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A következô oldalakon a Nestlé 

magyarországi tevékenységérôl, 

eredményeirôl és az elmúlt év kihívá-

sairól számolunk be.

Az idei jelentésünk két okból is kü-

lönleges. Egyrészt azért, mert idén 

elôször a Kékkúti Ásványvíz Zrt.

(a Nestlé Waters leányvállalata) is 

csatlakozott, és beszámol hazai 

Közös Értékteremtési és fenntartható-

sági teljesítményérôl. Másrészt pedig 

azért, mert 2011-ben 20 éves lett

a Nestlé Hungária Kft.

Húsz év alatt sok minden történt: 

termékeket fejlesztettünk és vezet-

tünk be, recepteket újítottunk meg, 

gyáregységeket nyitottunk, munka-

helyeket teremtettünk. 1991 óta több 

mint 50 milliárd forint értékû beruhá-

zást létesítettünk és magyar gyáraink 

regionális központokká váltak. 

A Magyarországon gyártott terméke-

ket ma már 40 országba exportáljuk, 

az export értéke az utóbbi hat évben 

272 milliárd forintot tett ki.

Az 1991 óta mûködô szerencsi és 

diósgyôri gyáraink mára kiemelkedô 

jelentôségûvé váltak a Nestlé csopor-

ton belül. A szerencsi gyár a Nestlé 

regionális italporgyártó és töltôüzeme, 

amely közel évi 30 000 tonna csoma-

golt italport gyárt, ennek 80%-a kerül 

exportra, ellátva Európa nagy részét. 

A diósgyôri gyár a Nestlé egyetlen 

üregesfigura-gyártásra specializáló-

dott üzeme a világon, fôként a húsvéti 

és a karácsonyi szezonra készít üre-

ges csokoládét, amelyek 3 kontinens 

20 országába jutottak el. 

Az évek során büki gyárunk a Nestlé 

állateledel-gyártásának kelet-közép-

európai központjává vált. 2011. július 

8-án megnyitottuk a büki gyárhoz 

tartozó alutasakos üzemünket, 

a tízmilliárd forintos beruházással 

felépült tízezer négyzetméteres új 

üzemet, és kétszáz új munkahelyet

hoztunk létre. Büszke vagyok arra, 

hogy a kiemelkedô minôségû termé-

kek elôállítása épp annyira jellemzô 

gyárainkra, mint a magas szintû 

munkabiztonság. Ez továbbra is 

elsôdleges szempont, így folytatjuk 

viselkedésalapú munkabiztonsági 

programunkat. Szerencsi és diósgyôri 

gyárunk 2011-ben ünnepelte a bal-

esetmentes mûködés 2. évfordulóját, 

kékkúti üzemünk pedig már a 3. bal-

esetmentes évnél tart.

A legfontosabb célunk természetesen 

továbbra is az, hogy az egészséges 

életmódhoz, a kiegyensúlyozott táp-

lálkozáshoz hozzájáruló termékeket 

kínáljunk. Az elmúlt három évben 

121 termékünk receptjét újítottuk 

meg annak érdekében, hogy azok 

megfeleljenek a legszigorúbb belsô 

és nemzetközi ajánlásoknak is. 

Folytattuk úttörô és Magyarországon 

hiánypótló Nutrikid iskolai oktatási 

programunkat, amellyel eddig közel 

3100 általános iskola közel 320 000 

diákja tanult már az egészséges, 

kiegyensúlyozott táplálkozásról.

Amellett, hogy termékeink ízletesek 

és táplálóak, célunk az is, hogy 

egyben a lehetô legkevésbé terheljék 

a környezetet. Ennek érdekében 

folyamatosan törekszünk környezeti 

teljesítményünk javítására. 

A kakaó esetében a közúti szállításról 

áttértünk a vasútra, így az ebbôl 

származó CO
2
-kibocsátásunk éves 

szinten 59%-kal csökkent 2011-ben. 

Diósgyôri és szerencsi gyárainkban 

tovább csökkent a terméktonnára 

esô víz- és energiafogyasztás.

Azt hiszem, hogy mindannyian

büszkék lehetünk az elmúlt évek 

eredményeire, az értékekre, amelye-

ket közösen teremtettünk Szeren-

csen, Diósgyôrben, Bükön, Kékkúton 

és Budapesten. 

Bízom benne, hogy a következô húsz 

év is hasonló sikereket hoz majd 

mind a Nestlé, mind Magyarország 

számára. Remélem, hogy sikerült 

kedvet csinálnom a továbblapozás-

hoz! Várjuk kérdéseit, javaslatait.

Andrea Zambelli

ügyvezetô igazgató

Köszöntô
Kedves Olvasó!

Örülök, hogy fellapozta a 2011-es

évrôl szóló jelentésünket.

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Gazdasági szerepvállalásunk

• Az elhúzódó válság ellenére is fenntartottuk magyar 

munkaerô-állományunkat: 2011-ben több mint 

1600 fôt foglalkoztattunk budapesti központunkban 

és négy gyárunkban. 

• Külsô beszállítóink 80%-a magyar (a cégek számát 

tekintve)

• Az elmúlt 20 évben több mint 50 milliárd forint érték-

ben létesítettünk beruházásokat Magyarországon

• A regionális gyárainknak köszönhetôen a teljes 

termelés több mint 80%-a exportra készült, 

a termékek közel 40 országba jutottak el

• 9 milliárd forintot tett ki a Nestlé összes államház-

tartási befi zetése

Táplálkozás, egészség és életmód

• Az elmúlt 3 évben 121 termékünk receptúrája újult 

meg, hogy minél jobban megfeleljen a korszerû 

táplálkozási igényeknek és ajánlásoknak

• Termékeink 100%-án szerepel az Irányadó Napi 

Beviteli Érték és a Táplálkozási Iránytû

• Nutrition Quotient (NQ) táplálkozási tréning anya-

gunk e-learning modullal bôvült

• 328 000 alkalommal keresték fel a látogatók 

Életmód Központ weboldalunkat

• 2003 óta közel 3100 általános iskola közel 320 000 

diákja tanult már a Nutrikid programmal. Az elmúlt 

kilenc évben több mint 170 millió forintot fordítottunk 

a hiánypótló oktatóprogramra

Gyáraink

• Bôvítettük büki üzemünket, ezzel 200 új munka-

helyet teremtettünk

• Szerencsi és diósgyôri gyárunk 2011-ben ünnepelte 

a balesetmentes mûködés 2. évfordulóját, kékkúti 

üzemünk pedig már a 3. balesetmentes évnél tart

• Kékkúti üzemünk a technológiai beruházásnak 

köszönhetôen az elmúlt nyolc évben 481 000 m3 

vizet takarított meg, ez több mint 180 olimpiai 

úszómedence feltöltéséhez elegendô mennyiség

• Diósgyôri gyárunkban közel 3000 tonna üreges 

csokoládé fi gurát gyártottunk, amelyek 3 kontinens 

20 országába jutottak el

Környezetvédelem

• Évi több mint 5000 GJ energiát fogunk megtakarítani 

szerencsi gyárunk korszerûsítésének köszönhetôen

• 9%-kal csökkentettük irodai vízfogyasztásunkat

• A szerencsi gyárban elôállított termékek dobozai, 

gyûjtôi és tálcái 93%-ban újrahasznosított papírból 

készülnek

• Gépjármûparkunk üzemanyag-fogyasztása 

6,9%-kal csökkent

• Munkatársaink a „Bringázz a munkába” kampány

5 hete alatt 1814 kilométert tekertek

• A kakaó esetében a közúti szállításról áttértünk 

a vasútira, így az ebbôl származó CO
2
-kibocsátásunk 

éves szinten 59%-kal csökkent

Fôbb eredményeink 
2011-ben

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Magyarországon a Nestlé Hungária Kft. 

1991-es létrejötte óta folyamatosan 

fej  lesztettük termékskálánkat. A Nestlé Hungária 

Kft. Magyarországon három gyárat mûködtet. 

Jelenleg édesipari termékekkel, instant italokkal, 

reggelizôpelyhekkel, állateledelekkel, csecse mô tápszerekkel, 

bébiételekkel, konyhai és nagykonyhai ter  mé kekkel, kávé ter-

mékkel, valamint klinikai enterális táp  szerekkel vagyunk jelen 

a magyar piacon. A hazánkban mûködô negyedik Nestlé gyár 

a Nestlé Waters tulajdonában álló Kékkúti Ásványvíz Zrt. üzeme, 

mely ásvány vizeket palackoz a magyar piacra. Becslések szerint 

a magyar háztartások 99%-ában fogyasztanak Nestlé termékeket.

Vállalatunk üzleti stratégiája a Közös Értékteremtés elvein alapul, vagyis azon a meggyôzôdésen, hogy hosszú távú 

üzleti siker csak akkor lehetséges, ha a vállalat és a társadalom érdekei összhangban vannak:

• Üzleti stratégiánkkal és mûködésünkkel értéket teremtünk 

részvényeseinknek: termékeink az innováció és termékmeg-

újítás révén képesek a növekedést biztosítani.

• Fontos szempont az is, hogy a hosszú távú lehetôségeket 

soha nem szabad feláldozni a rövid távú teljesítmény érde-

kében. 

• Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy vásárlóinknak mindig

a legjobb minôségû élelmiszereket biztosítsuk. Fogyasz-

tóinknak fi nom és magas tápértékû termékeket kínálunk, 

amelyek hozzájárulnak egészségükhöz és jó közérzetükhöz.

• Teszünk a teljes értékláncban közremûködôk – az alap-

anyagokat megtermelô gazdálkodók, a gyáraink környékein 

lakók, a beszállító cégek és kereskedelmi partnereink –

gazdasági és társadalmi helyzetének javításáért.

A Nestlérôl

A Nestlé ma a világ vezetô élelmiszer-ipari, táplálkozási,

 egészség és életmód vállalata. Központja Svájcban, 

Veveyben van. A vállalat világszerte közel 328 000

embert foglalkoztat, 461 gyárat üzemeltet, termékeit

130 országban forgalmazza.

Henri Nestlé gyógyszerész 1867-ben fejlesztette ki az elsô 

anyatejhelyet tesítô tápszert olyan anyák számára, akik 

nem tudták szoptatni csecse môjüket, és ezzel megmen-

tette egy kör nyék beli koraszülött csecsemô életét. Keve-

sen tudják, hogy a világ legnagyobb élel mi szer-ipari válla-

lata egykor egy kis svájci kutatólaborból indult el. A Nestlé 

hamar kinôtte alapí tója otthoni labor atóriumát, egy dolog 

azonban nem változott az idôk során: az emberközeliség 

és az alapvetô értékek tisztelete. Ezek azóta is cégünk

fi lozófi ájának alapkövei. 

Létrejött a Nestlé

Hungária Kft.

1991:

Henri Nestlé

kifejlesztette az elsô

anyatej-helyettesítô

tápszert

1867:

Közös

Értékteremtés

Táplálkozás, víz,

mezôgazdaság

Fenntarthatóság

A jövô megóvása

A szabályok betartása

Törvények, üzleti alapelvek, viselkedési

és etikai normák

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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A Nestlé üzleti alapelvei és

a Nestlé vezetési alapelvei lefektetik 

a korrektség, a becsületesség és

az emberekkel való törôdés iránti

elkötelezettségünket. A Nestlé és 

alkalmazottai által követendô érté-

keket, viselkedési normákat és alap-

elveket több vállalati dokumentum 

szabályozza.

Ezek:

• A Nestlé üzleti alapelvei,

• A Nestlé Csoport üzleti etikai 

kódexének helyi alkalmazása,

• A Nestlé vezetési alapelvei

• A Nestlé fogyasztói kommuniká-

ciós alapelvei

• A Nestlé szállítói szabályzata

A Nestlé üzleti alapelvek és az üzleti 

etikai kódex tartalmazzák azokat 

a minimumkövetelményeket, ame-

lyeket világszerte betartunk a helyi 

jogszabályoknak való megfelelés 

mellett. A Nestlé saját belsô audit- 

programja, a CARE (Compliance 

Assessment of Human Resources, 

Safety & Health, Environment 

and Business Integrity) szerepe 

annak ellenôrzése, hogy a vállalat 

mûködése megfelel-e a Nestlé üzleti 

alapelveinek. 

A Közös Értékteremtés fókuszterületei

A Nestlé Hungária Kft. 

célja, hogy a fenntartha-

tóság területén szektora 

vezetô cégévé váljon 

Magyarországon.

E cél érdekében 

2008-ban átvilágítottuk 

tevékenységeinket és 

megvizsgáltuk a fejlesz-

tés lehetséges irányait 

és menetrendjét. 

Az eredmények alapján négyéves fejlesztési terv készült, amely 

nemcsak a Nestlé külsô és belsô környezetének képviselôivel 

alakít ki együttmûködést és párbeszédet, hanem gondoskodik

a transzparenciáról és a minél pontosabb mérésrôl is.

A 2009–2012-es terv kulcselemei közé tartozik:

• a rendszeres érintetti párbeszéd kialakítása, 

• a mûködés átláthatóságának növelése többek

között a környezeti és társadalmi teljesítményrôl

való évenkénti beszámolóval, 

• a GRI mint teljesítménymenedzsment és tervezési

eszköz használata.

A Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés területért, valamint 

az ide tartozó projektek megvalósulásáért a vállalati kommuni-

kációs vezetô felel, az eredményekrôl közvetlenül az ügyvezetô 

igazgatónak számol be.

Felelôsségvállalásunk

fókuszterületei:

1.  Egészséges táplálkozás, termékeink 

receptúrájának folyamatos fejlesztése

2.  Egészséges életmóddal kapcsolatos 

ismeretterjesztés

3.  Élelmiszer-biztonság

4.  A hazai termelés fajlagos környezeti 

lábnyomának csökkentése

Közös Értékteremtés tevékenységünk

a legjobb gyakorlatok között van Európában

2011-ben elnyertük a Nestlé Európai Közös

Értékteremtés Díját:

„A magyar piac a szisztematikusan felépített Közös Érték-

teremtés stratégiára összpontosított, amelyben kiemelt 

szerepet kapott az érintettekkel való kapcsolattartás.”(Fenntarthatósági intézményeinkrôl bôvebben a 2010-rôl szóló Fenntarthatósági 

és Közös Értékteremtés Jelentésünk 11–12. oldalán olvashat.)

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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2011 fôbb eseményei
a termékkategóriáknál:

• Sikeresen bevezetésre került

a Nescafé Green Blend ter-

mékcsalád a magyar piacon is, 

egy külön kategóriát létrehozva 

az egészséges életmód iránt 

kiemelten érdeklôdô fogyasztók 

körében a kávészegmensen belül.

• Szeptemberben Agatha Ruiz de 

la Prada személyesen mutatta 

be saját tervezésû Nescafé Dolce 

Gusto limitált szériás alkotásait 

a tiszteletére 5 napra megnyitó 

Andrássy úti kávézóban, amely 

nagy sikert aratott. Nemcsak 

a gép, de a kapszulakínálat is 

dinamikusan fejlôdött, tizenötre 

bôvítve az itthon elérhetô kap-

szulák körét.

• 2011 augusztusában megduplá-

zódott, 180 négyzet méteres el-

adóterével a budapesti Nespresso 

Boutique a kelet-közép-európai 

Boutique-ok zászlóshajójává vált. 

Az új Club-tagok számára a Club 

Desk biztosít új regisztrációs terü-

letet, a kapszulaértékesítés pedig 

4,3 méter magas kapszulafalak 

elôtt történik. A Piano Bar-ban 

az érdeklôdôk stílusos, kényelmes 

környezetben próbálhatják ki a 

legújabb kávégépmodelleket, 

a professzionális kávégépek pedig 

külön gépfalon mutatkoznak be. 

• 5 új termék került bevezetésre

a reggelizôpelyhek kategóriában 

– Nestlé müzliszeletek 4 ízesí-

tésben és Tiramisu ízû Nestlé 

Fitness gabonapehely-szelet –, 

emellett kiemelt szerepet kapott

a teljes értékû gabona és a 

fogyasztók edukációja a reggeli 

szerepérôl. 

• A Maggi 2011-ben indította 

el a Maggi Okoskonyhát, ami 

a termékek megismertetésén 

túl fôzéssel és egészségtuda-

tos táplálkozással kapcsolatos 

tippekkel, praktikus trükkök-

kel, izgalmas receptekkel, 

pénztárcakímélô ötletekkel és 

táplálkozási tanácsokkal segíti 

a fogyasztókat.

• Az édességek kategóriában 

2011 a Balaton szelet éve volt, 

a közkedvelt márka megfiata-

lítása az ôszi szezonba indult, 

új reklámfilmmel és fogyasztói 

promócióval, illetve új csoma-

golást is kapott a termék. Ezen-

kívül sikerült tovább erôsíteni 

a piacvezetô szerepet az üreges 

csokoládék piacán.

• A már jól ismert prémium 

Beba tápszermárkája mellett 

Márkák és termékek

Fôbb márkáink

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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A márkákról és termékekrôl 
további információk találhatók 
ezeken a weboldalakon: 

 legalább 960 000 tonna 
terméket exportáltunk  

közel 360 milliárd 
forint értékben. 

20 év 
alatt: 

A Nestlé termékei az ország teljes 
területén kaphatóak. Az értékesítés 
nettó árbevételének kevesebb 
mint felét a hazai kereskedelmi és 
intézményi forgalom teszi ki. 
Az értékesítés másik részét jelentô 
forgalom a külföldi Nestlé társ cé- 
gekkel történô kereskedelmi 
tevékenységbôl származik, amely 
elsôsorban a hazánkban mûködô, 
kelet-közép-európai régiót kiszolgáló 
gyáraknak köszönhetô. Az exportra 
gyártott termékek mennyisége 
hétszer nagyobb, mint amit a vállalat 
összesen importál. A négy regionális 
gyár termékei a világ közel 40 
országába jutottak el 2011-ben,
több mint 53 milliárd forint értékben.

a Nestlé Magyarországon is bevezette a világszerte több 
millió fogyasztó által ismert és kedvelt, kedvezô árfekvésû 
Lactogen tápszer családot. A Nestlé Lactogen tápszerek 
tartalmazzák az összes tápanyagot, ásványi anyagot, vita-
mint, amire a babáknak a megfelelô fejlôdéshez szükségük 
van anyatej hiánya esetén. 

• A Purina elindított egy új kezdeményezést, melynek kereté-
ben folyamatos segítséget nyújt a Herosz Budapesti Állat-
otthonnak. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet a felelôs 
állattartás fontosságára.

• Ôsszel a S.Pellegrino legendás üvegét a Bvlgari 1965 
Vintage kollekciója alapján tervezett címke ékesítette, 
amellyel a fogyasztók Budapest legjobb éttermeiben és egy 
kétnapos exkluzív divatesemény, az Absolute Mode kifutóján 
találkozhattak.

Keressen minket 
a Facebookon is:

• Nescafé Hungary
• Nescafé Dolce Gusto 

Magyarország
• Balaton szelet
• Boci csokoládé 
• Okoskonyha (Maggi)
• Gondos Gazdik (Pro Plan)
• Mindenem a macskám (Friskies)
• Dog Chow Disc Cup

www.nestle.hu
www.nescafe.hu
www.nesquik.hu
www.dolce-gusto.hu 
www.nespresso.com
www.maggi.hu
www.boci.hu 
www.mitegyenababa.hu
www.beba.hu

www.nestleprofessional.hu 
www.purina-one.hu
www.purina-proplan.hu
www.kekkuti.hu
www.theodora-info.hu 
www.nestle-aquarel.hu
www.nestle-gabonapelyhek.hu
www.balatonszelet.hu

Nestlé Fenntarthatósági és Közös  
Értékteremtés Jelentés 2011



8

Mit teszünk?

• Jelentôs összegeket költünk termékeink tápanyag-össze-

tételének és ízének folyamatos fejlesztésére.

• Recept-nyilvántartási rendszerünkben számon tartjuk a 

fejlesztendô termékeket, recepteket és fi gyelemmel kísérjük 

eddig elért eredményeinket.

• Továbbra is csökkentjük termékeink só-, cukor-, transz-

zsírsav-, telítettzsírsav-, valamint mesterségesszínezék-tar-

talmát. Emellett növeljük a tápláló összetevôk, a hasznos 

mikrotápanyagok arányát.

• Megfelelô és jól érthetô útmutatót adunk az ajánlott fogyasztási 

mennyiségrôl.

• Gyerekeknek csak olyan termékeket reklámozunk, amelyek 

összetétele megfelel a hazai és nemzetközi táplálkozási ajánlá-

sokon alapuló belsô fejlesztési irányelveknek. 

• Munkavállalóinkat is segítjük az egészséges életmód elsajá-

tításában, valamint abban, hogy cégünk és az egészséges 

életmód nagyköveteivé váljanak.

• Nutrikid nevû, gyerekeknek szóló táplálkozási oktatóprogra-

munk kilenc éve mûködik.

• Érintettjeinkkel való párbeszéd, valamint az állami és más táp-

lálkozás- és egészségügyi szervezetekkel való együttmûködés 

szintén szerves része munkánknak.

• Termékeink minôségének biztosítására kiterjedt intézmény-

rendszert mûködtetünk.

Célunk, hogy az élelmiszerekkel és táplálkozással kapcsolatos

tudományos kutatásainkon alapuló megoldásokkal és folyamatos

termékfejlesztésekkel hozzájáruljunk az életminôség javításához,

a fogyasztók egészségéhez és jóllétéhez. Célunk emellett, hogy bôvítsük 

a fogyasztók tudását és táplálkozással kapcsolatos ismereteit világos, 

felelôs kommunikációval.

Táplálkozás, egészség 
és életmód

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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2009 2010 2011

A portfólió azon része, amely megfelel a „Nestlé Nutritional Foundation” (NF)

szempontrendszernek*
51,1% 47,5% 68%

Táplálkozástudományi vagy egészségügyi célból megújított termékek száma** 57 38 26

Ebbôl csökkentett só-, cukor-, transz-zsírsav-, zsír- vagy mesterségesszínezék-

tartalmú, természetes összetevôk felhasználásával megújított termékek száma**
37 13 8

60/40+ fejlesztési folyamatban részt vett termékek

(az 50 legmagasabb árbevételt hozó termék árbevételének %-ában)*/**
60% 69% 35%

Termékek, amelyeken szerepel a Nestlé Táplálkozási Iránytû 

(a releváns termékek %-ában)***
100% 100% 100%

Termékek, amelyeken szerepel az INBÉ – Irányadó Napi Beviteli Érték 

(a releváns kategóriák %-ában)****
100% 100% 100%

Az önkorlátozás jegyében a 6 évesnél fi atalabb gyermekeknek szóló tévéreklámozási tilalom betartása 100% 100% 100%

*  a tápszereket és a gabonapelyheket kivéve, a belföldi értékesítésre kerülô termékeink arányában, 2011-tôl új számítási mód szerint, így az értékek nem összeha-

sonlíthatók a korábbi évek eredményeivel

** a konyhai termékek, italok és édesség kategóriában

*** a Táplálkozási Iránytû feltüntetése alól kivételt képeznek a szezonális édességek és az állateledelek

****  az Irányadó Napi Beviteli Érték jelölés feltüntetése alól kivétel: csecsemô- és klinikai tápszerek, bébiételek, állateledelek, nem ízesített ásványvizek,

kávék, desszertek

Tápanyagtartalommal kapcsolatos termékfejlesztési céljaink

Célok Eredmények

Só 2011-ig 25%-kal csökkenteni (a 100 mg/100 kcal-nál magasabb sótartalmú termékek esetén) ✔

Cukor 2011-ig 5%-kal csökkenteni ✔

Telített zsírsavak 2012-ig a teljes zsírtartalom 3%-os, a telített zsírok 1%-os csökkentése ✔

Az elmúlt 3 évben 121 termékünk 

receptúráját újítottuk meg a legszigorúbb 

táplálkozási ajánlásoknak megfelelôen

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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A tudatos élelmiszer-fogyasztás támogatása 
Az elhízottak növekvô aránya és bizonyos alapvetô tápanyagok 

túl alacsony bevitele miatt a megfelelô adagméret és fogyasz-

tási gyakoriság egyre fontosabb étrendi szempont. Évek óta 

aktívan dolgozunk az ezzel kapcsolatos problémák feltárá-

sán és megoldásán. A már említett összetevô-értékelési 

rendszerünkben például a megfelelô adagméreteket 

használjuk. A Nestlé Táplálkozási Iránytû kialakítá-

sának és alkalmazásának (mára az összes releváns 

termékünkön szerepel) egyik fô ösztönzôje is az 

egészséges adagok kommunikálása a fogyasztók felé.

A Nestlé Táplálkozási Iránytû az adott termék 

• tápanyag-összetételérôl (100 gramm, illetve 1 adag élelmi-

szer energia-, fehérje-, zsír-, telítettzsír-, szénhidrát-, cukor-, 

élelmirost- és nátriumtartalma), 

• a különbözô táplálkozási ajánlásokról,

• az adott élelmiszer alapanyagainak élettani jellemzôirôl, 

összetételérôl, 

• esetleg a termékhez köthetô gasztronómiai érdekességekrôl 

ad jól követhetô, egyértelmû tájékoztatást.

Vevôi elégedettség mérésére több 

módszert alkalmazunk:

• Brand Health Tracking: éves felmérés, 

amely a Nestlé márkái és versenytársai 

ismertségét és imázsát vizsgálja. Se-

gítséget nyújt az adott év kommuniká-

ciós hatékonyságának elemzésében és 

a következô évi célok meghatározásá-

ban. A felmérést 2002 óta végezzük. 

• Fogyasztói panaszok: valamennyi 

termékcsoportra vonatkozóan havi 

kimutatás készül az eladott termék-

mennyiségre esô fogyasztói panaszok 

számáról. Az összesített adat 2011-

ben 0,44 volt, vagyis 1 millió eladott 

termékre 0,44 reklamáció, míg Kékkúti 

üzletágunk esetén 1 millió eladott 

palackra 0,26 panasz. 

• 60/40+ tesztek: a Nestlé által kifejlesz-

tett speciális, a termékfejlesztés során 

használt módszer. A fogyasztók a 

fi nom és egyben korszerû összetételû 

élelmiszereket keresik, ezért olyan ter-

mékek elôállítására törekszünk, ame-

lyek legalább a fogyasztók 60%-ának 

elismerését kivívják ízükkel, és „plusz” 

táplálkozási elônnyel is rendelkeznek 

a hasonló termékekhez képest. 2011-

ben tíz 60/40+ projekt futott.

Magyarországon több programmal is hozzájárulunk a lakosság 

egészségtudatosabb életvezetésének kialakításához, a kiegyen-

súlyozott táplálkozás és helyes életmód népszerûsítéséhez.

E programok zászlóshajója a Nutrikid (www.nutrikid.hu).

Termékeinken 

megjelent a Nestlé 

Táplálkozási Iránytû

2005:

Termékeink 
100%-án

szerepel a Nestlé 
Táplálkozási 

Iránytû

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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A program keretében 2004 óta hirdetünk pályázatot általános 

iskolások körében. A 2010/2011-es tanév ôszén kutatással 

mértük fel, hogy melyek azok a területek, amelyek leginkább 

problémát okoznak a hazai általános iskolákban.

 A közel 4700 diák és több mint 600 tanár válaszai alapján a tu-

datos táplálkozás, az étkezés és mozgás 

közötti egyensúly, valamint a szülôk 

bevonása bizonyultak a legnehe-

zebb területeknek. 

A pályázat második fordulójában 

arra biztattuk a csapatokat, hogy 

olyan egészségnaptervet és -pla-

kátot készítsenek, melyek választ 

adnak a kutatás során tapasztalt 

kihívásokra. 

A 164 pályázatból a Bikkmakkok csapatának ítélte 

a zsûri az elsô díjat. 

A magyaratádi iskolások egészségnapjuk megva-

lósításához 300 000 Ft hozzájárulást kaptak. Má-

jus 6-i egészségnapjukon pedig Béres Alexandra, 

fi tnesz magyar, Európa-, és világbajnok fi tnesz- 

foglalkozása is színesítette programjaik sorát. 

2012 ôszétôl megújul a Nutrikid program 

honlapja, ahol külön szülôknek, tanároknak, 

gyermekeknek szóló tartalommal készülünk, 

hogy mindenki megtalálja az ôt érdeklô témákat. 

Célunk, hogy olyan hasznos tanácsokat adjunk 

a kiegyensúlyozott, egészséges életmóddal 

kapcsolatban, melyek a mindennapok során is 

jól alkalmazhatók akár az iskolában vagy otthon.

A 10–12 éves korosztály számára kidolgozott Nutrikid programot a Magyar Dietetikusok 

Országos Szövetségének közremûködésével 2003-ban indítottuk el. Az ingyenes prog-

ramhoz bármely hazai általános iskola csatlakozhat. A termékreklámoktól mentes Nutrikid 

programcsomag egy gyerekeknek szóló, játékos elemekben gazdag munkafüzetet, egy 

rajzfi lmes videokazettát/DVD-t és a pedagógusok munkáját segítô tanári kézikönyv et 

tartalmaz. Az elmúlt kilenc évben több mint 170 millió forintot fordítottunk a hiánypótló 

oktatóprogramra.

Elindítottuk 

a Nutrikid 

programot

2003:

2003 óta
közel 3100 általános

iskola közel
320000 diákja tanult

már a Nutrikid
programmal.

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011



A 2005-ben indított Nestlé Életmód 

Központ (www.eletmodkozpont.hu)

egy olyan internetes szolgáltató 

központ, ahol szakértôk segítik 

az érdeklôdôket abban, hogy 

választ kapjanak táplálkozással, 

testmozgással és egészséges 

életmóddal kapcsolatos kérdése-

ikre. A szakértôk tanácsai mellett a 

weboldal számos témában, így az 

egészséges életmóddal, táplálkozás-

sal, egészségmegôrzéssel, szépség-

ápolással, párkapcsolattal, családdal 

vagy gyermek-

neveléssel 

kapcsolatban 

kínál hasznos 

cikkeket, 

teszteket. 2011 

októberétôl a meg-

újult oldalon megtalálható a Nestlé 

összes aktuális nyereményjátéka, 

olvashatóak az egyes termékkategó-

riákkal kapcsolatos érdekességek, 

hasznos tanácsok, és elindult az 

Életmód Klub hûségprogram, ahol 

havonta más értékes nyereménye-

ket sorsolunk ki és nagy hangsúlyt 

kapnak az értékes fogyasztói hozzá-

szólások.

2011-ben 328 ezer alkalommal 

keresték fel a látogatók a Nestlé 

Életmód Központ weboldalunkat.
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Élelmiszer-biztonság

Semmilyen körülmények között nem kötünk kompromisszumot a termékeink 

biztonságát illetôen; mindent elkövetünk, hogy a legmagasabb minôségû 

termékeket kínáljuk fogyasztóinknak. Ennek értelmében az irányadó jogsza-

bályok és rendelkezések betartása kötelességünk, nem képezik alku tárgyát. 

A magas minôségi követelmények sikeres bevezetésének záloga a tréning és 

a csapatmunka. Folyamatos képzések biztosítják, hogy mindenki pontosan 

megértse saját feladatait és rendelkezzék az ezek végrehajtásához szüksé-

ges képességekkel.

Elôvigyázatosság
Az erre hivatott szervezeti egységek, krízisbizottságok nemzetközi és helyi 

szinten is folyamatosan nyomon követik azokat az eseményeket, amelyek 

negatív hatással lehetnek akár a Nestlére, akár a környezetre vagy a társada-

lomra. Feladatuk a problémák megelôzése és a krízismenedzsment.

A Nestlé nemzetközi krízismenedzsment-rendszere keretében szigorú belsô 

jelentésadási rendszer, vállalaton belüli rendeletek szabályozzák a teendôket. 

Emellett a gyors cselekvést biztosítják a nemzetközi telefonkonferenci-

ák, a közvetlenül a nemzetközi szervezetektôl, pl. az ENSZ Egészségügyi 

Szervezetétôl (WHO), illetve a Nestlé kutatóközpontjából származó infor-

mációk. A Nestlé minden részletre kiterjedô termék-visszahívási folyamatot 

mûködtet minden disztribúciós központban, így Magyarországon is. Ez az 

összes szükséges információt tartalmazza a biztonságos, idôben történô, 

pontos és költséghatékony termékvisszahíváshoz. 

Minôség-, foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági, környezetirányítási 

politikánk elérhetô a www.nestle.hu oldalon.

Termékeink biztonságos használatával 

kapcsolatban 2011-ben sem fordult elô 

probléma

Az állateledel üzletágban az illetékes 

hatóságok által 2011-ben 116 mintavétel 

történt, ebbôl 428 alkalommal végeztek 

laborvizsgálatot. Büki gyárunkban

készülô termékeinket valamennyi alka-

lommal kifogástalannak ítélték. 

Az élelmiszer-üzletágban sem volt bünte-

tés, 2011-ben a hatóságok 64 alkalommal

vettek mintát, cégünk egyetlen

esetben sem kapott még csak

fi gyelmeztetést sem.

Elindítottuk 

a Nestlé Életmód

Központot

2005:

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Közös Értékteremtés 
Magyarországon: 
fókuszban a fenntarthatóság

2011 fôbb számai:

 a Nestlé termékek 

már megjelentek 

Magyarországon

1900
körül:

4 gyár

20 év stabil jelenlét

1600 munkahely

272 milliárd
forint értékû export

Magyarországról az utóbbi 6 évben

214 millió forint értékû juttatás

a civil szférának az utóbbi 6 évben 

46 milliárd
forint adóbefi zetés az elmúlt 7 évben 

50 milliárd forint értékû

beruházás az elmúlt 20 évben

10 milliárd forintos befektetés, 

10 ezer négyzetméteres új üzemegység,

200 új munkahely Bükön 

80%-ban magyar beszállítókkal dolgozunk 

(a cégek számát tekintve)

53 milliárd forint értékû export

a magyar gyárakból

9 milliárd forint államháztartási befi zetés

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Diósgyó́r Szerencs

Bük
Kékkút

Magyarországi gyárainkban 2011-ben 20%-kal nôtt a termelés

(179 764 tonnára) az elôzô évhez képest.

Mintegy 1300 tonna húsvéti csokoládé-

fi gurát gyártottak az idei szezonra a Nestlé 

diósgyôri üzemében. Ennek 80 százalékát 

– több mint kétmilliárd forint értékben – 

kifejezetten exportra termelte a cég. 2012 

tavaszán három kontinens 20 országában 

találkozhattak a fogyasztók a Magyaror-

szágon készült idényjellegû termékekkel. 

A különlegesebb formákat kézzel csoma-

golják, a környékbeli nôkbôl álló csapat 

átlagéletkora 55 év.

ÜREGES FIGUR ÁK GYÁRTÁSA

2012-ben több mint 100 tonna hazai 

fûszerpaprikát vásárol a Nestlé európai 

hálózata mintegy 400 000 euró értékben. 

A konyhai termékeket gyártó üzletág számá-

ra a 100 százalékban magyar tulajdonú 

Rubin Szegedi Paprikafeldolgozó Kft. szállít. 

A magyar paprika felhasználásával készült 

Maggi termékek nyolc európai országba 

jutnak el, a hazai boltokba idén várhatóan 

közel 800 tonna paprikával fûszerezett 

termék (ételízesítô, leveskocka és egyéb 

konyhai termék) kerül.

MAGYAR FÛSZERPAPRIK A

MAGYARORSZ ÁGI GYÁR AINK

4 gyár
Magyarországon

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Beszállítók, alvállalkozók, alapanyagok

Beszerzési politikánkat Magyarországon a Nestlé csoport üzleti etikai kó-

dexe, valamint a Nestlé Üzleti Alapelvei szabályozzák. A beszállítókra ennek 

megfelelôen egyenlô feltételek vonatkoznak. A beszállítók kiválasztásának fô 

szempontjai a minôség, a jogszabályoknak való megfelelés, a megbízhatóság 

és az ár. A beszállítók kiválasztását a NIMS (Nestlé Integrated Management 

System – integrált menedzsment) rendszer szabályozza. 

Nemcsak saját irodáinkban, üzemeinkben, hanem beszállítóinknál is egyre 

fokozottabban fi gyelünk a környezetvédelmi és etikai elvárások javítására. 

Ennek érdekében 2010 augusztusában új Szállítói Szabályzatot léptettünk 

életbe (www.nestle.com/suppliers). A szabályzat minden beszállítóra 

érvényes, betartását a beszállítók önellenôrzésével, illetve harmadik fél 

által végzett auditokkal biztosítjuk.

A beszállítói audit azonban nem csak az új partnereket érinti. A beszállított 

anyag veszélyességi foka dönti el, hogy milyen gyakran kell ellenôrizni a 

partnereket (pl. egy magas veszélyességi fokú termék beszállítóját 3 évente 

szükséges auditálni). 2011-ben 30 beszállítói auditot végeztünk Magyaror-

szágon (az élelmiszer üzletágban).

A bérgyártókkal szemben elvárás, hogy megfeleljenek ugyanazon követelmé-

nyeknek, amelyeket a saját gyárainkkal szemben támasztunk (élelmiszer-

biztonság, minôség, munkabiztonság, környezetvédelem, üzleti tisztesség, 

munkaerô-alkalmazási irányelvek). A követelményeknek való megfelelést 

jóváhagyó auditok során ellenôrizzük.

A Nestlé csoport mûködteti a világ leg-

nagyobb, mintegy 5000 fôt foglalkoztató 

magántulajdonú élelmiszer-ipari kutatás-

fejlesztési hálózatát, amelynek központja 

a lausanne-i Nestlé Kutatóközpont. Itt 50 

nemzet 300 tudósa dolgozik a folyamatos 

fejlesztéseken, új kutatásokon. 

Szerencsen mûködik a Nestlé kelet-

közép-európai régiójának érzékszervi 

vizsgáló központja az instant italporok 

kategóriában. Az itt dolgozó független 

bírálók a vonatkozó 60/40+ kutatások 

érzékszervi vizsgálatait, valamint egyéb, 

termékfejlesztéshez, illetve a termékek 

minôségének követéséhez kapcsolódó 

vizsgálatokat végeznek. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Helyi beszállítók aránya (a cégek száma alapján)

85% 84% 84% 80%

86%86%

Átadtuk a szerencsi 

érzékszervi labort

2005:
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Kakaóterv
A Kakaóterv a kakaótermelôk, családjaik és közösségeik fô 

problémáinak megoldását, enyhítését célozza. Célunk a kakaó-

termesztés magas színvonalának elôsegítése annak érdekében, 

hogy a farmerek nyereségesen gazdálkodjanak, életminôségük 

javuljon, és gyermekeik oktatásban részesüljenek. A Kakaóterv 

a világ legnagyobb kakaótermelô országában, Elefántcsont-

parton, és a legjobb minôségû kakaó származási helyein, 

Ecuadorban és Venezuelában mûködik.

Nescafé Terv
A Nestlé a világ legnagyobb közvetlen kávébeszerzôje, rend-

szerünk kistermelôk és közvetítô kereskedôk tízezrei számára 

teszi lehetôvé, hogy a kávét közvetlenül az átvevô telepeinkre 

szállítsák. Így magasabb árat és ingyenes technikai segítséget 

kapnak, mellyel javíthatják termésük minôségét és többféle te-

vékenységet folytathatnak. Így magasabb jövedelemre tehetnek 

szert, a Nestlé számára pedig biztosított a magas minôségû 

kávéellátás.

„A Nescafé Terv a jövô kávétermelését vetíti elôre. Ez az 

együttmûködés egy kitûnô lehetôség arra, hogy fenntartható 

eszközöket biztosítsunk termelôk ezrei számára, beleértve azo-

kat is, akik korábban nem részesültek képzésben és nem kaptak 

technikai segítséget.” Tensie Whelan, elnök, Rainforest Alliance

További információért telefonkészülékével olvassa 

le a QR kódot:

További információért telefonkészülékével

olvassa le a QR kódot:

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Foglalkoztatási adatok

2009 2010 2011

Teljes létszám 1429 1437 1614

Budapest 435 415 405

Szerencs és Diósgyôr 586 562 605

Szellemi 105 100 106

Fizikai 481 462 499

Bük 323 382 525

Szellemi 82 98 113

Fizikai 241 284 412

Kékkút 85 78 79

Szellemi 26 22 23

Fizikai 59 56 56

Teljes munkaidôs 1418 1424 1600

Budapest 425 403 393

Szerencs és Diósgyôr 585 562 605

Bük 323 381 524

Kékkút 85 78 78

Részmunkaidôs 11 13 14

Budapest 10 12 12

Szerencs és Diósgyôr 1 0 0

Bük 0 1 1

Kékkút 0 0 1

Határozott idejû szerzôdéssel 40 34 52

Budapest 7 5 4

Szerencs és Diósgyôr 0 0 6

Bük 22 23 34

Kékkút 11 6 8

Határozatlan idejû szerzôdéssel 1389 1403 1562

Budapest 428 410 401

Szerencs és Diósgyôr 586 562 599

Bük 301 359 491

Kékkút 74 72 71

Kölcsönzött és megbízási szerzôdéses munkaerô 119 234 246

Budapest 7 3 14

Szerencs és Diósgyôr 101 231 214

Bük 2 0 18

Kékkút 9 0 0

A Nestlé Hungária Kft.-nél a munka törvénykönyvében meghatározott módon és feltételekkel központi üzemi tanács, az egyes gyárakban pedig helyi üzemi tanácsok 

mûködnek. A kialakult rendnek megfelelôen a vállalat vezetése évente két alkalommal ad formálisan tájékoztatást a központi üzemi tanács részére, amely során 

lehetôséget biztosít a véleményformálásra is. Lévén, hogy a formális tájékoztatáson felül számos megoldásra váró kérdés, téma merül fel, igen aktív az e-mailben és 

személyes megbeszéléseken folytatott egyeztetés a dolgozói képviselet és a felsôvezetés között. Az üzemi tanácsot képviselô tagok kb. 60%-a az édesipari dolgozók 

szakszervezetének is tagja.

Szakszervezet a Kékkúti Ásványvíz Zrt.-nél 2002 óta mûködik, jelenlegi létszám 21 fô. Csak a Kékkúti fi óktelepen dolgozó munkatársak tagjai a szakszervezetnek.

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Gazdasági eredményeink

A 2011-es évet a kedvezôtlen 

makrogazdasági környezet, s ennek 

következtében a csökkenô háztartási 

fogyasztás jellemezte. Ezt erôsítették 

a negyedik negyedévre egyes új 

adók (népegészségügyi termékadó) 

és a forint gyengülésének hatásai.  

A hagyományos Nestlé termékek 

piacán több kategóriában abszolút 

szûkülés tapasztalható, ennek ellené-

re sikerült több kategóriában a piaci 

részesedés növekedését elérni. 

A növekvô beszerzési költségek 

(nyersanyagárak, árfolyamhatások), 

illetve a kereskedelmi környezet 

erôsödô nyomásának ellensúlyozá-

sára a vállalat elsôsorban hatékony-

ságjavítás és a vállalati fi x költségek 

átvizsgálása révén reagált.

A strukturális átalakulások és a 

termékportfóliónak a fogyasztói 

igényekhez való folyamatos igazítása 

révén a vállalat biztosítja a következô 

évekre piaci pozíciójának erôsítését.

Az állateledel-üzletágban a hazai pia-

con elért árbevétel 2010-hez képest 

kis mértékben, 0,1%-kal csökkent. 

Stagnálás, enyhe visszaesés több 

termékcsoportban is megfi gyelhetô 

a 2011-es árbevétel alapján, amely 

tendenciát más termékcsoportok, 

kiemelten az alutasakos termékek el-

adásának növekedése ellensúlyozta.

A 2011-es év is nehéznek bizonyult 

a Cereal Partners Hungária Kft. szá-

mára, a gazdasági válság kapcsán 

sok nehézséggel kellett szembenézni 

és megküzdeni. A saját márkás 

termékek jelenléte minimálisan 

visszaesett a piacon, részesedésük 

az elôzô évi 28,0%-ról 27,3%-ra 

csökkent az idôszak végére. Két új 

szereplô jelent meg a kategóriában év 

végéig, 7,4%-os részesedést érve el.

Egyedülálló termékpalettájából a 

Kékkúti Ásványvíz Zrt. tavaly 102 

millió palackot értékesített, amelynek 

tagjai a Káli-medencébôl származó 

Theodora és Nestlé Aquarel, valamint 

nemzetközi márkáink, a S.Pellegrino, 

Acqua Panna és Perrier. Ezzel az 

eredménnyel a cég 2011-ben is 

megtartotta piacvezetô pozícióját az 

ásványvízszegmensben, 5,5 milliárd 

forintos árbevételt elérve. A nehéz 

gazdasági helyzet ellenére 2010-hez 

képest ez mennyiségben 1,2%-os 

növekedést jelent.

GYÁRTÓSOR SZERENCSEN

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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Nestlé Hungária Kft. Cereal Partners Hungária Kft.* Kékkúti Ásványvíz Zrt.

M.e. 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Bevételek E Ft 86 999 068 84 680 458 100 772 797 3 031 191 3 130 443  3 337 871 6 604 538 5 905 838 5 582 303

Értékesítés 

nettó árbevétele
E Ft 81 632 736 80 428 591 93 143 474 3 007 281 3 089 740 3 294 965 6 426 910 5 819 289 5 445 880

Belföldi 

értékesítés 

nettó árbevétele

E Ft 40 013 115 37 731 114 39 284 832 3 007 281 3 089 740 3 294 965 6 419 133 5 809 566 5 447 214

Külföldi 

értékesítés 

nettó árbevétele

E Ft 41 619 621 42 697 477 53 858 642 - - 0 7 777 9 723 8 666

Aktivált saját telje-

sítmények értéke
E Ft -47 116 -51 456 25 457 0 0 0 11 428 -31 239 -11 657

Egyéb bevétel E Ft 936 710 1 216 385 1 774 957 0 0 0 86 859 77 841 91 704

Pénzügyi mûveletek 

bevétele
E Ft 4 476 738 3 086 938 5 828 909 23 910 40 703 42 906 79 521 39 947 46 376

Mûködési 
költségek

E Ft 73 887 430 73 855 052 90 742 481 3 038 405 3 011 933 3 229 478 6 445 005 5 232 861 5 092 135

Anyagjellegû ráfor-

dítások
E Ft 66 282 622 66 304 390 7 8732 870 2 926 744 2 950 817 3 126 796 4 639 588 4 214 891 4 400 109

Egyéb 

ráfordítások
2 007 320 3 208 180 3 707 536 42 629 6 948 55 224 1 225 215 750 782 401 640

Pénzügyi mûveletek 

ráfordításai
E Ft 5 597 488 4 342 482 8 302 075 69 032 54 168 47 458 580 202 267 188 290 386

Alkalmazotti bé-
rek, juttatások és 
ezek járulékai

E Ft 8 096 779 7 903 464 8 752 595 959 734 2 713 892 809 842 891 812 478

Tulajdonosoknak 
történô 
kifi zetések

 E Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami 
befi zetések

E Ft 1 047 496 1 033 935 1 010 143 43 838 65 158 65 967 98697 91 834 81 870

Társasági adó E Ft 74 187 58 028 0 0 468 11 378 0 0 0

Egyéb adók E Ft 973 309 975 907 1 010 143 43 838 64 690 54 589 98 697 91 834 81 710

Civil szférának 
juttatott 
támogatások

E Ft 81 339 42 604 22 010 0 0 0 0 0 0

Visszatartott 
nyereség

E Ft 3 886 024 1 845 403 -1 136 341 -52 011 52 618 94 302 -843 575 -285 115 -405 778

*A közzétett beszámoló adatait tartalmazza a Cereal Partners Hungária Kft.-re vonatkozóan.

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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Adományozás, önkéntesség

A civil szférának juttatott adományok értéke 2011-ben mintegy 

22 millió forintot tett ki, fôként termékadomány formájában 

(önköltségi áron számolva).

Az adományokat a Nestlé stratégiai partnerei, a Magyar Élel-

miszerbank Egyesület és a Magyar Vöröskereszt segítségével 

juttatta el a rászorulóknak.

Vöröskereszt–Nestlé Alap
A 2008-ban létrehozott nyílt végû jótékonysági alappal a Nestlé 

0–18 éves korú gyerekek és fi atalok gyógykezeléssel kapcsola-

tos kiadásainak támogatását tûzte ki célul. A Jótékonysági Alap 

átlátható mûködtetését a háromfôs bírálóbizottság biztosítja, 

amelynek tagjai a Nestlé Hungária Kft., illetve a Magyar Vörös-

kereszt társadalmi tisztségviselôi, köztük gyámhivatali jogász és 

gyermekorvos.

A Jótékonysági Alapból 2011-ben 11 beteg gyermek és csa-

ládja részesült természetbeni támogatásban.

Élelmezési Világnap Adománykonvoj
A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is részt vettünk az 

Élelmezési Világnap alkalmából szervezett Adománykonvojban. 

A konvojt a Nestlé termékadományozásban kiemelt partnere, a 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO (az ENSZ Élelmezé-

si és Mezôgazdasági Szervezete) szervezte annak érdekében, 

hogy felhívják a fi gyelmet az emberiség nagy részét sújtó élel-

mezési gondokra.

2011 júliusában örömteli programban volt része 

a Purina budapesti dolgozóinak: egy csapatépítô 

tréning keretében ellátogattak a HEROSZ buda-

pesti állatotthonába, hogy társadalmi munka révén 

nyújtsanak némi segítséget.

A látogatás apropója az állatotthon másnap 

megrendezésre kerülô nyílt napja volt, mely során 

ünnepélyes keretek között átadásra került a 2011 

tavaszán felújított két kennelsor. A barátságos 

fogadtatást követôen a csaknem 30 fôs csapat 

nagy lelkesedéssel vetette bele magát a közös 

munkába. A közel 3 órás program folyamán min-

denki talált magának testhez álló feladatot; volt, 

aki gereblyézett, volt, aki kerítést festett és volt, 

aki a kutyasétáltatásból vette ki a részét.

2012 márciusában a Purina szponzorációs megál-

lapodást kötött a HEROSZ (Herman Ottó Magyar 

Országos Állat és Természetvédô Egyesület) 

budapesti állatotthonával. A komplex támogatási 

program keretén belül biztosítjuk az állatotthon-

ban lakó kutyák és macskák teljes, éves állat-

eledel-szükségletét fedezô mennyiséget (Darling 

és Friskies termékekbôl), továbbá különbözô 

márkázott felszereléseket juttattunk el számukra 

(kutyatál, macskatál, póráz, nyakörv, macskata-

karó, ruházat a dolgozóknak). Emellett minden 

örökbefogadott kutya és macska mellé biztosítunk 

egy ún. kezdôcsomagot, amit az örökbefogadók 

ingyen megkapnak. A Purina csapatával évi 3-4 

alkalommal tervezünk kilátogatni hozzájuk. Az 

állatotthon kommunikációját az Avantgarde ügy-

nökség bevonásával segítünk fejleszteni.

214 millió 
forint

értékû juttatás a civil 

szférának az utóbbi 

6 évben

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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Munkatársaink

Fô alapelvünk, hogy minden alkalmazottunknak biztosítsuk a képességei 

kibontakoztatásához szükséges lehetôséget és támogatást, mindezt egy 

biztonságos és fair munkahelyen, ahol a dolgozókat bevonják a vállalat életé-

be, és az esélyegyenlôséget is tiszteletben tartják. 

22

Az mtd Tanácsadói Közösség benchmark kutatása alapján a Nestlé a Sokszínû szervezet TOP 10 díjban részesült. 

A díjat az a 10 vállalat kaphatja meg, akik a kutatás és a személyes helyzetfelmérés adatai alapján bizonyságot tettek 

esélyegyenlôség és sokszínûség terén elért eredményeikrôl. Az esélyegyenlôség és sokszínûség növelésére kismama- 

(kisgyermekes nôk munkába visszailleszkedését segítô) programot vezettünk be; háromévente átvizsgáltatjuk a teljes 

céget az etikai kódex, illetve üzleti alapelveink betartásának szempontjából (CARE program), továbbá kiemelt helyen 

szerepel a stratégiánkban a Közös Értékteremtés.

Nô

Férfi 

50 év feletti

30–50 éves

1 4 5

7 13 15

8 14 13

2 5 3

SZERENCSI GYÁR DIÓSGYÔRI GYÁR

Az irányítótestületek összetétele nem és életkor szerint

 2009

 2010*

 2011

*2010-ben a felsôvezetôknél fi gyelembe vett személyek körét kibôvítettük NiM (Nestlé in the Market) szintre
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Képzés, egészség és biztonság

Nagy hangsúlyt fektetünk az élethosszig tartó 

tanulás elvére mind nemzetközi, mind helyi szin-

ten, így a Nestlé Hungária Kft. dolgozói számára 

egyaránt elérhetôek a szakmai készségeket célzó 

képzések, konferenciák (amelyek egy részét a 

Svájcban található tréningközpont koordinálja), 

valamint az egyéni kompetenciák fejlesztését szor-

galmazó tréningek is.

A dolgozók a vezetôjükkel folytatott éves fejlesztô 

beszélgetésen a következô évi célok, illetve a 

lehetséges karrierlépcsô ismeretében közösen 

határozzák meg a fejlesztendô területeket és az 

ahhoz kapcsolódó akciótervet.

Felfogásunk szerint legnagyobb mértékben, mint-

egy 70%-ban a dolgozó felelôs saját fejlôdéséért, 

a legtöbb tapasztalatot napi munkája során vagy 

új feladatokba, projektekbe való bevonás által 

szerzi. Ezután következik a vezetôje felôl érkezô 

útmutatás és mentori támogatás. Végül a formális 

képzések, oktatások tíz százalékban járulnak hoz-

zá az egyéni fejlôdéshez.

Ez a koncepció az alapja az éves tréningterv, 

illetve a hosszú távú egyéni fejlesztési terv kialakí-

tásának.

Nutrition Quotient 

(NQ) táplálkozási  

tréning

A helyes táplálkozás 

mindenki ügye a 

Nestlénél, és az 

ezzel kapcsolatos folyamatos tanulás 

elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetô 

élelmiszer-ipari, táplálkozási, egészség 

és életmód vállalat legyünk. 

Az NQ tréning munkatársainknak segít 

az egészséges életmód kialakításában. 

2011-ben e-learning modullal bôvítettük 

a programanyagot.

2009 2010 2011

Összes 
képzési óra

Képzési 
óra/fô

Összes 
képzési óra

Képzési 
óra/fô

Összes 
képzési óra

Képzési 
óra/fô

Nestlé Hungária 26 659 20,3 18 185 13,7 21 977 14,67

Budapest 12 968 32,8 2045 6,1 2972 8,1

Szerencs 4566 12,2 9424 26,7 9906 27,4

szellemi 2506 32,5 3769 52,3 3605 49,4

fi zikai 2060 6,9 5655 20,1 6301 21,9

Diósgyôr 2750 13,0 2144 10,2 3917 16,1

szellemi 221 7,9 858 30,6 687 20,8

fi zikai 2529 13,8 1286 7,1 3230 15,3

Bük 6375 19,3 4571 12,2 5182 12,2

szellemi 1636 22,1 945 11,1 1340 15,8

fi zikai 4739 20,1 3626 12,5 3841 13,3

Magyarországon is 

bevezettük az NQ 

tréningeket

2007:

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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2009 2010 2011

Összesen

balesetek száma 7 2 1

összes kiesô nap 363 35 33

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában 0,11% 0,01% 0,01%

Budapest 

balesetek száma 1 1 0

összes kiesô nap 47 17 0

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában 0,05% 0,02% 0%

Szerencs és Diósgyôr 

balesetek száma 6 0 0

összes kiesô nap 316 0 0

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában 0,21% 0% 0%

Bük 

balesetek száma 0 1 1

összes kiesô nap 0 18 33

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában 0% 0,02% 0,02%

Kékkút

balesetek száma 0 0 0

összes kiesô nap 0 0 0

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában 0% 0% 0%

(Halálos vagy maradandó károsodást okozó baleset 2011-ben sem fordult elô.)

25

Az Üzleti Alapelveinkben lefektetett, 

és a magyar jogszabályokban elôírt 

egészségvédelmi és munkabizton-

sági szabályok betartását 2011-ben 

ismét sikeresen felülvizsgáltattuk 

az SGS tanúsító céggel. A „nulla 

baleset” iránt elkötelezett munkakul-

túránkat a Nestlé Munkahelyi Egész-

ségvédelmi és Biztonsági Irányítási 

Rendszer (OHSAS 18001 szerinti 

rendszer) támogatja.

Szerencsi, diósgyôri, büki és kék-

kúti gyárainkban munkavédelmi 

képviselôket választottunk, akik 

havonta, negyedévente legalább 

egyszer megbeszélést tartanak a 

vezetôkkel az aktuális munkavédel-

mi, környezetvédelmi kérdésekrôl.

Munkaidô-kieséssel járó üzemi balesetek száma

Minden gyáregységünkben viselkedés - 

alapú munkavédelmi program folyik, az 

ún. biztonsági beszélgetések (BIBE) 

rendszere, amely nagyban hozzájárult

a balesetek számának csökkentéséhez.

A BIBE lényege, hogy minden egyes 

munkavállaló bevonásával fi gyelünk oda 

munkakörnyezetünkre és munkatársainkra.

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011



Gyáraink Magyarországon

Szerencsi és diósgyôri gyáraink

1991. április 11-én a Nestlé megvásárolta a szerencsi és 

diósgyôri gyárakat, majd megalapította a Nestlé Hungária Kft.-t. 

A gyárfejlesztések eredményeként a szeren-

csi gyár lett a regionális italporgyártó és 

töltôüzemünk, itt gyártjuk többek között 

a hazai piacon is kapható Nesquik és 

Nescafé 3in1 termékeinket. Jelenleg a 

közel 30 000 tonna itt csomagolt italpor 

80%-a kerül exportra.

Szerencsen mûködik a Nestlé kelet-közép-európai régiójának 

érzékszervi vizsgáló központja az instant italporok kategóriában. 

Az itt dolgozó független bírálók a 60/40+ kutatások érzékszervi 

vizsgálatait, valamint egyéb, termékfejlesztéshez kapcsolódó 

vizsgálatokat végeznek. 

A gyártásban nagyon fontos a folyamatos minôség-ellenôrzés, 

ezért szerencsi gyárunkban képzett ízszakértôcsoport dolgozik. 

Minden munkanap a termékek kóstolásával kezdôdik: az elôzô 

nap gyártott termékeket tesztelik, amelyek csak megfelelôség 

esetén kerülnek „eladható” státuszba.

A szerencsi gyár 

a Nestlé regionális 

italporgyártó 

központja lett

2003:
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JE AN-PIERRE POL ANEN, GYÁRIGA ZGATÓ

A 60/40+ koncepció a Nestlé által kifejlesztett, speciális,

a termékfejlesztés során használt módszer.

A fogyasztók a fi nom és egyben korszerû összetételû 

élelmiszereket keresik, ezért olyan termékek elôállítására 

törekszünk, amelyek legalább a fogyasztók 60%-ának 

elismerését kivívják ízükkel, és „plusz” táplálkozási 

elônnyel is rendelkeznek. Az íz értékelése mellett tehát 

értékeljük a termékek tápanyag-összetételét is. 

Megvizsgáljuk termékeink tápanyagtartalmát, össze-

tételét, és ezt összevetjük a hazai és a nemzetközi 

táplálkozási ajánlásokkal, illetve a konkurens termékek 

adataival. Az értékelés fényt derít az adott termék 

táplálkozási erôsségeire és hiányosságaira, valamint 

irányt mutat a termék további tökéletesítéséhez.

Érzékszervi 
laboratórium

Több mint

800
munkahely

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011



A diósgyôri gyár a Nestlé egyetlen üregesfigura-

gyártásra specializálódott üzeme a világon, fôként 

a húsvéti és a karácsonyi szezonra készít üreges 

csokoládét. Az Európa szinte minden országában 

jelen lévô termékekbôl évente közel 3000 tonnát 

gyártanak itt. Az exporttermékek aránya 80-85 

százalék, 2011-ben összesen 73,5 millió darab 

fi gura hagyta el az üzemet.

A piacainkat és üzleteinket tekintve Diósgyôrben 

erôs növekedés volt tapasztalható, hiszen az év 

végére több mint 3300 tonna üreges fi gurát gyár-

tottunk, ami körülbelül 15%-os növekedést jelez 

a 2010-es termelésünkhöz képest. Ezt fôként a 

Csehországba és az Egyesült Királyságba expor-

tált termékeinkkel értük el, valamint kiterjesztettük 

kereskedelmünket például Dél-Afrika, Új-Zéland 

és Dél-Amerika területére is. Ennek következtében 

10%-kal emelkedett a munkavállalóink száma.

A Prima-Soft önálló foglalkoztató cég 2007 tavasza óta 

mûködik együtt a diósgyôri gyárunkkal. A cég kimon-

dottan megváltozott munkaképességû dolgozókat fog-

lalkoztat – a Nestlé telephelyén mintegy 60-80 fôt, akik 

a munkaszükséglettôl függôen általában két mûszakban 

dolgoznak.

27

73,5 millió
csokifi gura

KÉSZÜLNEK A CSOKI MIKUL ÁSOK

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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2 év, 4 millió munkaóra,
0 baleset Szerencsen és Diósgyôrben
Szerencsen és Diósgyôrben nem bízzák a 

szerencsére a biztonságot. Ezt igazolja, hogy a 

Nestlé helyi gyáraiban 2011-ben ünnepelték a 

balesetmentesség 2. évfordulóját. Az üzemekben 

stílszerûen csokiból készült pezsgôsüveggel ünne-

pelték a 730. balesetmentes napot. 2010-ben és 

2011-ben egyetlen nap sem történt olyan személyi 

sérülés a Nestlé szerencsi és diósgyôri gyárában, 

ami miatt valaki otthonmaradásra kényszerült 

volna. Ez idô alatt a dolgozók mintegy 4 millió 

munkaórában gyártottak balesetmentesen közel 

400 fajta terméket. Ezt pedig a diósgyôri gyárban 

gyártott – kifejezetten erre az alkalomra terve-

zett – különleges ajándékkal, egy csokoládéból 

készült pezsgôsüveggel ünnepelték meg. A csokis 

pezsgôsüvegbôl minden dolgozó átvehetett egyet 

a gyárigazgatóságtól. 

„Ez a két év balesetmentesség az átgondolt 

mûszaki fejlesztéseken múlt, és azon, hogy a 

kollégáim egy másodpercre sem tévesztették 

szem elôl a munkavédelem fontosságát” – mondja 

Maszler Lászlóné, a 34 éve a gyárban dolgozó 

munkavédelmi vezetô. Jean-Pierre Polanen, 

a szerencsi és diósgyôri gyárak igazgatója az 

esemény kapcsán elmondta: „Nem csupán 

Magyarországon, hanem világszerte is elsôdleges 

érték a Nestlé számára a munkatársak egészsége 

és biztonsága.”

0
baleset

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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A HR osztály húsvét alkalmával meglátogatta Miskolcon 

az Éltes Mátyás Általános Iskola Autista Tagiskolát és 

Óvodát, valamint a Megyei Kórház Gyermek-egészség-

ügyi Központját (GYEK), hogy csokinyulakkal és -tojások-

kal örvendeztesse meg a kisgyermekeket. Munkatársaink 

több száz csokit osztottak ki a gyerekeknek.

Szerepvállalás a helyi közösségben
A szerencsi és diósgyôri gyár rendszeresen támo-

gatja a helyi iskolákat, óvodákat, fôként szezonális 

termékekkel. Az elmúlt években több alkalommal 

sikerült mosolyt csalni a Miskolci Autista Iskola, 

a Gyermek-egészségügyi Központ és a Gyárkerti 

Óvoda gyermekeinek az arcára. Emellett rend-

szeres támogatást kap Juhász Péter erôemelô is.

HÚSVÉTI MEGLEPETÉS

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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Környezetvédelem
• 2010-ben szerencsi gyárunkban 

több mint 120 millió Ft beruhá-

zással a jelenlegi termelési igé-

nyekhez igazítottuk a még a 90-es 

évekbôl származó hûtési rendszert 

és a gôzkazánt. A beruházással 

2011-tôl várhatólag évi 5182 GJ 

energiát és mintegy 8 millió forin-

tot fogunk meg-takarítani.

• A szerencsi gyárban elôállított 

termékek dobozai, gyûjtôi és tál-

cái 93%-ban újrahasznosított 

papírból készülnek, az éves meny-

nyiség körülbelül 50 millió darab. 

A diósgyôri gyárban elôállítottak 

pedig 50%-ban készülnek újra-

hasznosított papírból, és az éves 

mennyiség 3,4 millió darab.

• A szerencsi gyárban levegôszûrô 

mûködik a porkibocsátás csök-

kentésére, valamint a gyárnak 

zajcsökkentô rendszere is van.

2011-ben a szerencsi gyár egy termék-

tonnára esô energiafogyasztása 12%-kal, 

vízfogyasztása 27%-kal csökkent

2011-ben a diósgyôri gyár egy termék-

tonnára esô energiafogyasztását 4%-kal, 

vízfogyasztását 5%-kal sikerült csökken-

tenünk

Környezeti hatások               Szerencs                Diósgyôr

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Energiafogyasztás (GJ/terméktonna) 1,35 1,43 1,26 4,20 4,77 4,55

Vízfogyasztás (m3/terméktonna) 0,73 0,66 0,48 3,69 3,37 3,19

Hulladék (nem veszélyes hulladékok) (t) 939 1139 1030 192 115 134

CO
2
-kibocsátás 

(villamosenergia-fogyasztásból) (kg CO
2
/terméktonna)

53,24 54,41 54,6 225,82 254,78 255,15

CO
2
-kibocsátás (földgázfogyasztásból) (kg CO

2
/terméktonna) 44,47 48,09 38,34 103,02 117,84 105,58

Felhasznált nyersanyagok (t) 31 039 30 278 30 434 2211 2481 2731

Felhasznált csomagolóanyagok (t) NA 5149 5546 435 422 474

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011
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A büki állateledelgyár

1998-ban megvá-

sároltuk a Jupiter 

Állateledel Gyártó 

Kft.-t a Darling 

márka használati 

jogával és a büki 

gyárral együtt. 

Ezután mintegy 6 

milliárd forintos beruházással újabb 

állateledelgyártósort létesítettünk 

Bükön, amely által a gyár – Magyar-

országon elsôként – száraz és ned-

ves állateledel elôállítására egyaránt 

képes. Az évek során az üzem a 

Nestlé állateledel-gyártásának kelet-

közép-európai központjává vált, 

több mint 540 embernek biztosít 

munkalehetôséget. 

2011. július 8-án megnyitottuk a 

büki gyárhoz tartozó alutasakos 

üzemünket. A tízmilliárd forintos be-

ruházással tízezer négyzetméteres új 

üzemet, és kétszáz új munkahelyet 

hoztunk létre. A bôvítés elôtt a büki 

gyár háromszázhatvan alkalmazottal 

százezer tonna állateledelt gyártott, 

ennek mintegy nyolcvan százalékát a 

közép-európai és balkáni országok-

ba exportáltuk. 

„Két éve dolgozunk már ezen a 

beruházáson. Elkészítettük a hatás-

tanulmányokat és minden szükséges 

tervet, aztán egy évig tartott, amíg 

felépítettük az új üzemrészt. Nagy 

munka volt, mert le kellett bontanunk 

a régi épületeket és felhúztunk egy 

speciális falat, hogy csökkent-

sük a zajt. Az építkezés januárban 

fejezôdött be, utána beszereltük a 

gépeket, és június elején elkezdtük 

a termelést.” – Andrew Ethell gyár-

igazgató.

Bükön jelenleg száraz, konzerv és 

alutasakos kutya- és macskaeledelt 

gyártunk, amelyek iránt folyamato-

san nô a kereslet. Magyarországon 

például minden második családban 

van házi kedvenc, akiknek a háztar-

tási maradék mellett egyre több gyár-

tott készítményt adnak a gazdáik.

Gyárigazgatónk, Andrew Ethell megkapta 

Bük Város Gazdaságáért díjat, melyet

a büki képviselô-testület szavazott meg 

számára. A díjátadásra 2011. augusztus 

19-én került sor a büki Mûvelôdési 

Házban, ahol Németh Sándor polgár-

mester méltatta Andy évek óta végzett 

áldozatos munkáját.

Megvásároltuk 

a büki gyárat

1998:

10 milliárd
forintos
beruházás

2011. JÚLIUS 8 . :  ÜNNEPÉLYES GYÁR AVATÁS

ANDREW ETHELL , GYÁRIGA ZGATÓ

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011



környezeti hatások 2009 2010 2011*

Energiafogyasztás (GJ/terméktonna) 1,86 1,83 1,93

Vízfogyasztás (m3/terméktonna) 1,21 1,18 1,51

Visszaforgatott és újrafelhasznált víz 3,6% 4% 6%

Hulladék (nem veszélyes hulladékok) (t) 6 228 4 829 9 639

CO
2
-kibocsátás (villamosenergia-fogyasztásból) (kg CO

2
/terméktonna) 49,19 48,53 47,03

CO
2
-kibocsátás (földgázfogyasztásból) (kg CO

2
/terméktonna) 75,47 74,17 80,55

Felhasznált nyersanyagok (t) 103 591 102 351 115 500

Felhasznált csomagolóanyagok (t) 7 059 5 999 10 816

*Az új alutasakos üzem nedves technológiával készít állateledelt, ez víz- és energiaigényesebb gyártási folyamat, így a terméktonnára jutó számokban növekedés tapasz-

talható. Az új üzem elindulását 2-3 hónap tesztidôszak elôzte meg, melynek során elenyészô volt a termelt mennyiség, viszont a víz- és energiafelhasználás indokolt volt.

Környezetvédelem:
• A gyárban szelektíven gyûjtjük az alábbi hulladékokat: 

• papírhulladék: irodai papír, kartonpapír,

hullámpapír, újságpapír 

• mûanyag hulladék: fólia, big-bag zsák, pántoló-

szalag, mûanyag fl akon 

• fém csomagolási hulladék: tiszta konzervdoboz 

• fémhulladék 

• fahulladék: raklap 

• A korábbi évek büki szagszûrô beruházásainak 

köszönhetôen 2011-ben sem érkezett ez ügyben 

panasz a környéken lakóktól. A beépített biofilter 

96%-os hatékonysággal mûködik, és ötévente 

100 000 eurós karbantartási költsége van. 

• Az új gyáregység felépítése során kiemelt fi gyelmet 

kapott a zajcsökkentés, így zajcsillapító tokok kerül-

tek beszerelésre. Ez egy megelôzô intézkedés volt, 

hiszen lakossági bejelentés nem érkezett a környéken 

lakóktól.
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Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

Ásványvizeink forrásai a Káli-medencében, a Balaton-fel-

vidéki Nemzeti Park legszebb táján, érintetlen természeti 

környezetben találhatóak. A környezet megóvása, a 

fenntarthatóság és a Közös Értékteremtés a kezdetektôl 

alappillérei a Kékkúti Ásványvíz Zrt. mûködésének. 

Büszke vagyok rá, hogy a Nestlé Hungáriához csatla-

kozva, eddig elért eredményeinkrôl idén elôször Közös 

Értékteremtés és Fenntarthatósági Jelentésünkben is 

beszámolunk.

Tevékenységünk középpontjában a víz áll, ezért a takaré-

kos vízgazdálkodásra és az ásványvízbázisok védelmére 

kiemelt fi gyelmet fordítunk. 2011-ben az új technológiák 

bevezetésének köszönhetôen sikerült tovább csökkente-

nünk a terméktonnára esô vízfogyasztásunkat, az elmúlt 

nyolc évben összesen 481 000 köbméter vizet takarítot-

tunk meg.

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. egyike Magyaror-

szág legrégebbi és legnagyobb ásványvíz-

palackozó és -forgalmazó cégének, 

amely 2003-ban lett 100%-ban 

a Nestlé Waters tulajdona. 

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. palackoz-

za a Theodora és a Nestlé Aquarel 

ásványvizeket a magyar piacra, vala-

mint importálja és forgalmazza a Perrier, 

Acqua Panna és a San Pellegrino márkákat. 

A leányvállalat szinte csak a magyar piacon 

értékesíti termékeit. 

„Minden csepp víz számít” elnevezésû oktatási prog-

ramunkkal a fi atal generációk fi gyelmét is igyekszünk 

felhívni a vízkészletek megóvásának fontosságára. 

2011-ben ismét közel 200 általános iskolás érkezett 

Kékkútra, hogy játékos formában tanuljanak a víz 

jelentôségérôl és a víztakarékosságról. 

Az ásványvízgyártás környezeti hatásainak jelentôs 

részét a PET-palackok elôállítása jelenti. A hatások 

mérséklése érdekében új megoldások segítségével 

folyamatosan csökkentjük a palackokhoz felhasznált 

PET-alapanyag mennyiségét, és a gyártáshoz felhasznált 

energiát. 

Továbbra is támogatjuk a háromszoros olimpiai bajnok 

magyar vízilabda-válogatottat, és 2011-ben is megren-

deztük a 3. Theodora Vízilabda Magyar Kupát.

A következô oldalakon további részleteket ismerhet 

meg üzemünk mûködésérôl, programjainkról és 

eredményeinkrôl. 

Várjuk észrevételeit, kérdéseit, javaslatait!

Henrik Gotterbarm

vezérigazgató

HENRIK GOT TERBARM VEZÉRIGA ZGATÓ

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

100%-ban 

a Nestlé tulajdonába 

került.

2003:
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Büszkék vagyunk rá, hogy Theodora 

márkánk 2011-ben is elnyerte a 

„Superbrands” elismerést. 

Az ásványvíz minôségét 

minôségbiztosítással foglalkozó 

szakembereink folyamatosan vizs-

gálják hatósági felügyelet mellett. 

A készterméket a kereskedelmi 

forgalomba hozatal elôtt saját kémi-

ai-mikrobiológiai laboratóriumunkban 

ellenôrizzük. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

ISO 14001:2004 környezetközpontú, 

ISO 22000:2005 élelmiszer-bizton-

sági és OHSAS 18001:2007 munka-

helyi egészségvédelmi és -biztonsági 

irányítási rendszerét a Bureau Veritas 

Certifi cation tanúsította.
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2008 óta elkötelezett támogatói va-

gyunk a háromszoros olimpiai bajnok 

magyar vízilabda-válogatottnak és a 

Magyar Vízilabda Szövetségnek, így 

2011-ben is, immár harmadik alka-

lommal, megrendeztük a Theodora 

Vízilabda Magyar Kupát. Csakúgy, 

mint a Theodora, a magyar vízipóló 

is nagy hagyományokkal rendelkezik 

Magyarországon, ezért büszkék 

vagyunk arra, hogy egy méltán 

népszerû sportágat támogathatunk. 

Együttmûködésünk eredményeként 

hat olimpikon játékos és a három-

szoros olimpiai bajnok szövetségi 

kapitány, Kemény Dénes életútjának 

érdekességei, legnagyobb sportsike-

rei olvashatók a Theodora Kékkúti és 

Theodora Kereki termékeinken és a 

csomagolásokon.

További szponzoráltjaink közé tarto-

zik a világsikereket elérô kajak-kenu 

sportág, valamint a világszinten is él-

vonalbeli MKB-Veszprém kézilabda-

csapata, melynek versenyeit pénzbe-

li és termékjuttatásokkal is segítjük.

A Theodora 
ásványvizek oltottak 
szomjat a magyar 
EU-elnökség hat
hónapja alatt az

elnökség hivatalos 
helyszínein.

105 éves a kékkúti üzem 2012-ben 
•  A kékkúti forrásokat már az ókori rómaiak is ismerték, 

ezt az üzem és a falu között talált „villa rustica” római 

kori épület maradványai bizonyítják. 

•  Az 1700-as években már a térképeken „savanyú vízként” 

van jelölve

•  Az 1907-ben felépített elsô üzemben kezdték a palacko-

zást „Kékkúti Anna forrásvíz” név alatt

•  1912-ben párizsi és londoni egészségügyi kiállításon 

aranyérmet nyert

•  1921-ben használták a Theodora (Isten ajándéka) nevet 

elôször

•  2000 óta a cég tulajdonosa a Nestlé Waters, idôközben 

közel 6 milliárd forint értékû beruházás történt

K ÁLI -MEDENCE

1
• 

• 

•

• 

• 

• 
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Szerepvállalás a helyi
közösségben
Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy tudatosítsuk a vízkészletek 

megóvásának fontosságát a fi atalabb generációkban. Ennek 

szellemében 2005-ben indítottuk el Magyarorszá-

gon a WET programot (Water Education for 

Teachers – „Minden csepp víz számít” oktatási 

program). A program célja, hogy a tanárokon 

keresztül jusson el a gyerekekhez, és egy 

újszerû, élményalapú edukációs módszerrel 

adja át a vízzel kapcsolatos tudnivalókat. 

A WET programmal együttmûködésben 2011-ben 

immár harmadik alkalommal rendeztük meg a „Gon-

doskodás a vízrôl” fesztivált a víz világnapján. 2011. március 

22-én is lelkes diákoktól volt hangos a Káli-medence e nap 

alkalmából. Közel 200 általános iskolás érkezett Kékkútra, hogy 

a víz jelentôségérôl és a víztakarékosságról tanuljanak játékos 

formában. 

A vizes programokba az egyik legnépszerûbb vizes sportág 

képviselôi is bekapcsolódtak. A magyar vízilabda-válogatottból

Valkai Ágnes, Biros Péter, Kiss Gábor és Hosnyánszky Norbert

amellett, hogy a víz szeretetérôl beszéltek, az izgalmas játékok-

3 év
balesetmentesen

2011. május 14-én fontos mérföldkôhöz 

érkezett a 79 embert foglalkoztató kékkúti 

üzem: ekkor ünnepelhettük az eddigi re-

kordnak számító 3 év balesetmentességet. 

Annak érdekében, hogy további baleset-

mentes napokat ünnepeljünk, munkavédel-

mi programokat, munkavédelmi napokat, 

folyamatos képzéseket, kockázatelemzési 

tréningeket szervezünk és munkavédelmi 

fejlesztéseket hajtunk végre.

Elindítottuk 

a WET programot 

Magyarországon 

2005:

Minden
csepp víz 

számít

ban is aktívan részt vettek. Többek között élô viharszimulátor-

ként a mennydörgés, a szél és az esô hangjait keltették életre 

a lelkes diákokkal együtt. 

A tanulók a nap végén üzeneteket hagytak a víztakarékosság-

ról, amelyeket egy ládába zártak a jövô nemzedékei számára. 

Tették ezt azért, hogy ne csak a mai kor embere, hanem az 

elkövetkezô generációk is óvják egyik legfontosabb természeti 

kincsünket, a vizet.
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Környezetvédelem
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. mûködésé-

nek alappillére a környezetvédelem; 

szakembereink kiemelten foglal-

koznak a csomagolóanyag környe-

zetbarát kezelésével és a szelektív 

hulladékgyûjtéssel. A mai modern 

fejlesztési eszközök és eljárások 

alkalmazásával elmondhatjuk, hogy 

élenjárunk a környezettudatos palac-

kozásban, újrahasznosításban.

Az elmúlt években jelentôs befek-

tetésekkel új üzemet és palackozó-

technológiát fejlesztettünk ki, 

melynek eredményeként az öt évvel 

ezelôtti mértékhez képest jelenleg 

35 százalékkal kevesebb vizet 

használ fel a kékkúti üzem. A gyár 

az elmúlt nyolc évben 481 000 köb-

méter vizet takarított meg, ez több 

mint 180 olimpiai úszómedence fel-

töltéséhez elegendô mennyiség. 

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. több éve 

végez vízbázis-fejlesztési és 

vízbázisvédelmi munkálatokat 

a Káli-medencében. Az ásványvíz-

termelés minôségi és mennyiségi 

védelmét egy 50 objektumból 

(kutak, monitoring kutak) álló 

megfi gyelôrendszer segítségével 

látjuk el. A kutak állandó, rendszeres 

méréseivel, az adatok komplex értel-

mezésével, a hatóságok folyamatos 

tájékoztatásával a teljes medence 

területen követhetôvé válik az 

ásványvíz útja térben és idôben.

Közös Értéket teremtünk: 
• 2005 februárjában megalapítottuk 

a Káli-medencéért Közhasznú 

Alapítványt. Az alapítvány célja, 

hogy olyan nevelési, környe-

zetvédelmi, kulturális fejlôdést 

ösztönzô kezdeményezéseket 

támogasson, amelyek a Káli-

medence lakosságának helyben 

tartásához és életminôségének 

javításához hozzájárulhatnak.

• A Balaton-felvidéki Nem-

zeti Park Igazgatóságával 

együttmûködésben kiépítettünk 

két, egyenként 8 km hosszúságú 

önmagába visszatérô tanösvényt, 

melyeket a Föld kialakulását 

szimbolizáló „Idô Ösvénye” köt 

össze.

• Hosszú évek óta elkötelezett 

támogatói vagyunk a siófoki Wink 

Maratonnak, amelyet 2011-ben 

8. alkalommal rendeztek meg. 

• A vízbázis és a környezet védel-

mének érdekében egy összefo-

gás keretén belül 30 millió Ft-tal 

járultunk hozzá a szomszédos 

Kôvágóörs és 100 millió Ft-tal 

Kékkút csatornázási beruházá-

sához és útrekonstrukciójához. 

További 10 millió forintot külö-

nítettünk el az öt káli-medencei 

település jövôbeni szennyvíz-

csatornázási beruházására. 

35%-kal
kevesebb vizet

használunk

THEODOR A FALI KÚT
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1,5 l-es PET palackok átlagsúlya (szénsavval dúsított és mentes)
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Napjainkig kb. 2500 tonnával kevesebb PET alapanyagot használunk fel,
amely az éves felhasználásunk 70%-a.

környezeti hatások 2009 2010 2011

Energiafogyasztás (GJ/terméktonna) 0,19 0,16 0,16

Vízfogyasztás (m3/terméktonna) 1,38 1,39 1,37

Hulladék (nem veszélyes hulladékok) (t) 65 51 36

CO
2
-kibocsátás (villamosenergia-fogyasztásból) (kg CO

2
/terméktonna) 13,80 11,68 11,75

CO
2
-kibocsátás (földgázfogyasztásból) (kg CO

2
/terméktonna) 2,52 2,31 1,93

Felhasznált nyersanyagok (t) 179 782 153 984 155 911

Felhasznált csomagolóanyagok (t) 5 502 4 746 4 575

55%-kal 

kevesebb

hulladék➡   

A Kékkúti Ásványvíz Zrt.

környezeti politikája:

• Cégünk a vonatkozó környezetvédelmi 

jogszabályok és határozatok betartá-

sának elkötelezettje

• Tevékenységünket a Nestlé Környezet-

központú Irányítási Rendszerén (NKIR) 

keresztül folyamatosan fejlesztjük

• A Nestlé vízpolitikájában elôírtaknak 

megfelelôen különös fi gyelmet fordí-

tunk a takarékos vízgazdálkodásra és 

védjük a tevékenységünkhöz kapcso-

lódó egyedi források értékeit

• Az ásványvíz palackozása és forgalma-

zása során törekszünk a természetes 

erôforrások és az energiafelhasználás 

csökkentésére

• Védjük ásványvízbázisunkat 

környezetkímélô új technológiák és 

berendezések bevezetésével

• A Theodora termékein is megtalálható 

a zöldpont jelzés, amely arra hívja fel a 

fi gyelmet, hogy a csomagolóanyagok 

újrahasznosításra kerülnek

• Különbözô környezetirányítási progra-

mokat folytatunk különös tekintettel az 

alábbi területekre:

–  Alapanyag- és energiafelhasználás 

csökkentése

–  Hulladékkibocsátás visszaszorítása, 

szennyezésmegelôzés, újrahasz-

nosítás

• Mindezeknek megfelelôen minden 

alkalmazottunkat és partnerünket ösz-

tönözzük arra, hogy aktív résztvevôje 

legyen a jó környezetvédelmi gyakor-

latoknak. Hisszük, hogy ez biztosítja 

hozzájárulásunkat a fenntartható 

fejlôdéshez.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

38.5 37.8 37.7

34.5 34.0 32.9
31.0
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Amellett, hogy termékeink ízletesek és táplálóak, célunk az 

is, hogy egyben a lehetô legkevésbé terheljék a környeze-

tet. Ennek érdekében folyamatosan törekszünk környezeti 

teljesítményünk javítására.

Termékéletút-megközelítést használunk a saját mûködésünk és a széle-

sebb értéklánc hatásainak felmérésére. Folyamatosan dolgozunk vízfo-

gyasztásunk, nem megújuló forrásból származó energiafogyasztásunk, 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk csökkentésén, a hulladéktermelés 

megelôzésén és a termékcsomagolások környezeti hatásának javításán.

Publikáltuk a Nestlé 

Környezeti 

Fenntarthatósági 

Irányelveit 

1991:

Környezetvédelem

38
Nestlé Fenntarthatósági és Közös 

Értékteremtés Jelentés 2011



39

A Nestlé Környezeti Fenntarthatósági 

Irányelvet (Policy on Environmental 

Sustainability) elôször 1991-ben 

publikáltuk. Ez az alapdokumentum 

fekteti le környezetvédelmi alapelve-

inket és elkötelezettségünket. 

A Nestlé Hungária Kft. környezet-

védelmi politikája mellett a környe-

zetbarát mûködést a „Nestlé Quality 

Management System” (NQMS) 

irányítja. Gyárainkban és budapesti 

irodánkban 2009-ben tanúsíttattuk 

az ISO 14001 környezetközpontú 

irányítási rendszert.

Elôállított termékek

mennyisége összesen (t)

Felhasznált anyagok mennyisége összesen:

nyersanyagok+csomagolóanyagok (t)

400000

300000

200000

100000

0

2009 2010 2011

330184
305 410 325 987

151943 149268
179 764
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Hulladékok mennyisége: gyárak összesen (t)

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2009 2010 2011

17 13 13

7 424

6 134

10 839

Veszélyes

Nem veszélyes

40

Vízkivétel (m3) 2009 2010 2011

Vezetékes ivóvíz összesen 15 010 110 475 138 215

Budapest 1 884 1 648 1 495

Szerencs 0 0 0

Diósgyôr 11 576 9 991 10 526

Bük 1 550 98 836 126 194

Kékkút 9 703 17 783 17 362

Felszín alatti víz összesen 343 636 212 104 264 996

Szerencs 22 062 19 446 14 090

Bük 141 792 38 674 94 995

Kékkút 179 782 153 984 155 911

2011-ben további 9%-kal 

csökkentettük irodai 

vízfogyasztásunkat.

A Nestlé Hungária Kft. gépjármûfl ottájának üzemanyag-

fogyasztása 6,9%-kal csökkent 2010-hez képest, túltel-

jesítve a 5%-os tervet. A szép eredményhez fôként a 

gépkocsifl otta racionalizálása, illetve a benzines típusról 

dízelre való áttérés járult hozzá. A jobb hatásfokú moto-

rok és az átlagos hengerûrtartalom-csökkenés is szere-

pet játszottak a kisebb fogyasztás elérésében. 2012-re 

a kitûzött cél az üzemanyag-felhasználás további 3%-os 

csökkenése.

➡   

➡   
610000

630000

600000

620000

590000

580000

570000

560000

550000

2010 2011

621 931

579 077

Benzin- és dízelfogyasztás összesen (l)

(Kékkúti Ásványvíz Zrt. nélkül)
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3 csapat, 12 lelkes ember, összesen 99 

napnyi tekerés

A Magyar Kerékpárosklub által 2011 

tavaszán is meghirdetett Bringázz a 

munkába kampány célja a kerékpáros 

közlekedés népszerûsítése volt. A kezde-

ményezéshez országosan 10 200 lelkes 

bringázó csatlakozott, akik összesen 

1,8 millió kilométert tettek meg. Ebbôl 

a Nestlé-csapatok is kivették a részüket, 

összesen 1814 km-es teljesítménnyel. 

A kampány után a bringás élet nem áll 

meg, azóta is gyûlnek a kilométerek a 

csapatoknál: az eltelt 1 év alatt több mint 

3600 kilométert tettünk meg.

A kakaó esetében a közúti szállításról áttértünk a vasút-

ra, így az ebbôl származó CO
2
-kibocsátásunk éves szinten 

59%-kal csökkent

CO
2
-kibocsátás összesen (t CO

2
eq)

40,5

41,5

42

40

41

39,5

39

38,5

38

37,7

39

41.6
41,4

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2009 2010 2011

10 961 10 712

13 558

10 030 9 472

10 851

Földgázfogyasztásból

származó CO
2
-kibocsátás

Villamosenergia-fogyasztásból

származó CO
2
-kibocsátás

Termékek kiszállításából származó CO
2
-

kibocsátás* (kg CO
2
/terméktonna)

*a büki gyár adatai nélkül

2009 2010 2011

LELKES BRINGÁSOK 
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2009 2010 2011

Földgázfogyasztás 
összesen (GJ)

195 389 190 947 241 681

Szerencs 23 900 25 397 20 223

Diósgyôr 5 766 6 224 6 201

Bük 159 615 154 250 210 895

Kékkút 6 108 5 076 4 362

Vízkibocsátás (m3) 2009 2010 2011

Gyárak összesen Közcsatornára bocsátott 91 662 99 570 135 190

kezeletlen 43 115 45 218 40 672

kezelt 50 431 56 000 100 259

Budapest Közcsatornára bocsátott, kezeletlen 1 884 1 648 1 495

2009 2010 2011

Villamosenergia-felhasz-
nálás összesen (GJ)

106 084 100 153 114 491

Budapest 2 730 1 011 909

Szerencs 16 804 16 875 16 911

Diósgyôr 7 422 7 902 8 800

Bük 61 088 59 274 72 299

Kékkút 19 675 15 091 15 572

Az elôzô évhez hasonlóan 2011-ben is csatlakoztunk

a Föld Órája kezdeményezéshez, javaslatunkra a központi 

irodánkat üzemeltetô Trigránit az irodaházunk teljes 

világítását 1 órára lekapcsolta.

Környezetvédelmi célkitûzéseink 2012-re

42

Energiafogyasztás

-3%

Hulladék-

kibocsátás

-5%

Vízfogyasztás

-5%

Szén-dioxid-

kibocsátás

-2%

Gépjármû

üzemanyag-

fogyasztása

-3%
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2008-ban szisztematikusan feltérképeztük érintettjeinket

és a cégre nézve legfontosabb társadalmi, illetve környezeti ügyeket

(részletek a 2008. évi jelentés 16. oldalán). 

Társadalmi és szakmai 
kapcsolataink

Érintettjeink:

Kis- és

nagykeres-

kedôk

Kormányzati 

szervek

Beszállítók

Társadalmi

és civil szer-

vezetek

Kutató-

intézetek

FMCG

vállalatok

Helyi

közösségek

Egyetemek

Élelmiszer-

szakértôk

Fogyasztók

Média

Munkavállalók,
szakszervezet

A Nestlé érintettjei Magyarországon

Tulajdonos
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Nestlé Hungária Kft.:

Európai Parlament, Vidékfejlesztési Minisztérium, 

Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetsége, Nemzeti Fogyasztó-

védelmi Hatóság, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, 

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 

(OÉTI), Nemzeti Erôforrás Minisztérium, Országgyûlés, 

Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Közigaz-

gatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetgazdasági 

Minisztérium

Kékkúti Ásványvíz Zrt.:

Káli-medence 8 településének önkormányzata (Kékkút, 

Mindszentkálla, Szentbékkálla, Kôvágóörs, Köveskál, 

Salföld, Balatonhenye, Monoszló), Helyi civil szervezetek, 

egyesületek, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósá-

ga, Önszabályozó Reklám Testület, BCSDH (Magyaror-

szági Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlôdésért), Magyar 

Ásványvíz Szövetség és Terméktanács, Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság, MSOSZ (Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség).

Az érintettjeinkkel való kommunikáció formájáról és csatornáiról 2010. évi jelentésünk 14. oldalán olvashat.

2011-ben elsôsorban az alábbi szervezetekkel folytattunk rendszeres párbeszédet:

A Nestlé Hungária a következô szakmai, illetve érdekvédelmi szervezetek tagja:

• Magyar Állateledel Egyesülés

• Magyar Édességgyártók Szövetsége

• Magyar Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ)

• Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC)

• Magyar Márkaszövetség

• Országos Humánpolitikai Egyesület

• Svájci–Magyar Kereskedelmi Kamara

• TÉT Platform

• Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC Hungary)

• Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) Tápszerszekciója

• Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT)

• Öko-Pannon Nonprofi t Kft.

• Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform (MNÉTP)
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Technikai vezetés

Csehország, 

Szlovákia és 

Magyarország

Jogi tanácsadás

Marketing-
szolgáltatások 

és médiavásárlás 
Konyhai termékek és 
édességek üzletág

Italok

(kávé és kakaó)

üzletág

Ügyvezetô igazgató

Nestlé Purina

regionális termelôi 

központ

Cereal Partners

magyarországi

üzletág

Infant Nutrition

(csecsemôtáplálás) 

magyarországi

üzletág

Mövenpick

magyarországi

üzletág

Purina

magyarországi

üzletág

Nestlé Waters

magyarországi

üzletág (Kékkúti 

Ásványvíz Zrt.)

Nestlé Health Science 

(felnôtt-tápszer) 

magyarországi üzletág

Nespresso

magyarországi

üzletág

Értékesítési

marketing

(CCSD)

Ellátási lánc

GLOBE informatika 

és vállalatirányítási 

rendszer

Értékesítés

Szervezeti felépítés
és irányítás

Emberi erôforrás és 

vállalati kapcsolatok
Gyári vezetés

Kiskereskedelmi 

értékesítés

Házon kívüli 

(OOH) értékesítés

Kékkúti 

Ásványvíz Zrt.

vezérigazgató

NIM

üzletágak

Nestlé helyi

irányítású

üzletágak és

funkcionális

egységek
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Vállalati kommu-

nikáció és vállalati 

kapcsolatok

Nestlé Professional 

kelet-közép-európai 

regionális üzletág

Nestlé Professional 

magyarországi

üzletág

Vállalati

pénzügyi és

kontrolling

Vállalati

emberi erôforrás

Irányító testületek
A NiM (Nestlé in the Market, azaz Nestlé a 

magyar piacon) Bizottság az üzleti szervezet 

legfôbb irányító testülete. Kéthavonta ülésezik, 

és csoportszintû stratégiai ügyekben hoz dön-

tést. A NiM Bizottságot a Nestlé Hungária Kft. 

ügyvezetô igazgatója vezeti, akinek „gondnoki” 

szerepe van a magyar piacon, azaz képviseli a 

Nestlét a külvilág felé. Az ügyvezetô igazgató 

2009. szeptember 1-jétôl Andrea Zambelli.

Az élelmiszer-üzletágak közös irányító testülete, 

az ún. Management Committee (Mancom) az 

ügyvezetô igazgató közvetlen felelôsségi körébe 

tartozó élelmiszer-üzletágak (italok, konyhai ter-

mékek, édességek) tekintetében hozza meg 

mind a stratégiai, mind a taktikai döntéseket.

A többi üzletágnak szintén megvan a maga 

vezetôi testülete, amely az adott üzletágra vonat-

kozó üzleti döntésekért felelôs.

A Nestlénél a cég ügyvezetésének ellenôrzésére 

(a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-

vény elôírásai szerint) felügyelôbizottság mûködik. 

A felügyelôbizottság hat tagból áll, közülük két 

tagot az üzemi tanács jelöl. A társaság számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról a gazdasági tár-

saság legfôbb szerve csak a felügyelôbizottság 

írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Nestlé vezetési alapelvei, a vállalat felsô-

vezetôivel szembeni elvárásai, és teljesítményük 

értékelése, valamint összeférhetetlenségek 

elkerülését biztosító eljárásaink nem változtak az 

elôzô évhez képest, ezekrôl részletesen 2010. évi 

jelentésünk 30. oldalán olvashat.

Marketing
Pénzügy 

és kontrolling

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
Értékteremtés Jelentés 2011



48

A jelentés tartalma
A jelentés tartalmának összeállításakor egyrészt 

a GRI (Global Reporting Initiative, a világszer-

te legnépszerûbb fenntarthatósági jelentési 

szabvány) útmutatóját és indikátorainak listáját, 

másrészt azt vettük fi gyelembe, hogy a szervezet 

vezetôi szerint melyek azok a fontos eredmények 

és kritikus ügyek, amelyrôl a Nestlének fenntart-

hatósági jelentés keretében be kell számolnia. 

Utóbbi ügyek listáját 2008-ban állították össze 

a Nestlé Hungária Kft. vezetôi – feltételeztük, 

hogy a legfontosabb ügyek azóta nem változtak.

A jelentés idén elôször a Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

adatait is tartalmazza, a Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

különálló jogi egységként GRI C megfelelôségi 

szintû jelentést tesz közzé a Nestlé Hungária Kft. 

GRI B megfelelôségi szintû jelentésébe integráltan. 

A jelentés paraméterei

Az olvasó a Nestlé Hungária 

Kft. és a Kékkúti Ásványvíz Zrt. 

közös fenntarthatósági jelenté-

sét tartja a kezében. A jelentés 

és a benne foglalt információk 

a 2011-es naptári évre vonat-

koznak és a 2011. december 

31-én fennálló állapotot tük-

rözik, kivéve ahol ezt másként 

jelezzük. Korábbi jelentéseink 

megtalálhatók a www.nestle.hu 

honlapon.

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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A jelentésben szereplô adatok és 

információk összegyûjtésében szá-

mos kollégánk részt vett. A folyamat 

megtervezésében és a jelentés meg-

szövegezésében a B&P Consulting 

tanácsadó cég volt segítségünkre.

A jelentés határai
A jelentésbe bevont üzletágak 

és gyárak a Nestlé Hungária Kft. 

(Szerencs, Diósgyôr, Bük), valamint 

a Kékkúti Ásványvíz Zrt. (kékkúti 

üzem) részét képezik. Ez alól kivétel 

a Cereal Partners Hungária Kft. (CPH 

Kft.), amely a Nestlé Hungária Kft. és 

a General Mills Inc. vegyes vállalata. 

Miután a CPH Kft.-nek nincsenek 

alkalmazottai, termékei forgalmazá-

sát és az ezzel kapcsolatos összes 

tevékenységet a Nestlé Hungária Kft. 

végzi. A jelentés a CPH Kft.-t is le-

fedi. A Nestlé Hungária Kft. a GRI B 

szinthez elegendô adatot tett közzé 

a jelentésben, a Kékkúti Ásványvíz 

Zrt. pedig a GRI C szintet teljesíti.

2011. december 6-án, végelszámo-

lás következtében megszüntetésre 

került Nestlé Ice Cream Hungária Kft. 

nem része a jelentésnek.

Nincsenek egyéb leányvállalatok, 

bérbe adott létesítmények, kiszer-

vezett tevékenységek, amelyek 

jelentôsen befolyásolhatják a jelentés 

idôbeni és/vagy más szervezetekkel 

történô összehasonlíthatóságát.

A jelentés magyar és angol nyelvû 

verziójának eltérô értelmezési 

lehetôségei esetén a magyar szöveg 

tekintendô irányadónak.

Az adatok forrása a Nestlé belsô 

információs rendszere, adatbá-

zisai, valamint a Nestlé globális 

Creating Shared Value and Rural 

Development Report 2011. 

Az adatok kalkulációjának módját 

(ahol releváns), az esetleges mérési, 

becslési módszereket ld. a megfelelô 

témáknál. A jelentésben szereplô 

márkanevek a Nestlé csoport 

bejegyzett védjegyei.

Örömmel vesszük a jelentéssel kap-

csolatos kérdéseit, megjegyzéseit, 

javaslatait! Kérjük, ezekkel kapcso-

latban keresse Suhajda Krisztinát, 

a Nestlé Hungária kommunikációs 

vezetôjét a hátsó borítón található 

elérhetôségek valamelyikén!
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GRI index

Indikátor Oldal/Megjegyzés

Nestlé Hungária Kft. GRI B Kékkúti Ásványvíz Zrt. GRI C

Stratégia és analízis

1.1 2 33

1.2 5

Szervezeti profi l

2.1 4, 49 33, 49

2.2 4, 6 6, 33

2.3 46, 49

2.4 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

2.5 4 33

2.6

A Nestlé Hungária Kft. 

egyszemélyes korlátolt 

felelôsségû társaság. 

Tulajdonosi struktúrája 

2010-ben nem változott 

(bôvebb információk 

2009 évi jelentésünkben)

Kékkúti Ásványvíz Zártkörûen 

Mûködô Részvénytársaság, 

melynek két részvényese van, 

100%-ban Nestlé Waters 

tulajdonban áll.

2.7 4, 7 33

2.8 14, 17, 19

2.9 nem történt jelentôs változás

2.10 5 34

A jelentés paraméterei

A jelentés profi lja

3.1 48

3.2 2011. október 31. Nem releváns.

3.3 48

3.4 49
kekkuti@kekkut.hu központi email 

cím; 06-40-200-329 info-vonal

A jelentés kiterjedési köre és határai

3.5 48

3.6 49

3.7 49

3.8 49

3.9 49

3.10 Nem releváns.

3.11 Nem releváns.

GRI tartalmi index 3.12 50

Tanúsítás 3.13 Ezt a jelentést független szervezet nem tanúsította.

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

Irányítás

4.1 47

4.2 47

4.3 Nem releváns.

4.4 17

Nestlé Fenntarthatósági és Közös 
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Indikátor Oldal/Megjegyzés

Nestlé Hungária Kft. GRI B Kékkúti Ásványvíz Zrt. GRI C

Irányítás

4.5 47

4.6 47

4.7 47

4.8 5

4.9 5, 47

4.10 47

Külsô kezdeményezések iránti elkötelezettség

4.11 12

4.12

A Nestlé nemzetközi szinten 

tagja, illetve támogatója számos 

alábbi gazdasági, környezeti 

vagy társadalmi normákat 

tartalmazó egyezményeknek, 

kezdeményezéseknek. 

Ezek listája megtalálható 

2008. évi jelentésünk 14. oldalán.

4.13 45

Érintettek bevonása

4.14 44, 45

4.15 44

4.16 45

4.17 45

Gazdaság

Gazdasági teljesítmény EC1 19

Környezetvédelem

Anyagok EN1 39

Energia
EN3 42

EN4 42

Víz
EN8 40

EN9 36

Kibocsátások és hulladékok

EN16 41

EN21 42

EN22 40 (részben)

EN23 2011-ben nem volt jelentôs kiömlés.

Jogszabályi megfelelôség EN28

büki telephely: 

Összeg: 200 000 forint

Ok: A hulladékokkal kapcsolatos 

rendelkezések megszegése, 

terv hiánya,

Következmény: Egyedi 

hulladékgazdálkodási terv 

benyújtása

Társadalom

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

Foglalkoztatás LA1 17
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Indikátor Oldal/Megjegyzés

Nestlé Hungária Kft. GRI B Kékkúti Ásványvíz Zrt. GRI C

Munkahelyi egészség és biztonság

LA6 25

LA7 25

LA8 23, 25

Képzés és oktatás

LA10 23

LA12

Az összes alkalmazott rendszeresen kap a teljesítményére 

vonatkozó értékelést, a dolgozók nagy része karrierépítési és egyéni 

fejlôdési lehetôségeirôl áttekintést is. A szellemi dolgozók értékelési 

rendszere összetettebb, mint a fi zikai dolgozóké, de az értékelés 

mindkét esetben befolyásolja a fi zetésemelés mértékét.

Sokféleség és esélyegyenlôség LA13 22

Emberi jogok

A hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése HR4 2011-ben nem volt hátrányos megkülönböztetést alkalmazó eset

Társadalom

Helyi közösség SO1 10 35

SO6

A Nestlé sem pénzügyileg, sem természetbeni hozzájárulásokkal 

nem támogat politikai pártokat, politikusokat és kapcsolódó 

intézményeket. Ezt a Nestlé Üzleti etikai kódexének Megvesztegetés 

és korrupció c. fejezete is tiltja.

Versenyellenes viselkedés SO7

2011-ben nem fordult elô versenyellenes viselkedéssel, tröszt- 

és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével kapcsolatos 

jogi eljárás.

Jogszabályoknak való megfelelés SO8 2011-ben nem fordult elô a törvények és jogszabályok megsértése.

Termékfelelôsség

A vevôk egészsége és biztonsága PR2

2011-ben nem fordult elô jogszabályi nem-megfelelôség vagy 

az önkéntesen vállalt normák megszegése a termékek és 

szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait illetôen.

Termékek és szolgáltatások címkézése
PR4 12

Hatósági fi gyelmeztetés: 

Nestlé Aquarel: „Alkalmas 

nátriumszegény diétához”, 

ezt nem jelölhettük volna

Szóbeli hatósági fi gyelmeztetés: 

Nestlé Vera–ûrméret (2 l) jelölés 

nem megfelelô méretû.

Hatósági pénzbírság: San 

Pellegrino 0,25. betûméret 

olvashatatlansága, 120 000 Ft.

PR5 10

Marketingkommunikáció PR7

2011-ben nem fordult elô a jogszabályok be nem tartása vagy az 

önkéntesen vállalt normák megszegése a marketingkommunikáció 

területén, beleértve a reklámot, promóciót és szponzorálást.

Személyes adatok védelme PR8

2011-ben nem fordult elô a 

vevôk személyes adataival való 

visszaélés.

Jogszabályoknak való megfelelés PR9

2011-ben nem fordult elô a termékekkel kapcsolatos gondosságra 

és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be 

nem tartása.

Az egészséges életmódot, az élelmiszerhez való hozzáférést 

támogató programok és tevékenységek
FP4 8, 10
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A kézirat lezárva: 2012. július 20.

Köszönjük szépen az összes Nestlé-

munkatárs segítségét, akik hozzájá-

rultak e jelentés elkészítéséhez.

Külön köszönjük dr. Tompa Gábor 

és dr. Szabó Balázs segítségét. 

A jelentés összeállításában a

B&P Consulting stratégiai tanácsadó 

vállalat nyújtott szakmai segítséget.

Kíváncsiak vagyunk véleményére, 

javaslataira! Mirôl számoljunk be 

részletesebben 2012. évi jelenté-

sünkben?

Elérhetôségünk:

Nestlé Hungária Kft., 

Kékkúti Ásványvíz Zrt.

1095 Budapest,

Lechner Ödön fasor 7.

kozosertekteremtes@hu.nestle.com

www.nestle.hu

www.kekkuti.hu

Nestlé Fogyasztói szolgálat:

06 40/214-200 

Kékkúti Fogyasztói szolgálat:

06 40/200-329
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