olyan célok, melyek a dolgozókat arra készteti, hogy a rendes munkabérük 

megkeresése érdekében további illegális dolgozókat (meghatározás szerint alkalmi 

munkásokat) vonjanak be. 

 

 
Sürgős 

• nem alkalmazhat erőszakot, erőszakkal való fenyegetést, büntetést, elzárást vagy 

a megfélemlítés semmilyen formáját a dolgozók fegyelmezésére vagy 

ellenőrzésére, amely az emberi jogokkal ellentmond. 

 

Sürgős 

 

2.2.4 Egyesülési szabadság és kollektív tárgyalások 

A Szállító 
 

• köteles nyitottan állni a szakszervezetekhez és azok szervezeti 

tevékenységeihez. Ily módon a dolgozóknak kivétel nélkül jogukban áll saját 

választásuk szerinti szakszervezetet alapítani vagy ahhoz csatlakozni, hogy a 

kollektív tárgyalások során közösen lépjenek fel. 

 

 
Sürgős 

• köteles biztosítani a munkavállalói képviselők számára, hogy a munkahelyen a 
képviseleti feladataikat ellássák. 

 

Sürgős 

• nem diszkriminálhatja, félemlítheti meg vagy veszélyeztetheti a munkahelyét azoknak 
a dolgozóknak, akik munkavállalói szervezetek tagjai. 

 

Sürgős 

• köteles elősegíteni és nem hátráltathatja a független és szabad egyesülés és 

tárgyalás párhuzamos eszközeinek a létrehozását, ahol az egyesülési szabadságát 

és a kollektív tárgyalásokat a törvény korlátozza. 

 

Fontos 
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2.2.5 Foglalkoztatás alsó korhatára 

 

A nemzetközi munkaügyi normákkal összhangban a 4.2.1 pontban foglalt Családi 

gazdálkodás esetén meghatározott szigorú keretein kívül 15 éves kor alatt vagy az 

iskolakötelezettség teljesítése előtt (amelyik nagyobb): 

• Amennyiben a Szállító 15-18 éves fiatalokat foglalkoztat, bizonyítania kell, hogy a 

fiatalok foglalkoztatása hozzájárul a személyes oktatásukhoz és nem teszi ki őket 

olyan indokolatlan fizikai kockázatoknak, melyek károsíthatják a testi, szellemi vagy 

érzelmi fejlődésüket. 

 
 
 

 
Sürgős 

• Fiatalok nem dolgozhatnak éjszakai műszakban vagy veszélyes körülmények 

között. 

 

Sürgős 

 

2.2.6 Egyenlő javadalmazás 

Kötelező, hogy 
 

• a bérszámfejtés, a termelésen, kvótákon vagy darabmunkán alapuló 

javadalmazás esetében is átlátható, igazságos és objektív legyen. 

• a túlóra külön kerüljön meghatározásra. 

 

Sürgős 

• a munkaszerződésekben foglalt juttatások megfeleljenek a foglalkoztatási országban 
érvényes kötelező juttatásoknak. 

• a külföldi szerződéses dolgozók kiegészítő juttatásai szükség esetén 

egyértelműen meg legyenek határozva. 

 

 
Sürgős 

• a szabványos munkahétért fizetett bérek és juttatások megfeleljenek a kötelező 

erejű kollektív szerződésben, ideértve a túlórát, valamint más prémiumfizetési 

megállapodásban foglaltaknak (amelyik a magasabb). 

 

Sürgős 

• a termelésen, kvótákon vagy darabmunkán alapuló javadalmazás esetén a fizetés 

lehetővé teszi, hogy a dolgozó rendes munkaidőben legalább a minimumbért vagy a 

kollektív megállapodásban foglalt bért megkeresse (amelyik a magasabb). 

 

Sürgős 

• a bérek és a természetbeni juttatások (maximum 30%) célja a munkavállalók és a 

jogosult eltartottjaik alapszükségleteinek kielégítése és szabadon felhasználható 

jövedelem biztosítása legyen. Ahol a megélhetéshez szükséges jövedelem 

objektíven került kiszámításra, lépéseket kell tenni az aktuális bérek és a 

megélhetéshez szükséges jövedelem közötti különbség fokozatos megszüntetésére. 

A bérek soha, semmilyen körülmények között nem eshetnek a vonatkozó 

jogszabályokban  meghatározott minimum alá. 

 
 

Fontos 

• az elismerés és az előléptetési folyamatok és gyakorlatok a dolgozó teljesítményén 

alapulnak nemi diszkriminációtól mentesen és azzal a céllal, hogy egyenlő esélyeket 

biztosítsanak a nők számára. 

 

Sürgős 

• a fegyelmi intézkedésként alkalmazott bérlevonás tiltott, valamint  tilos az érintett 

dolgozó kifejezett hozzájárulása nélkül a béréből levonni. 

 

Sürgős 

• a javadalmazást érintő összes fegyelmi intézkedés rögzítésre kerüljön. Fontos 

 

2.2.7 Munkaidő és pihenőnapok 

Kötelező, hogy 
 

• a rendes munkaidő, a túlórák kivételével szerződésben kerüljön meghatározásra és 

ne haladja meg a heti 48 órát vagy a jogszabályban foglalt határértéket (amelyik a 

szigorúbb). 

 

Sürgős 

• minden túlóra önkéntes legyen és ne haladja meg a heti 12 órát. A túlórát 

felelősséggel kell alkalmazni figyelembe véve annak mértékét, gyakoriságát, 

valamint az egyes dolgozók és az összes dolgozó által ledolgozott munkaórákat. A 

túlórát mindig a helyi törvényeknek megfelelően kell ellentételezni. 

 

 
Sürgős 
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• egy hétnapos időszak során ledolgozott összes munkaóra ne haladja meg a 60 órát. Sürgős 

• a dolgozók számára minden hétnapos időszak során legalább egy szabadnapot 
biztosítsanak. 

Sürgős 

 

2.2.8 Tisztelet 

A Szállító köteles 
 

• dolgozóival méltósággal, tisztelettel és becsületesen bánni: 

• Nem megengedett a pszichológiai, fizikai, szexuális vagy verbális visszaélés, 
megfélemlítés vagy zaklatás semmilyen formája. 

• A szállító magánjellegű információk gyűjtése és a dolgozók figyelésére irányuló 

gyakorlatok során a munkavállalók személyes jogait teljes körűen tiszteletben tartja. 

 
 

Sürgős 

• gondoskodni róla, hogy a biztonsági személyzet ugyanezt a Szabványt alkalmazzák. 

• az összes munkavállaló által ismert és hozzáférhető zaklatásellenes és 

diszkriminációellenes szabályzattal rendelkezni. 

 

Fontos 

 

2.3 Munkavédelem és egészség 

Választott hivatkozások: Az ILO munkavédelemről és egészségről szóló 155 sz. egyezménye és az 
OHSAS 18001 munkahelyi egészségről és munkavédelem szabvány. 

 
2.3.1 Vészhelyzetek 

A Szállító köteles 
 

• vészhelyzeti intézkedéseket hozni, így vészkijáratokat, elsősegélynyújtó 

készleteket, tűzjelző és oltó berendezéseket telepíteni, oktatást és gyakorlatokat 

tartani, és ezeket dokumentálni. 

 

Sürgős 

• évente legalább egyszer vészhelyzeti gyakorlatot tartani. Sürgős 

• a munkavégzéssel kapcsolatos betegségek és sérülések esetére rendkívüli 
intézkedéseket hozni. 

 

Sürgős 

• a munkavégzéssel kapcsolatos sérülésekhez vagy betegségekhez kapcsolódó 
kezelések költségeit vagy egészségbiztosítási díjait a helyi munkavállalói kártérítési 
törvények szerint fedezni. 

 

Sürgős 

 

2.3.2 Munkakörnyezet 

A Szállító köteles 
 

• a főbb kockázatokat a sérülések megelőzése céljából azonosítani, értékelni és 

hatékonyan kezelni. Megfelelő lépéseket kell tenni a munkavégzéssel kapcsolatos 

sérülések és betegségek megelőzésére. 

 

Fontos 

• a termelő- és ipari berendezéseket védőberendezésekkel és vészleállítókkal 

felszerelni, valamint biztosítani a rutin megelőző karbantartást. 

 

Sürgős 

• megfelelően megvilágított, megfelelő környezeti hőmérséklettel, szellőzéssel, 

csatornázással, a vízhez való emberi jog tiszteletben tartása céljából ivóvízzel, 

szaniterekkel és élelmiszertárolóval ellátott higiénikus munkakörnyezetet biztosítani. 

 

Sürgős 

• munkakezdést megelőzően és ezt követően rendszeresen megfelelő és dokumentált 

munkavédelmi és egészségügyi oktatást biztosítani. Ezek a képzések tartalmazzák a 

munkavégzéshez tartozó feladatok kockázatainak részletezését és a vonatkozó 

munkautasításokat, a munkavégzéshez kapcsolódó szerszámok, gépek, 

munkaállomások és egyéni védőfelszerelések megfelelő használatát. 

 
 

Fontos 

• a dolgozók részére jó állapotban tartott vagy sérülés esetén új egyéni 

védőfelszerelést, szerszámokat és felszerelt munkaállomást biztosítani, melyek 

használata vagy károsodása nem vonható le a bérből. 

 

Sürgős 

• a munkavégzéssel kapcsolatos minden sérülést és betegséget kivizsgálni, és 

biztosítani azok újbóli előfordulásának megelőzésére javító és megelőző 

intézkedéseket bevezetését. A Nestlét minden munkavégzéssel kapcsolatos halálos 

balesetről 24 órán belül értesíteni kell. 

 

Fontos 
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2.3.3 Lakhatási feltételek 

A Szállító vagy kapcsolódó partnerei által biztosított szállásra vonatkozó előírások: 
 

• A szállást egyértelműen el kell különíteni a gyári és termelési területtől, és 

a magánélet tisztelete érdekében elkülönített szállást kell biztosítani a nők 

és a férfiak számára. 

 

Sürgős 

• Biztonságos épület, karbantartani és rendszeres takarítás biztosítása. A dolgozók 

bármikor szabadon léphetnek be az épületbe és távozhatnak onnan. 

 

Sürgős 

• A létesítménynek automatikus tűzérzékelő és tűzjelző rendszerrel, és 

vészhelyzet esetére legalább két (egymáshoz képest ellentétes irányú) kijárattal 

kell rendelkeznie. 

 

Sürgős 

• A személyes teret tiszteletbe kell tartani és az egy személyre jutó minimális 
légtérfogat lehetőleg 10 m3 legyen. 

 

Fontos 

• A létesítményben megfelelő világítást és szellőzést kell biztosítani: 

• az ablakoknak elég nagynak kell lenniük, hogy lehetőség legyen természetes 

fénynél olvasni és konstrukciójukat tekintve biztosítaniuk kell a friss levegőt 

függetlenül attól, hogy a mesterséges világítás vagy szellőzés be van-e 

kapcsolva. 

• a létesítményben megfelelően működő és karbantartott fűtő és szellőztető 

rendszer van telepítve. 

 
 

 
Fontos 

• A helyiségekben a padlószint felett ágyakból és matracokból álló alvóhelyek kerülnek 
kialakításra, illetve biztosított a pihentető alváshoz szükséges  csend és sötét. 

 

Fontos 

• A létesítményben biztosított az  ivóvíz, áram, a magánélethez való jogot 

tiszteletben tartó tiszta zuhanyzó és mellékhelyiség, tiszta főzési alkalmatosság 

és élelmiszer tároló. 

 

Sürgős 

• Az épületben zárható szekrények vannak a személyes tárgyak elhelyezésére. Sürgős 

 

2.4 Környezetivédelmi és társadalmi felelősségvállalás 

Választott hivatkozások: Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről (ENSZ, 1992); ENSZ Fenntartható 

Fejlődés Világkonferencia, Johannesburg (ENSZ, 2002); ISO 14001:2015 Környezetirányítási rendszer. 

FAO A földre és földbirtokra és földbirtok viszonyokra vonatkozó önkéntes irányelvei. 

 

2.4.1 Földhasználati jogok 

A Szállító köteles 
 

• igazolni a közösségi földhasználati jogok tiszteletét, valamint a helyi közösség 

szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a Szállító 

tevékenységéhez. 

 

Sürgős 

• bizonyítani a földhasználathoz fűződő törvényes jogát. Sürgős 

 

2.4.2 Természetvédelem 

A Szállító köteles a környezeti hatások azonosítására és enyhítésére, illetve minimalizálására 

szolgáló (ISO 14001:2015 szabványon alapuló vagy azzal megegyező) környezetirányítási 

rendszert bevezetni. Ennek során: 
 

• nyomon követi és folyamatosan optimalizálja a természeti erőforrások felhasználását, 
különösen a víz- és energiafogyasztást, illetve minimalizálja az élelmiszer 
veszteséget vagy hulladékot. 

 

Fontos 

• megelőzi, nyomon követi és fokozatosan csökkenti szennyezést, valamint a 

keletkezett szilárd hulladék és szennyvíz mennyiséget, és üvegházhatású gáz 

kibocsátását. 

 

Fontos 

• a szennyvizet és szilárd hulladékot kibocsátás vagy ártalmatlanítás előtt kezeli. Sürgős 

• a biodiverzitás megőrzése a telephelyen és körülötte különleges irányítási tervet 

igényel, melynek része a múltban sérült biológiai sokszínűség helyreállítása és a 

jövőbeli terjeszkedési tervek különleges megfontolásai, köztük a közösségben 

előforduló magas természetvédelm értékű területek védelme. 

 

 
Sürgős 
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2.4.3 Felelős műanyag csomagolóanyag felhasználás 

A Szállító köteles 
 

• vezető szerepet játszani a műanyagok felhasználásának csökkentése és a szállított 

csomagolóanyagok újrahasznosíthatóságának növelése terén. 

• hozzájárulni a műanyaggyűjtést, válogatást és újrahasznosítást célzó 

megoldásokhoz, hogy csökkentse a szemétként hulladéklerakókba kerülő 

műanyagok mennyiségét. 

 

 
Fontos 

 

2.4.4 Veszélyes anyagok 
 

• A veszélyes anyagokat és vegyszereket a gyártó ajánlásának megfelelően 

biztonságosan kell tárolni, kezelni, újrahasznosítani, újrafelhasználni és 

ártalmatlanítani. Kizárólag jogszabály által jóváhagyott vegyi anyagok használhatók. 

 

Sürgős 

 

2.4.5 Alvállalkozásba adás 
 

• A Szállító kizárólag a Nestlével történő előzetes megállapodás értelmében 

alkalmazhat alvállalkozókat, ami semmi esetre sem mentesíti a jelen Szabvány 

szerinti felelősségei alól. 

 

Sürgős 

 

2.5 Üzleti magatartás 
 

2.5.1 Etika 
 

• Az üzleti tevékenység során tilos a megvesztegetés, korrupció vagy egyéb csalárd 

magatartás. Az ajándékozás tilos, vagy ha ajándékozás történik azt megfelelően 

nyilvántartásba kell venni és közzé kell tenni. 

 

Sürgős 

 

2.5.2 Panaszkezelési mechanizmus 
 

• A munkavállalók anonim panaszainak bejelentésére és kezelésére független 

rendszerek kell bevezetni. 

 

Fontos 

• A Szállító köteles a panaszok vagy szakszervezeti tevékenységek tekintetében a 
megtorlást tiltó szabályzatot bevezetni, mely a visszaéléseket bejelentő személyek 
(„whistleblower”) védelmére is kiterjed. 

 

Sürgős 

 

2.5.3 Összeférhetetlenség 
 

• Az összeférhetetlenség bármely esetét, akár érintett benne Nestlé dolgozó, akár nem, 
megfelelően be kell jelenteni. 

 

Sürgős 

 

2.5.4 Reprezentáció 
 

• A Nestléhez kapcsolódó minden üzleti reprezentáció tilos. Üzleti ebéd esetén a 

szokásos gyakorlat szerint a Nestlé fedezi a szállító költségeit, vagy amennyiben a 

költségeket a szállító fedezi, a Nestlének ezt a vállalaton belül közzé kell tenni vagy 

be kell jelenteni. 

 

Sürgős 

 

2.5.5 Végfelhasználó és tudásmegosztás 

A Szállító köteles 
 

• a beszerzési oldali üzleti partnerekkel együttműködve közzétenni, hogy beszállítási 
tevékenységének végfelhasználója a Nestlé. 

Fontos 

• tájékoztatni a munkavállalóit a jelen Szabványhoz hasonló előírásokról, illetve a jelen 
Szabványban foglaltakkal tartalmilag és formailag is egyező eljárásokat alkalmazni. 

 

Fontos 

 

2.5.6 Átláthatóság 
 

A vállalkozási tevékenység átláthatóságát, különösen a Nestlének teljesített 

szállításokkal kapcsolatos elsődleges potenciális származási (betakarítási) helyek 

nyomonkövethetőségét titoktartási szerződések formájában kell biztosítani. 

 

Fontos 
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3 Beszerzés oldali közvetítők 
 
 

 

 

A Nestlé közvetlen szállítói a beszerzés oldali 

közvetítőik számára a következőket kötelesek 

előírni. A beszerzés oldali közvetítők azok a 

személyek, melyek a Nestlé és közvetlen szállítói 

között kereskedelmileg kötelező erejű szerződések 

alapján történő szolgáltatások vagy anyagok 

készítésében, beszerzésében vagy előállításában. 

Ide tartoznak a kereskedők, munkaközvetítők, 
félkész termék gyártók, felvásárlók, szövetkezetek, 
stb.

 

3.1 Az átláthatóság követelménye 
 

Nyers- vagy csomagolóanyagok estén, a beszerzés oldali közvetítők kötelesek 
biztosítani 

• a Nestlének szállított anyagok eredetének azonosítását, 

• saját menedzsment rendszereikkel a jelen Szabvánnyal azonos előírások 
alkalmazását a tevékenységük, így a beszerzés során. 

 

 
Fontos 

Vásárolt szolgáltatások esetén a beszerzés oldali közvetítők, alvállalkozók és 

kiszervezett ügynökségek kötelesek a Nestlé közvetlen beszállítóihoz hasonlóan 

eljárni, s ennek során a jelen Szabvány ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 

teljes körűen ellátni (5.1 pont). 

 

 
Sürgős 

 

3.2 A munkaközvetítőkre vonatkozó gondosság követelménye 
 

Belföldi vagy külföldi migráns dolgozók foglalkoztatása során a Szállító és 

munkaközvetítői kötelesek az ILO magán-munkaközvetítő ügynökségről szóló 181. sz. 

egyezményét, valamint különösen a jelen Felelős beszerzés szabvány felelős toborzásra 

és foglalkoztatásra vonatkozó fejezetét betartani. 

 

 
Fontos 

 

3.3 A gondos szállítás követelménye 

 
3.3.1 Dolgozók 

A logisztikai tevékenységeket a dolgozók és közösségek biztonságát meghatározó teljesítménymutatókkal 

kell biztosítani. Különösen a közúti szállítás esetén a logisztikában részt vevő harmadik felek és/vagy 

sofőrök minimumkövetelményként: 
 

• kötelesek a gépjárművet a gyártó előírásainak megfelelően a jogszabály által előírt, 
közlekedésre alkalmas és biztonságos állapotban tartani. 

• kötelesek napi szemrevételezéssel - többek között a fékek, világítás, tükrök, 

abroncsok és a motor ellenőrzésével - meggyőződni a jármű üzemképességéről. 

 

 
Sürgős 

• köteles a vezetett gépjárműre érvényes jogosítvánnyal rendelkezni, rendszeres 

orvosi vizsgálaton, így szemvizsgálaton, valamint egészség- és munkavédelmi 

oktatáson részt venni. 

 

Sürgős 

• kötelesek mindenkor biztonságosan vezetni. 

• kötelesek betartani a helyi közlekedési szabályokat és figyelembe venni a közlekedési 
táblákat. 

• kötelesek 5 óránként pihenőt tartani. 

 

Sürgős 

• nem halmozhat fel 6 egymást követő napon összességében több, mint 60 

munkaórát. A sofőröknek 6 egymást követő munkanap után legalább egyszer 

folyamatosan 24 órát kell pihenniük. 

 

Sürgős 

• kötelesek biztonsági övet használni, munkavédelmi cipőt és láthatósági ruházatot 
hordani, és gondoskodni róla, hogy az utasok is használják a biztonsági övet. 

 

Sürgős 

• nem lehet alkohol vagy illegális kábítószer hatása alatt, és nem használhat 

vezetés közben mobiltelefont (kivéve kihangosítóval vagy fülhallgatóval). 

 

Sürgős 

• köteles betartani a teljes rakományra vonatkozó mennyiségi korlátokat. Sürgős 
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3.3.2 Környezet: 

 

A logisztikai tevékenységeket olyan teljesítménymutatók alkalmazásával kell irányítani, 

melyek célja a választott szállítási mód környezeti hatásának minimalizálása. 

A stratégia meghatározása során a szállítási költség és távolság aránya nem lehet az 
egyetlen indikátor. Különösen tengeri szállítás esetén minimumkövetelményként: 

• tilos a tenger gyümölcsei beszerzése során a tengeren történő átrakás 

• bejegyzett tanúsítványokkal és megfelelésigazolással végezhető 

gáztalanítás. 

 
 
 
 

Fontos 

 

3.3.3 Állatok: 
 

Élő állatok szállítása esetén a szállító köteles betartani az Állategészségügyi 

Világszervezet [OIE] állatok jólétének védelmére vonatkozó ún. öt szabadságát (ld. a 

4.2.10.4 pontot). Minimumkövetelmény: 

• Szállítóeszközök: Az állítok szállítására használt járműveket a szállítandó 

állatok méretének és súlyának megfelelően kell kialakítani, felszerelni és 

megfelelő időközönként takarítani, és így minimalizálni az állatok fizikai 

kényelmetlenségének, sérülésének vagy betegségének kockázatát (többek 

között megfelelő szellőzés biztosításával és megfelelő hőmérséklet 

fenntartásával). 

• Helyigény: Az egy járművön szállított állatok száma és rekeszek elosztását az adott 

állatok normális viselkedésmintáinak kifejezése iránti igényei alapján kell 

meghatározni, mely minimumkövetelményként elegendő helyet biztosít az állatok 

számára, hogy szállítás közben természetes testhelyzetet vegyenek fel anélkül, 

hogy a szállítójármű tetejével vagy felső fedélzetével érintkeznének. 

• Víz és takarmány: Az állatok fajának, korának és állapotának, valamint az 

éghajlati viszonyoknak megfelelő fajtájú és mennyiségű víz és takarmány áll az 

állatok rendelkezésére a szállítás teljes időtartama során. 

• Berakodás/Felhajtás: Állatok berakodása vagy járműre történő felhajtása során 

körültekintően kell eljárni és az esetlegesen használt elektromos ösztöke 

használatát adott időn belül fokozatosan meg kell szüntetni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürgős 
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4 Származás 
 

 

 

Mezőgazdasági eredetű nyers- és csomagolóanyagok 

esetén a származási hely az anyagok elsődleges gyártási 

vagy betakarítási helye (erdő, termőföld vagy tenger). 

Szolgáltatások esetén a Nestlével 

szerződéses jogviszonyban 

álló, a szolgáltatásokat 

létrehozó vagy fizikailag 

teljesítő személy. 

 

 

 
4.1 Alapok 

A 3. fejezetben foglalt követelmények a gazdaságokra hivatkozásként vonatkoznak. A gazdaság 

kontextusát, különösen annak méretét és kialakítását (azaz családi gazdaságok, kistermelők, birtokok) 

vettük figyelembe a 3. fejezet követelményeinek megfelelő, valósághű fordításához, a gazdaságok alábbi 

sajátosságainak alapulvételével. Minden esetre érvényes a következő: 

• A kistermelők az alábbi követelmények bevezetése következtében nem szembesülnek 

indokolatlan vagy aránytalan akadályokkal azt illetően, hogy a Nestlé szállítói legyenek. 

• A Nestlé előnyben részesíti azokat az intézkedéseket, melyek elsőként a gazdák megélhetését javítják. 
 

 
4.2 A gazdaságok sajátosságai 

 
4.2.1 Családi gazdaság – Szülői kivétel: 

 

A nemzetközi munkaügyi normák szerint 12-15 éves kiskorú a következő feltételek 

teljesülése esetén a tanulmányaival párhuzamosan dolgozhat a szülő vagy a szülő 

helyett eljáró személy [gondviselő] tulajdonában lévő vagy általa működtetett 

gazdaságban: 

• a gazdaságon kívül az erre vonatkozó kérdésre a kiskorú szabadon 

nyilatkozik, hogy segíteni és tanulni kíván a családi gazdaságban 

• a munkavégzés az iskolaidőn kívül történik 

• a munkát a szülő vagy gondviselő mindenkor felügyeli 

• nem történik éjszakai munkavégzés, illetve a munka részeként a gyermek nem 

emelhet nehéz súlyokat vagy dolgozhat veszélyes körülmények között. Ide 

tartoznak a következők: 

• gépkezelés vagy abban való segítség, ideértve a traktorokat és erőgépeket 

• favágás, faáru méretre vágása, vontatása, fel- és lerakodása 

• 2 méternél magasabb létrán vagy állványzaton történő munkavégzés (festés, 

javítás, építés, fametszés, gyümölcsszedés, stb.) 

• zárt térben való munkavégzés (pl. siló, vagy oxigénhiányos vagy mérgező 

levegő megtartására tervezett tároló) 

• bármilyen mezőgazdasági vegyszer mozgatása vagy használata 

A fenti előírások mezőgazdasági iskolákra, illetve a gazdaságokban lévő tanoncokra és 

diákokra is vonatkozik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sürgős 

 

4.2.2 Mezőgazdasági dolgozók élelmiszerbiztonsága és egészsége 
 

• A gazdák és halászok biztosítják, hogy a mezőgazdasági munkások 

egészséges, megfelelő minőségű és megfizethető ételekhez juthassanak hozzá. 

 

Sürgős 

 

4.2.3 A nemek egyenlőségének és a nők társadalmi szerepvállalásának elve 

A gazdák kötelesek 
 

• elismerni a nők egyedi helyzetét és igényeit, valamint azt, hogy a nőkre gyakran 

másképp hatnak a munkakörülmények, mint a férfiakra, illetve azt, hogy ezért 

megfelelő intézkedéseket kell létrehozni és alkalmazni. 

 

Fontos 

• tiszteletben tartani a gazdaságban dolgozó nők jogait és biztosítani, hogy a 

nők által végzett munka a férfiakhoz hasonlóan megfelelő ellentételezésre és 

elismerésre kerül. 

 

Sürgős 
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• a dolgozók sokszínűségének és a közösségben az esélyegyenlőség 

elősegítése érdekében felismerni a lehetőséget arra, hogy a nőket bevonják a 

gazdaságban végzett munkába. 

 

Fontos 

 

4.2.4 Betakarítási időszak és más idénymunka – Munkaidőre vonatkozó 

kivételek: 
 

A betakarítási időszak idején a következő feltételekkel lehet a munkaidő korlátozásától 
elállni: 

• A plusz munkaidőről a felek előzetesen megállapodnak, azokat megfelelően 

megtervezik és az ellentételezés (emelt szintű) díjazás vagy időkompenzáció 

formájában történik. 

• A munkaidő hossza nem veszélyeztetheti a dolgozók egészségét vagy biztonságát. 

 
 

Fontos 

 

4.2.5 Területgazdálkodás 
 

• Földhasználati jogok 

A gazdáknak a gazdaság fizikai határait bemutató hivatalos iratokkal igazolniuk kell a 
földhasználathoz fűződő jogcímüket. 

 
• Termőterület növelése 

• a helyi népek földjein végzett mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenység 

a kormányzat terjeszkedésre vonatkozó hozzájárulásával vagy anélkül, az 

érintett helyi közösségek, köztük az őslakosok szabad, előzetes és 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása birtokában végezhető 

• A gazdák nem terjeszkedhetnek a következő területekre vagy művelhetik meg 
ezeket: 

• jelentős megkötött széndioxid készletekkel rendelkező erdőségekből és 

élőhelyekből (pl. tőzeglápok, vizes élőhelyek, szavannák) 2015. 

december 31. után átváltott területeken 

• bármilyen mélységű tőzeges területek kivéve, amennyiben a művelési gyakorlat 
a tőzeget védi 

• a High Carbon Stock Approach Toolkitben meghatározott jelentős megkötött 

széndioxid készletekkel rendelkező erdőségekben 

• az IUCN I-IV. kategóriába eső védett természeti területeken, az UNESCO 
Világörökség listáján szereplő helyszíneken, valamint a Ramsari listán szereplő 
vadvizeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürgős 

 

4.2.6 Természetvédelem 
 

4.2.6.1 Magas természetvédelmi érték 

A gazdák kötelesek 

 

• azonosítani és védeni birtokuk körül található, 2015. december 31. után magas 

természetvédelmi értékűnek [HCV] nyilvánított területeket, és művelésüket kerülni. 

A High Conservation Value Resource Network a következőképpen határozza meg a 

magas természetvédelmi értékű területet: 

• Olyan terület, melyen globálisan, regionálisan vagy országosan jelentős 

koncentrációban találhatók a biodiverzitást fokozó értékek, köztük őshonos és 

ritka, veszélyeztetett fajok. 

• Tájszintű ökoszisztémák. Globális, regionális vagy országos szinten jelentős 

érintetlen erdős tájak és nagy kiterjedésű tájszintű ökoszisztémák, melyekben a 

legtöbb őshonos faj természetes módon, életképes populációban, természetes 

eloszlásban és bőségesen fordul elő. 

• Ritka vagy veszélyeztetett ökoszisztémák, élőhelyek vagy menedékek, köztük a 
tőzeges és mangrovés területek. 

• A természetes védelmet fenntartó, köztük a vízgyűjtő területek védelmét, 

érzékeny talajok és rézsűk eróziójának szabályozását, és széndioxid 

megkötését ellátó alapvető ökoszisztémák. 

 

• A helyi közösséggel vagy bennszülöttekkel való kapcsolat során azonosított, e 

csoportok alapvető igényeit (pl. megélhetés, egészség, táplálkozás, víz, stb.) 

kielégítő területek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürgős 
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• Globális vagy országos kulturális, archeológiai vagy történelmi jelentőségű, 

és/vagy a helyi közösségekkel vagy bennszülöttekkel való kapcsolat során 

feltérképezett hagyományos kultúrája szempontjából kiemelt kulturális, ökológiai, 

gazdasági vagy vallási/szent jelentőségű helyszínek, források, élőhelyek és 

tájak. 

 

• megakadályozni, hogy a földjeiken ritka vagy veszélyeztetett fajokra vadásszanak, 
halásszanak vagy ilyen fajokat gyűjtsenek be. 

 
Fontos 

• a gazdaságuk méretéből adódóan kivitelezhető vadfolyosókat létrehozni vagy 
fenntartani. 

Fontos 

• a mezők szélén és vizek közelében pufferzónákat létrehozni (őshonos fajokkal) 

vagy fenntartani, illetve azonosítani és fenntartani a védendő, fenntartandó és 

értékes fajok és élővilág számára védett helyként használandó, művelésre 

alkalmatlan területeket, azokat az erózió megakadályozására és szélfogóként 

kihasználni. 

 

 
Fontos 

• megakadályozni a szomszédos elsődleges és féltermészetes ökoszisztémákra és 

védett területekre gyakorolt negatív hatásokat. 

 

Fontos 

• megakadályozni a nem őshonos invazív, ún. özönfajok megjelenését és elterjedését. Fontos 

 

4.2.6.2 Levegőminőség 
 

• A Nestlé a talaj szerves anyagai, a légszennyezés, valamint a 

takarmány/élelmiszerek szennyeződése miatt nem javasolja a föld felégetését. 

Amennyiben ez mégis feltétlenül szükséges és ezt a hatóságok engedélyezik, a 

gazdák kötelesek: 

• a hatékonyabb égés és alacsonyabb parázs- és füstszintek elősegítésére több 
napig száradni hagyni a földet. 

• a földeket nem teljes területükön leégetni, hanem határokat megjelölni, 

ellentüzet alkalmazni és az irányíthatatlan égést megakadályozandó a tüzet 

a kerítés közeli területektől távol tartani. 

• megvárni a kedvező időjárási körülményeket és biztonságos szélsebességet. 
Javasolt a 8-24 km/óra (5-15 mérföld/óra) sebességű, egyenletes, megfelelő irányú 
szelet megvárni. 

• füst és felügyeleti menedzsment tervvel rendelkezni, mely csökkenti a 

természetre és az emberekre gyakorolt potenciális hatását csökkenti, valamint a 

területükön belül hathatós tűzvédelmi és kezelési eszközt jelent. 

• Állattenyésztés esetén a tenyésztésből származó szennyvíz és trágya értékesítésre 
vagy a földeken újrahasznosításra, illetve a gazdaságokban energiatermeléshez 
szükséges biogáz átalakítóba kerül. 

 
 
 
 

 
 

 
Sürgős 

 
4.2.6.3 Vízkészlet-gazdálkodási gyakorlatok 

 
4.2.6.3.1 Gazdaságok vízgazdálkodása 

A gazdák a vízkészletek védelme és felhasználása során a következő gyakorlatokat alkalmazzák: 
 

 

• A vízmegtartás maximalizálása és a talajerózió minimalizálása a következőkkel: 

• a gazdaság becsatornázása, 

• talajvédő növények termesztése, 

• szélfogóként használható növényzet telepítése, 

• talajtakarás alkalmazása, 

• A gazdaságban keletkezett szennyvíz kibocsátása előtt a vízforrástól távol eső 

helyen öblítővízként felhasználni (vécék, fejőállások takarítására használt víz, 

karámok mosóvize), amennyiben lehetséges újrahasznosítani, vagy amennyiben 

nem, kibocsátás előtt kezelni (pl. tejzsírfogó). A növényvédő szerekhez használt 

eszközök tisztításához felhasznált maradékvizet a mezőn vagy kifejezetten erre a 

célra szolgáló helyen kell kiengedni. 

• természetes források védelme 

• esővíz gyűjtése és tárolása a gazdaságban való felhasználás céljára. 

 
 
 
 
 
 

 
Fontos 
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4.2.6.3.2 Vízkivétel 

 

A gazdák kötelesek a vízkivételt nyomon követni, és megfelelő megoldásokat kell 

alkalmazni a többi vízfelhasználó, így a közösségek és a vízgyűjtő területen lévő 

vadvilág és ökoszisztémák igényeinek kielégítésére. 

 
Fontos 

 
4.2.6.3.3 Öntözés 

 

A gazdák a vízminőség védelme és a túlfolyás megakadályozása érdekében kötelesek 

optimalizálni az öntözési módszereiket, hogy a talajfelszínről vagy gyökérzónából 

(rizoszféra) a lehető legkevesebb vegyszer, tápanyag vagy üledék szivárogjon le. 

Ennek során a következő változókat kell figyelembe venni: 

• talajtípus, nedvességtartalom, lejtés 

• a talaj és a tábla relatív kilúgozódási potenciáljának meghatározása 

• talajnedvesség nyomonkövetése tenziométerrel vagy más elfogadható módszerrel 
minden öntözés előtt és után 

 

• termény gyökérzónája és vízfelhasználás 

• az öntözés ütemezése a termény igényei, a talaj vízvesztesége és a 

rendelkezésre álló víz alapján, figyelembe véve a csapadékot és a 

vegyszeres öntözést 

• csak annyi öntözővizet felhasználni, ami a termény tényleges gyökérzónájának 
elegendő 

• öntözés gyakorisága, időzítése és mennyisége 

• a vízpocsékolás elkerülése érdekében az öntözést az egyes termények igényeihez 
és az időjárás-előrejelzéshez kell igazítani (a párolgás elkerülése érdekében 
lehetőleg éjjel kell öntözni) 

• az idény utolsó öntözési napjának kiszámításával biztosítani, hogy a talajszelvény 
a betakarításra nagyrészt kiürül 

 

• az öntözőrendszer hatékonysága 

• a teljes öntözőrendszer hatékonyságának átfogó értékelése a szivattyútól vagy 

elterelés/vízkivétel helyétől a visszavezetésig vagy alvízig az öntözőberendezések 

fejlesztése a megfelelő vízszállítás elérése céljából 

• az öntöző megoldás és az öntözővíz egyenletességének nyomonkövetése 

• Öntözési módszerek: 

• Árasztásos öntözés: Áztató öntözés bevezetésével, a beállítási idő 

csökkentésével, a táblák kiegyenlítésével vagy adott esetben alvíz 

visszanyerő rendszerek alkalmazásával maximalizálható a felszíni öntözésű 

táblák öntözési hatékonysága és egyenletessége. 

• Esőszerű öntözés (szórófejes): A szórófejes öntözésű táblák gyökérzóna 

alatti mélységi beszivárgásának minimalizálása a termény 

evapotranszpirációjának és a talajnedvességnek megfelelő vízhasználattal. A 

szórófejes öntözésű táblák felszíni lefolyásának minimalizálása és az 

egyenletesség növelése az alkalmazási mélység csökkentésével, vagy a 

szórófej és nyomás beállításainak, magasságának vagy a cseppméret 

módosításával. 

• Csepegtetés: Öntözés ütemezése a rendelkezésre álló víz lefogyása és a 

pótlási igény felmerülése idejére. Az öntözési hossz igazítása a talaj legjobb 

vízmegtartó képességének idejéhez. Legalább 85%-os öntözési 

egyenletességet biztosít. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nestlé – Felelős beszerzés szabvány 1
9 

 

 

 
4.2.7 Felelős erdőgazdálkodás 

 

Faáru, cellulóz és papír mezőgazdasági gyártása esetén a földtulajdonosoknak és 

gazdáknak a következő 8 alapelvet szem előtt tartó erdőgazdálkodási tervvel kell 

rendelkezniük: 

• Kitermelést megelőző tervezés (telepítés, vontatási csapások és rakodóterek) 

• Vízmelléki/part menti kezelő zónák 

• Erdei vizes élőhelyek védelme 

• Útépítés és fenntartás 

• Fakitermelés 

• Erózióvédelem 

• Tűzvédelem 

• Erdészeti vegyszerek kezelése 

Az erdőbirtokosok és kezelők az érintett erdei biomnak (sarkövi, mérsékelt övi, trópusi), 

erdőtípusnak (telepített vagy természetes) és a tevékenység nagyságrendjének 

megfelelő helyes gazdálkodási gyakorlatokat kell követniük figyelembe véve, hogy az 

erdészeti termékeinket világszerte nagyüzemi és kisgazdálkodó beszállítóktól egyaránt 

beszerezzük. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fontos 
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4.2.8 Biodiverzitás menedzsment 

4.2.8.1.1 Talajművelés 
 

A talaj mikrobiomjának, a vízbeszivárgás és a talaj szervesanyag tartalmának 

védelme, valamint a terméshozam maximalizálása érdekében a szervetlen 

bevitel csökkentése mellett a gazdáknak elő kell mozdítani a talajkímélő 

művelést, amely az adott környezettől függően lehet: 

• Forgatás nélküli művelés (direktvetés), egy menetnek felel meg, melynek során a 
talajfelszínt megnyitják és a magokat az előkészített területre egymás után elvetik. 
vagy 

• Minimális művelés, egymenetes művelésnek felel meg, melyben a vetéssel 

egyidőben történik magelhelyezés, teljes bevágási pontokat, teljes egyirányú 

bevágást vagy eltolt tárcsákat alkalmazva a teljes talajfelszín feltörésére. Ennek 

része lehet az idények között a gyomirtást célzó sekély művelés. 

 
 
 
 

Fontos 

 
4.2.8.1.2 Vetésforgóés köztes termesztés 

 

• A gazdák a talajstruktúra porózusságának és termőképességének javítása, valamint 

a kártevők és kórokozók életciklusának megzavarása céljából kötelesek 

vetésforgóban művelni a földet és köztes termesztést folytatni, különösen a 

szántóföldeken, hüvelyesekkel, élőállatokkal vagy tartós füvesítéssel. 

 
Fontos 

 
4.2.8.1.3 Talajegészség 

A gazdák kötelesek 
 

• megőrizni a földtakarást a talajelhordás (szélerózió) csökkentése és az álló tarló 
védelme céljából 

Sürgős 

• érett komposztot, újrahasznosított szervesanyagokat és betakarítási növényi 
maradványokat megfelelő időben teríteni a talajon. 

 

Sürgős 

• fás kultúrák esetén a sorok között legelőt, fasort vagy fás legelőt telepíteni (állatok). 
Szennyvíziszap használata ellenjavallott. 

 

Fontos 

 
4.2.8.1.4 GMO – identitásmegőrzés 

A gazdák 
 

• nem használhatnak genetikailag módosított szervezeteket (GMO) és fajokat kivéve, 
amennyiben ezt a helyi törvények konkrétan lehetővé teszik 

 

Sürgős 

• mindenkor kötelesek a felhasznált (hagyományos vagy GMO) vetőmagokat az 

előírásoknak megfelelően dokumentálni, elkülöníteni és azok 

nyomonkövethetőségét biztosítani, és igazolni azok GMO vagy hagyományos 

státuszát. 

 

 
Sürgős 

 
4.2.8.2 Mezőgazdasági vegyszerek 

A gazdák kötelesek a helyes talajkímélő mezőgazdasági gyakorlatoknak megfelelően a lehető legkevesebb 
mezőgazdasági vegyszert használni és a következő előírásokat betartani: 

 
 

• az adott országban törvényes jóváhagyással nem rendelkező növényvédő szerek 
használata tilos 

Sürgős 

 

• a stockholmi POP listán és a rotterdami PIC listán szereplő, vagy a WHO által 1a 

vagy 1b besorolású vegyszer használata tilos 

 
Sürgős 

• a törvényesen bejegyzett növényvédő szereket kizárólag gyomirtásra, a betegségek, 

invazív fajok és kártevők elleni védelemre használhatók. A megfigyelésen vagy 

előrejelzésen alapuló használaton túl nem történik megelőző jellegű növényvédőszer 

használat. 

 

Sürgős 
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• rendelkeznek egész évre szóló tápanyaggazdálkodási tervvel, előnyben 

részesítve az újrahasznosított szervesanyagok felhasználását szükség szerint 

szervetlen műtrágyával kiegészítve a talajvizsgálatoknak és a termények 

igényeinek megfelelően, a lehető legalacsonyabb szinten tartva a tápanyagok 

elfolyását és az üvegházhatású gáz (GHG) kibocsátást. 

 

 
Fontos 
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4.2.8.3 Földhasználati kategória megváltoztatása 

A gazdák nem válthatnak át új tőzeges talajt mezőgazdasági célú felhasználásra. 
 

• A tőzeges talajokat egyértelműen azonosítani és kezelni kell a tőzeghez kapcsolódó 
üvegházhatású gáz (GHG) kibocsátás elkerülése érdekében. 

Sürgős 

 
4.2.9 Energiagazdálkodás 

 
4.2.9.1 Gazdaságok energiatermelése 

A gazdák kötelesek 
 

• a gazdaságukban rendelkezésre álló lehető legtöbb megújuló energiát (pl. 
napenergia, biomassza) felhasználni. 

 

Fontos 

• az áramfejlesztő berendezéseket a gyártó utasításainak megfelelően fenntartani. Fontos 

 
4.2.9.2 Biomassza előállítás 

 

• A gazdák kötelesek meggyőződni arról, hogy az energianövények termesztése nem 
veszélyezteti a helyi közösség élelmiszerbiztonságát. 

 

Fontos 

 
4.2.10 Állattartás 

A gazdák kötelesek 
 

• átfogó üzemgazdasági eszközt (nyilvántartások, stb.) vezetni, amely minimalizálja 

az állatokat és a dolgozókat érintő biológiai, vegyi és fizikai kockázatokat 

 

Fontos 

• megfelelő szennyvízelvezetést biztosítani, a patogének felhalmozódását megelőzni 
és minimalizálni a betegségek terjedésének átviteli útvonalait a gazdaságukban 

 

Sürgős 

• az állatok hatékony azonosítása révén biztosítani az állati eredetű termékek hatékony 
és gyors nyomonkövethetőségét az ellátási láncban. 

 

Sürgős 

 
4.2.10.1 Tapasztalatok, készségek és képzés 

A gazdák kötelesek 
 

• az állatokkal foglalkozó valamennyi személynek elmagyarázni a feladataikat, a 
szabályokat és a gyakorlatokat 

 

Fontos 

• megfelelő tapasztalattal, készségekkel és képzettséggel rendelkezni az állatok 
viselkedése, jóléte és humánus kezelése terén 

 

Fontos 

• az állatok viselkedése, jóléte és humánus kezelése tárgyában kiképeznek az 

állatokkal foglalkozó személyeket. 

 

Sürgős 

 
4.2.10.2 Állatgyógyászati gyógyszerek 

A gazdák kötelesek 
 

• helyes állattartási rendszerekkel és gyakorlatokkal megelőzni a betegségek 

előfordulását és ezzel az állatgyógyászati gyógyszerek használatát minimalizálni 

 

Fontos 

• antimikrobiális szereket terápiás céllal állatorvosi rendelvénnyel használni. A 

profilaktikus használatot a lehető legkisebb mennyiségre és időtartamra kell 

korlátozni a fertőző betegségek kitörésének megelőzése céljából. Ugyanígy 

ellenezzük a WHO által emberi felhasználás céljából „kiemelten fontos” vagy 

„nagyon fontos” besorolású antimikrobiális szerek használatát, kivéve amennyiben 

azt a helyi jogszabályok állatgyógyászati felhasználását egyértelműen lehetővé 

teszik. Antimikrobiális szerek használata növekedésserkentőként tilos. 

 
 
 
 

Sürgős 
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• teljesítményfokozókat kizárólag terápiás céllal, állatorvosi javallatra és a helyi 

jogszabályok által engedélyezett esetekben használni. Egyebekben az ilyen célú 

felhasználás tilos és használatát hosszú távon fokozatosan meg kell szüntetni. 

 

Fontos 

 

4.2.10.3 Állatok takarmányozása és tenyésztése 

A gazdák 
 

• kötelesek egészséges, a helyi körülményekhez és gazdálkodási rendszerekhez 

adaptált fajtákat kiválasztani, és elkerülni az egészségügyi és jóléti problémákat 

jelentő fajtákat (pl. küllemi sajátosságok és túlzott növekedési ütem) 

 

Fontos 

• nem használhatnak klónozott vagy genetikailag módosított állatokat és 
származékaikat a takarmányozási/táplálékláncban 

 

Sürgős 

• az egészséges és termékeny élőállat takarmányozás fenntartása és a parazita 

szennyeződés csökkentése céljából kötelesek a gazdaságban termelt takarmány 

tárolási szintjét és készletforgását fenntartani 

 

Sürgős 

• kötelesek a gazdaságon kívülről beszerzett takarmány esetében kötelesek azt 

visszakövethető forrásokból beszerezni, gondoskodni róla, hogy állati fehérje ne 

kerüljön a takarmányban felhasználásra, valamint a beszerzés és tárolás során 

elkerülni a takarmány szennyeződését és idő előtti károsodását 

 

Fontos 

• kötelesek gondoskodni róla, hogy a gazdaság szennyvize ne szennyezze az ivóvizet 
és takarmány forrásokat. 

 

Sürgős 

 
4.2.10.4 Állatjólét 

A gazdák elkötelezik magukat az OIE 5 szabadsága mellett és ennek megfelelő gazdálkodás-

üzemszervezés fejlesztési terveket készítenek. A következőket kötelező biztosítani az állatok 

számára: 
 

4.2.10.4.1 Éhségtől, szomjúságtól és alultápláltságtól való mentesség 
 

Az állatok a normális egészségi állapotuk és termelékenységük fenntartása, valamint a 

huzamosabb éhség, szomjúság, alultápláltság vagy dehidratáció megelőzése érdekében 

hozzá kell férjenek a koruknak és igényeiknek megfelelő takarmányhoz és vízhez. 

 
Sürgős 

 
4.2.10.4.2 Félelemtől és szorongástól való mentesség 

 

• Szigorúan tilos az állatokat életük minden szakaszában és minden létesítményben 

a születéstől a vágóhídig megrúgni, dobálni, rájuk taposni vagy egyéb módon 

rosszindulatúan bántani. Az állatok kezeléséhez használt elektromos sokkolókat 

fokozatosan ki kell vonni a használatból és helyettük alternatív, fájdalommentes 

eszközöket kell alkalmazni. 

• A gondozókat folyamatosan oktatni kell az állatok viselkedése, humánus kezelése és 
az állatjólét tárgyában. 

• Elő kell mozdítani az emberek és állatok közötti pozitív kapcsolatot, mely nem 

okoz sérülést, pánikot, maradandó félelmet vagy elkerülhető stresszt. 

• Az állatok pozitív szociális magatartást elősegítő, illetve a sérüléseket, szorongást és 
krónikus félelmet csökkentő szociális csoportosítása történik. 

 
 
 
 

 
Sürgős 

 
4.2.10.4.3 Fizikai kényelmetlenségtől és a hőstressztől való mentesség 

A fizikai környezetet, így a talajt (járófelület, fekvőfelület, stb.) és menedékhelyet 

a fajnak megfelelően úgy kell kialakítani, hogy a sérülés és a paraziták átvitelének 

kockázata a lehető legkisebb legyen. A talajtakarót, almot az állat egészségének 

és jólétének fenntartásának megfelelő rendszerességgel kell cserélni (pl. 

talppárna-dermatitisz, sántítás megelőzése). 

A fizikai környezetet és az állatokat rendszeresen ellenőrizni kell az állatok 

egészségét és jólétét negatívan befolyásoló körülmények felismerése céljából. 

Ilyen esetekben haladéktalanul javító intézkedéseket kell tenni. Ketrecben tartott 

állatok esetén a levegőminőséget, hőmérsékletet és páratartalmat úgy kell 

szabályozni, hogy az ne legyen kellemetlen és elősegítse az állatok jó egészségét 

és jólétét. Extrém körülmények között tilos megakadályozni, hogy az állatok 

természetes hőszabályozási módszerekkel éljenek. 
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• A fájdalmas eljárásokat kerülni kell. Az alternatívákat körültekintően meg kell vizsgálni 

és előnyben kell részesíteni. 

• Amennyiben a fájdalmas eljárások nem kerülhetők el, állatorvos segítségét kell kérni. 

A fájdalmat a rendelkezésre álló módszerekkel (pl. érzéstelenítés és 

fájdalomcsillapítás) kell kezelni. 

• Az érzéstelenítés és fájdalomcsillapítás nélkül végzett farokkurtítást (szarvasmarha 

és sertés), szarvtalanítást, kasztrálást (szarvasmarha és sertés), valamint a nem 

gyógyászati céllal végzett csőrkurtítást (tojós tyúk) fokozatosan meg kell szüntetni. 

• A súlyos egészségproblémáktól szenvedő állatokat egyedileg, megfelelően és 

haladéktalanul kezelni kell, illetve kezelhetetlenség vagy valószínűtlen felépülés 

esetén humánusan kell leölni. 

• Csirkék esetében a gazdáknak fel kell hagyni a lábbilincses vágással és – több 

szakaszú vagy inert gázzal végzett – alacsony atmoszferikus nyomású kábítást vagy 

kontrollált atmoszférás vágást kell bevezetni. 

•  

 
 
 

 

 
Sürgős 

 

4.2.10.4.4 Fájdalomtól, sérüléstől és betegségtől való mentesség 

 
4.2.10.4.5 Haszonállatok normális viselkedésmintái kifejezésének szabadsága 

 

• A fizikai környezetnek lehetővé kell tennie a kényelmes pihenést, biztonságos, 

természetes és kényelmes mozgást, így a normális testhelyzet változtatást, 

valamint az állatok igény szerinti természetes és szociális magatartásformái 

gyakorlásának lehetőségét. 

• Az állatok számára megfelelő minőségű és mennyiségű almot kell biztosítani. 

• Az elzárást és a tartós lekötést (ketrec, rekesz, kötött állás) fokozatosan fel kell 

váltani a karámos, csűrös, szabad állásos csoportos / szabadtartásra. 

 
 
 

 
Sürgős 

 
4.2.11 Tenger gyümölcsei és akvakultúra 

 
4.2.11.1 Vadhalászat 

A halászok 
 

• nem halászhatnak az IUCN Vörös Listáján vagy a CITES 1. mellékletében 

szereplő kihalással fenyegetett vagy veszélyeztetett vadon élő tengeri vagy 

édesvízi fajokat. A CITES II. melléklete értelmében forgalmazott termékeknek 

meg kell felelniük a következő követelményeknek: i) megfelelő engedélyek és 

igazolások, valamint ii) helyes szabványnak megfelelő átlátható NDF 

(megállapítás, mely szerint a tranzakció nincs negatív hatással a faj vadon élő 

állományára) áll rendelkezésre. 

• nem vásárolhatnak vagy foghatnak tenger gyümölcseit olyan módon, amely a 

FAO jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat kategóriájába 

esik. 

• nem használhatnak súlyos romboló hatású halászeszközöket vagy módszereket, 

köztük fenékhálós vagy kotróhálós halászatot, dinamitot, cianidot, muro-amit vagy 

nyílt tengeri eresztőhálót. 

• nem halászhatnak halászati tilalom alá eső vagy védett tengeri területeken. 

• nem vehetnek részt a nemzeti jogszabályok vagy nemzetközi egyezmények által 

veszélyeztetettnek, fenyegetettnek és védettnek minősített fajok járulékos 

befogásában. nem folytathatnak cápauszony levágással járó halászatot vagy 

feldolgozást. 

• vészhelyzetek kivételével nem végezhetnek tengeri átrakodást. 

• kötelesek mérlegelni a hajóik felújítását, hogy a legénységnek legalább 1,6 méter 
belmagasság álljon rendelkezésre a hálókabinban. 

A nagy hajókat rádióval és hajómegfigyelő rendszerrel (pl. GPS) kell felszerelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos 

 
4.2.11.2 Akvakultúra 
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• Akvakultúra esetében a gazdák kötelesek a Best Aquaculture Practices (BAP) 

tanúsítás, Global GAP, Aquaculture Stewardship Council vagy a Global Aquaculture 

Alliance BAP tanúsítás és/vagy az Aquaculture Improvement Project (AIP) által előírt 

bevált akvakultúra gyakorlatok megvalósítására törekedni. 

 
 
Fontos 

• Tilos védett és/vagy érzékeny élőhelyeken akvakultúra tevékenységet folytatni. Sürgős 
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5 Adatszolgáltatás 
 
 
 
 

5.1 Folyamatos fejlesztés és teljesítés igazolása 
 

A Nestlé felhívására a szállítók, köztük a közvetítők és gazdaságok, kötelesek közzétenni a a jelen 

Szabvány előírásainak vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő folyamatos fejlődést 

vagy teljesítést bizonyító belső programjukat. 

• Ilyen program hiányában megfontolják az alábbi mechanizmusok alkalmazását a fejlesztések vagy 
megfelelés igazolására. 

 
Mechanizmus Cél Példa 

Nyomonkövethetőséget biztosító 
rendszerek 
Nyilatkozatok 

Az ellátási lánc feltérképezése Felügyeleti lánc 

Nyomonkövethetőségről szóló 
nyilatkozat 

Távoli értékelés A Szabványnak megfelelő 

gyakorlatok bemutatása ezt 

támogató igazoló ellenőrzés 

nélkül 

Műholdak 

EcoVadis 

Kockázatértékeléseken alapuló 

belső vagy harmadik fél által 

biztosított igazolás és tanúsítás 

A Szabványnak megfelelő 

gyakorlatok igazolása a monitoring 

és kapacitásfejlesztés támogatása 

céljából 

Sedex tagok etikus kereskedelmi 

auditja 

4C közös kódexe (Common Code 

for the Coffee Community) 

Monitoring 
és kapacitásfejlesztés 

A Szabványnak és a folyamatos 

fejlesztési terveknek megfelelő 

gyakorlatok igazolása 

Különleges projektek 

Tájszintű / joghatósági 
megoldások 

A regionális szemléletet és 

együttműködést igénylő kérdések 

megoldása 

Különleges projektek 

 

 
5.2 Szabálysértések jelentése 

A szállító köteles bejelenteni a szabályok, jogszabályok és a jelen Szabvány feltételezett megsértését. 

A szabálysértéseket a Nestlé kapcsolattartójának vagy anonim módon az alábbi csatornák egyikén kell 

bejelenteni: 

• Weboldal: www.nestle.com/tell-us 

• Tell Us forródrót: Az egyes országokban hívható telefonszámok a www.nestle.com/tell-us oldalon 
találhatók. 

• Svájc: +41 800 

http://www.nestle.com/tell-us
http://www.nestle.com/tell-us
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