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Az elnök és a vezérigazgató elkötelezettsége

A Nestlé hosszú távú sikerességének záloga, 
hogy elnyerjük munkatársaink, a fogyasztók, 
vevőink, beszállítóink, részvényeseink és a társa-
dalom egészének bizalmát. Ez csak akkor lehet-
séges, ha mindig feddhetetlenül cselekszünk és 
teljesítjük vállalásainkat. A vállalatunk, terméke-
ink, szolgáltatásaink és márkáink iránti bizalmat 
csak következetes lépésekkel tudjuk felépíteni. 
Ezért tartjuk döntéseink során szem előtt a távoli 
jövőt, miközben már a jelenben biztosítjuk, hogy 
vállalásainkat teljesítsük.

A Nestlénél hisszük, hogy Jó étellel teljes az 
élet, ezért feltárjuk az ételekben rejlő erőt, hogy 
generációk életminőségét tegyük jobbá. Célunk 
megvalósítása során közös értékeink vezérelnek 
minket, amelyeknek alapja minden esetben a 
tisztelet.

A Közös Értékteremtés a Nestlé üzleti tevé-
kenységének egyik alappillére. Hisszük, hogy 
csak akkor lehetünk hosszú távon sikeresek, 
ha a munkatársaink, a közösségek és a részvé-
nyeseink, valamint a társadalom és a környezet 
számára is értéket teremtünk. Tevékenységünk-
nek és termékeinknek úgy kell hozzájárulniuk a 
Nestlé folyamatos sikeréhez, hogy közben pozi-
tív hatással vannak a társadalomra.

A jelen dokumentumban foglalt Nestlé Üzleti 
Alapelvek a küldetésünkkel és értékeinkkel, vala-
mint működési rendünkkel összhangban adnak 
keretet minden munkatársunk tevékenységének 
és magatartásának, és tükrözik az elmúlt több 
mint 150 év során kialakított vállalati kultúrán-
kat. Alapelveink szilárd etikai alapokat lefektetve 
biztosítják a feddhetetlen működést, valamint a 
törvényeknek, szabályzatoknak és saját vállalá-
sainknak való megfelelést. A stabil üzleti etikai 
keretrendszerre, valamint szabálykövető maga-
tartásra alapozva fenntarthatóan és a közös 
értékteremtés jegyében végezzük tevékenysé-
günket. 

Az etikus és elveken alapuló üzletvitel vezet min-
ket még a jogszabályi vagy felügyeleti szabályo-
zás hiányában is. Azokban az esetekben, amikor 
a Nestlé saját alapelvei és szabályzatai a helyi 
jogszabályoknál szigorúbbak, a szigorúbb sza-
bályok érvényesülnek. Ez hozzásegíti a Nestlét, 
hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak és 
egyben sajátosságunkká válik a piacon.

A Nestlé elnökeként, illetve vezérigazgatója-
ként a magunk részéről elkötelezettek vagyunk 
aziránt, hogy a vállalat egészét ezen alapelvek 
szerint irányítsuk és működtessük, és az ezeknek 
való megfelelést munkatársainktól megkövetel-
jük a világ minden táján.

Paul Bulcke
elnök

U. Mark Schneider
vezérigazgató

Belső hivatkozások:
Nestlé Üzleti Etikai Kódex

Külső hivatkozások:
Az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi  felelős-
ségére vonatkozó alapelvei

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális 
Megállapodása (UNGC) szerinti tíz alapelv

 Üzleti alapelvek

https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_governance/code_of_business_conduct_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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 Üzleti Alapelvek – Szerkezet

1. Fogyasztók
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• Fogyasztói kommunikáció

2. Munkatársaink
• Emberi jogok
• Sokszínűség és esélyegyenlőség
• Munka- és egészségvédelem
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• Felelős beszerzés
• Vevők és üzleti partnerek
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• Etika és integritás
• Adatvédelem és etikus adatkezelés
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1. Fogyasztók

Táplálkozás, egészség és jóllét
Elkötelezettek vagyunk a táplálkozás, 

egészség és jóllét törekvéseink mellett, ezért a 
célunk, hogy a legízletesebb és legegészsége-
sebb választást kínáljuk minden termékkategó-
riánkban. Termékeink tápértékének fokozásán 
dolgozunk. Arra törekszünk, hogy egészsége-
sebb és megfizethetőbb termékportfólióval szol-
gáljunk. Nagy múltra visszatekintő innovációs 
képességeinknek köszönhetően az újításokat 
gyorsan és agilisan vezetjük be.

Elkötelezettek vagyunk a táplálkozásra vonat-
kozó transzparens tájékoztatás mellett és egész-
séges életmódra ösztönzünk. Ezt fejezi ki válla-
lati alapelvünk: „Mi a Nestlénél hisszük, hogy Jó 
étellel teljes az élet”.

Minőségbiztosítás és termékbiztonság
A Nestlé név a világon mindenütt azt az 

ígéretet hordozza a fogyasztók számára, hogy a 
termék biztonságos és kiváló minőségű.

Vállalatunk elkötelezett az iránt, hogy termé-
keink biztonságosságával kapcsolatban soha 
nem kötünk kompromisszumot. Minőségbizto-
sítási szabályzatunk e vállalásunk legfontosabb 
elemeit foglalja össze, köztük a következőket:
• A jobb életminőségért és az egészségesebb 

jövőért megbízható és a fogyasztók elvárásai-
nak megfelelő termékeket és szolgáltatásokat 
fejlesztünk, gyártunk és kínálunk. 

• Minden országban, ahol jelen vagyunk ugyan-
azokat a szigorú élelmiszerbiztonsági normá-
kat alkalmazzuk. 

• A hibamentességre és kiválóságra törekvő 
szemlélet jegyében irányítási rendszereink 
folyamatos fejlesztésével szavatoljuk a kiváló 
termékminőséget és -biztonságot. 

• A teljes értékláncban minden munkatársunkat 
és külső partnerünket arra ösztönözzük, hogy 
a termékminőséget és -biztonságot a saját 
ügyüknek tekintsék.

Fogyasztói kommunikáció
Kommunikációnkkal pozitív hatást kívá-

nunk elérni fogyasztóink életében. Elkötelez-
tük magunkat a felelősségteljes, megbízható 
fogyasztói kommunikáció iránt, amellyel lehe-
tővé tesszük a fogyasztóink számára a tájékoz-
tatáson alapuló választást, és elősegítjük az 
egészségesebb étrend kialakítását. Az élelmisze-
reket pontosan és élethűen ábrázoljuk, hogy az 
ne ösztönözzön túlfogyasztásra. Az egészségre 
vonatkozó minden állításunkat tudományos 
eredmények támasztják alá.

A gyermekeket célzó kommunikációnk az egész-
ségesebb életmódot és a mozgást népszerűsíti. 
Emellett a gyermekekkel kapcsolatos kommuni-
kációs elveink kifejezetten arra irányulnak, hogy 
megvédjék a gyermekeket a félrevezető, a szülők 
tekintélyét gyengítő, irreális sikerlehetőséggel 
kecsegtető, bizonyos cselekedeteket sürgető, 
vagy alacsony árral csábító reklámoktól.

A célunk, hogy a termékcímkéinken a 
tápanyagokra vonatkozóan pontos és átlátható, 
tudományos alapokon nyugvó tájékoztatással 
szolgáljunk a fogyasztók számára, mindezt oly 
módon, ami segíti őket a választott élelmiszerek-
kel és italokkal kapcsolatos tájékozott döntést 
hozni.

A bébiételek marketingje során a következő 
alapelveket követjük:
• Elkötelezetten támogatjuk a szoptatást, mint a 

csecsemők ideális táplálását;
• Minden más alternatíva mellett elsősorban az 

anyatejes táplálást ajánljuk;
• Minden gyermeknek joga van, hogy élete első 

ezer napján a lehető legjobbat kapja;
• A gondviselőknek a választásuknak megfelelő 

legjobb minőségű megoldásokat kell nyújtani;
• Minden megoldásnak a legújabb színvonalas 

táplálkozás- és magatartástudományi alapo-
kon kell alapulnia;

• Minden gondviselőnek szabadon kell dönte-
nie arról, hogy miként táplálja a babáját és ezt 
a döntésüket tiszteletben kell tartani; és

• A táplálkozással kapcsolatos lehető legjobb 
eredmények az összes érintett felelős bevoná-
sával és érdekérvényesítéssel érhetők el.

Ezek az alapelvek mindenhol egyformán érvé-
nyesek.

Bébiételeink marketingmódszerei megfelel-
nek az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO 
anyatej-pótló tápszerek marketingjével kap-
csolatos nemzetközi szabályzatának, valamint 
a WHO közgyűlésének (WHA) határozatának, 
amelyet az ENSZ minden tagállama alkalmaz. 
Emellett megfelelünk az FTSE4Good kritéri-
umrendszerének. A gyermekhalandóság és 
alultápláltság miatt magas kockázati besorolású 
országokban az esetlegesen mérsékeltebb helyi 
jogszabályi előírások esetén a Nestlé szigorúbb 
szabályait alkalmazzuk. Ezekben az országokban 
nem ajánljunk csecsemőtápszert és anyatej-kie-
gészítő tápszert egyéves kor alatt.

Fogyasztók
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Emberi jogok
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 

munkatársaink számára a világ minden táján jó 
munkafeltételeket és olyan rugalmas foglalkoz-
tatási lehetőségeket kínáljunk, melyek vezető 
Táplálkozás, Egészség és Jóllét vállalatként val-
lott elveinknek megfelelően jobb munka-magá-
nélet egyensúlyt kínálnak.

Az ENSZ irányelveinek és a Globális Megálla-
podás tíz alapelvének megfelelően tevékenysé-
geink során és a teljes értékláncban tiszteletben 
tartjuk és előmozdítjuk az emberi jogokat.

Intézkedéseket teszünk a saját tevékenysé-
günkből vagy üzleti kapcsolatainkból közvetlenül 
vagy közvetetten eredő tényleges vagy potenci-
ális hátrányos hatások azonosítására és kezelé-
sére. E kockázatokat többféleképpen kezeljük, 
így a szabályzatainkba és belső rendszereinkbe 
épített kontrollokkal, a megállapított problémák 
vagy hiányosságok kezelésével, tevékenységeink 
nyomon követésével, valamint az érintettekkel a 
hatások kezeléséről folytatott párbeszéddel.

Elkötelezettek vagyunk a Nemzetközi Emberi 
Jogi Kódex és a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet (ILO - International Labor Organization) 
alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló 
nyilatkozatában lefektetett irányelvek mellett.

Ezenkívül ragaszkodunk a multinacionális vál-
lalatokról és a szociálpolitikáról szóló háromol-
dalú elvi nyilatkozathoz (ILO), és az OECD által 
megfogalmazott, multinacionális vállalatokra 
vonatkozó irányelvekhez.

Különösen fellépünk az emberi jogok megsér-
tése ellen a tevékenységeink során és az érték-
láncunkban, és a gyermekmunka, kényszer-
munka és modernkori rabszolgaság semmilyen 
formáját nem tűrjük.

Emellett tiszteletben tartjuk munkatársaink 
egyesülési jogát és szabadságát, így a szakszer-
vezetek és szövetségek létrehozását és az azok-
ban való részvételt.

Sokszínűség és esélyegyenlőség
Hosszú távú sikerünk attól függ, hogy 

képesek legyünk a legjobban teljesítő olyan 
munkaerőt megszólítani, fejleszteni és megtar-
tani, akik tiszteletben tartják az értékeinket és 
osztják a közös célunkat, hogy felszabadítsuk az 
ételekben lévő erőt a jobb életminőségért most 
és a jövő generációk számára.

A sokszínűség és befogadás a Nestlé kultú-
rájának elválaszthatatlan része. Elősegítjük az 
összes közösség, kultúra és életkor befogadását 
a munkaerőnkbe, és a sokszínű gondolkodást 
kihasználva mozdítjuk elő a kreativitást és inno-
vációt. Elkötelezetten támogatjuk a nemek közti 
egyensúlyt és az esélyegyenlőséget a vállala-
tunknál.

Nem tűrjük a származás, nemzetiség, vallás, 
faj, nem, kor, testi problémák vagy szexuális 
irányultság alapján történő diszkriminációt, és 
hasonlóképpen nem toleráljuk a zaklatás sem-
milyen formáját történjen az a fenti okokból vagy 
bármely más okból.

Tisztelettel és méltósággal kezeljük egymást, 
és mindenkitől elvárjuk, hogy személyes felelős-
ségérzettel járjon el.

Tiszteletben tartjuk a munkavállalói jogokra 
vonatkozó nemzetközi egyezményeket. A tár-
sadalommal és az érintettekkel folytatott külső 
kapcsolatainkban a sokféle üzleti környezetben 
és a teljes értékláncunkban befogadó szemlélet-
tel járunk el.

Munka- és egészségvédelem
Elkötelezettek vagyunk a munkához kap-

csolódó balesetek, sérülések és betegségek 
megelőzése, valamint munkatársaink, szállítóink 
és más résztvevők védelme mellett a teljes érték-
lánc mentén.

A biztonságos és egészséges munkahelyi 
környezetre vonatkozó szabályzatunk a munka- 
és egészségvédelmet a magunk és körülöttünk 
lévők iránti tisztelet szerves részeként határozza 
meg. Fontosnak tartjuk és meg is követeljük, 
hogy minden egyes szereplő aktív szerepet 
játsszon a biztonságos és egészséges munka-
környezet fenntartásában. Vezetőink munka-
társainkat, alvállalkozóinkat és az üzleti tevé-
kenységeinkben érintett minden más személyt a 
biztonságos működésre és az egészségtudatos 
gondolkodásra, illetve az ezekhez kapcsolódó 
ismeretek megszerzésére ösztönöznek.

Teljesítményünket a Nestlé irányítási rend-
szerének (NMS - Nestlé Management System) 
minőségbiztosítási, munka- és egészségvédelmi 
(SHE) kritériumrendszerének megfelelően moni-
torozzuk.

2.  Munkatársaink
Munkatársaink
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3. Értéklánc

Felelős beszerzés
Minden beszállítónktól elvárjuk, hogy 

megfeleljen a Nestlé felelős beszerzésre vonat-
kozó szabályzatának. Beszállítóink előírásaink-
nak való megfelelését rendszeresen ellenőrizzük.

Elkötelezettek vagyunk az olyan fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatok mellett, melyek hoz-
zájárulnak a hosszú távon ellenálló termeléshez, 
fenntartható megélhetést biztosítanak, csökken-
tik az üvegházhatású gázok kibocsátását, védik 
a biológiai sokszínűséget, illetve megőrzik és 
pótolják a természeti erőforrásokat. Meggyőző-
désünk, hogy a gazdáknak reális jövedelmet kell 
biztosítani a megfelelő életszínvonalhoz.

Ösztönözzük a beszerzési és kapcsolódó 
termelési tevékenységeink dinamikus átalakí-
tását. Beszállítóinktól átlátható működést és a 
folyamatos fejlődés melletti elkötelezettséget 
várunk. Tiszteleten alapuló értékeink által vezé-
relve beszállítóinkkal folytatott kapcsolatainkban 
ugyanezeket az elveket valljuk és tőlük is elvár-
juk, hogy saját beszállítóikkal ennek megfelelően 
járjanak el.

A folyamatos fejlődés szellemében támogat-
juk az üzleti gyakorlatok fejlesztését meghatá-
rozó mérföldköveket, hozzájárulunk az interven-
ciós projektekhez, és az üzleti feddhetetlenség, 
munkaügyi normák, munka- és egészségvéde-
lem, valamint a környezetvédelmi gyakorlatok 
javítására vonatkozó előírásokat vezetünk be.

Vevők és üzleti partnerek
Vevőinkkel folytatott kapcsolatainkban 

becsületesen, feddhetetlenül és tisztességesen 
járunk el.

Üzleti tevékenységünk során a kereske-
delmi partnereinktől elvárjuk, hogy a Nestlé 
üzleti alapelveivel megegyező értékek mentén 
működjenek. Ha valamely partnerünk nem az 
üzleti alapelveink szerint jár el, nyílt és őszinte 
párbeszédet kezdeményezünk, javító intézke-
déseket állapítunk meg, illetve szükség esetén 
megszakítjuk a kapcsolatot az érintett partnerrel. 
A Nestlé ugyanígy tiszteletben tartja partnerei 
ésszerű normáit.

Környezeti fenntarthatóság
Az egész értékláncunkban a környezeti 

szempontból fenntartható üzleti gyakorlatok 
mellett köteleztük el magunkat. Maga a termé-
szet ösztönözte a körforgásos gazdaság alkal-
mazása melletti elkötelezettségünket, melyet 
újrahasznosítható vagy újrahasználható csoma-
golóanyagok fejlesztésével, az élelmiszervesz-
teség és -pazarlás mértékének csökkentésével, 
valamint körforgásos üzleti modellek feltárásával 
valósítunk meg.

Arra törekszünk, hogy termékeink teljes élet-
tartamára vonatkozóan hatékonyan használjuk ki 
a természeti erőforrásokat, előnyben részesítve 
a megújuló forrásokkal való fenntartható gazdál-
kodást, és kiküszöböljük a tevékenységünkből 
eredő hulladékkibocsátást. A Nestlé elkötele-
zett az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
csökkentése mellett és a „Business Ambition 
for 1,5°C” vállalással összhangban célul tűzte 
ki, hogy legkésőbb 2050-ig elérje a nettó nulla 
kibocsátást az értéklánc beszerzési oldalán is, 
ahol támogatjuk a gazdákat és beszállítóinkat 
az éghajlatváltozáshoz és új környezetvédelmi 
normákhoz való alkalmazkodásban, valamint a 
regeneratív mezőgazdasági gyakorlatok alkal-
mazásában.

A vállalásainkkal hozzájárulunk a globális fel-
melegedés és a műanyagfelhasználás mérséklé-
séhez, és a műanyagok fenntartható felhaszná-
láshoz.

Hisszük, hogy a vízhez és csatornázáshoz való 
hozzáférés minden ember alapvető joga. A többi 
vízfelhasználóval és partnerünkkel karöltve elkö-
telezettek vagyunk a vízkészletek ökológiailag 
fenntartható, társadalmilag méltányos és gazda-
ságilag előnyös felhasználása mellett.

Értéklánc
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 Etika és integritás
A Nestlé Üzleti Etikai Kódexe a munka-

társaink magatartásának legfontosabb szem-
pontjait illetően – feddhetetlenség, jogszabályok 
betartása, összeférhetetlenség, versenyjogi sza-
bályok tiszteletben tartása és tisztességes üzleti 
eljárás, megvesztegetés, korrupció (ENSZ Globá-
lis Megállapodás, 10. alapelv), diszkrimináció és 
zaklatás, pontos riportálás és elszámolás – köte-
lezően betartandó minimumokat határoz meg. 
Munkatársainktól és az érdekkörünkbe tartozó 
külső felektől különösen a következő alapelvek 
tiszteletben tartását várjuk el:
• A Nestlé jogszerűen és becsületesen jár el, 

az esetleges összeférhetetlenségeket pedig 
tárgyilagosan és átláthatóan nyilvánosságra 
hozza és feloldja.

• A Nestlé a piaci versenyben az összes irány-
adó trösztellenes, versenyjogi és tisztességes 
üzleti eljárásra vonatkozó jogszabály teljes 
körű betartásával jár el, és konzekvensen 
elutasít minden versenyellenes tevékenysé-
get. Az irányadó jogszabályok keretein belül 
támogatjuk a közös megoldások kidolgozását 
célzó együttműködést az aggályainkat osztó 
felekkel.

• Minden munkatársunk, szolgáltatóink és kép-
viselőink számára tilos a megvesztegetés és 
korrupció bármilyen formája, valamint az ilyen 
törvénybe ütköző eljárásnak akár csak a lát-
szatát vagy gyanúját felvető magatartás.

• A részvényeseink, a felügyeleti hatóságok 
és az érintettek felé fennálló kötelezettsége-
inknek megfelelően vállalatunk biztosítja a 
pénzügyi nyilvántartásaink pontosságát és a 
Nestlé számviteli szabványainak való megfe-
lelőségét.

Adatvédelem és etikus adatkezelés 
A Nestlé tiszteletben tartja az egyének 

személyes adataikhoz fűződő jogait és az adat-
védelmet alapvető emberi jogként ismeri el. 
A Nestlé személyes adatok és a magánszféra 
védelmét illető elkötelezettségét vállalatunk 
Globális Adatvédelmi Programja tükrözi. A Prog-
ram biztosítja, hogy az adatvédelem üzleti tevé-
kenységeink szerves részét képezik, az általunk 
gyűjtött személyes adatokat pedig jogszerűen 
és tisztességesen kezeljük, jogosulatlan adat-
kezeléstől, jogellenes vagy véletlen megsemmi-
sítéstől, elvesztéstől és visszaéléstől védve biz-
tonságosan tároljuk, és ha már nincs rájuk többé 
szükségünk töröljük.

Mindent megteszünk azért, hogy az érintet-
tek számára átlátható legyen személyes adataik 
kezelése és érdemi kontrollt biztosítsunk szá-
mukra személyes 

adataik gyűjtése és felhasználása felett, mely-
nek keretében megválaszoljuk kéréseiket és 
panaszaikat.

Az adatokat és technológiát kizárólag etiku-
san használjuk, és kerüljük a diszkriminációt, 
kizsákmányolást vagy kárt okozó használatot. 
Elkötelezettek vagyunk a mesterséges intelligen-
cia etikus alkalmazása mellett szem előtt tartva 
a következőket: (I) átláthatóság, (II) diverzitás, 
diszkriminációmentesség és tisztesség, (III) 
adatvédelem és biztonság, (IV) környezeti és 
társadalmi jóllét, (V) elszámoltathatóság és (VI) 
technikai stabilitás.

4.  Üzleti feddhetetlenség
Üzleti  

feddhetetlenség
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5. Átlátható kapcsolatok  
 és kommunikáció

Belső kapcsolatok és kommunikáció
Támogatjuk az ösztönző, innovatív, átlát-

ható, nyílt és a kölcsönös tiszteleten alapuló 
munkakörnyezetet, ahol minden munkatársunk-
nak szabad lehetősége van alkotni, hozzájárulni 
és csatlakozni tevékenységekhez, és joga van 
bármikor elmondani a véleményét. Ennek meg-
felelően a szervezetben mindenkit arra bátorí-
tunk, hogy bármely témáról nyíltan beszéljen. 
Minden munkatársunk bármely témát szabadon 
megvitathat a közvetlen vezetőjével és – az ilyen 
munkakörnyezet folyamatos fejlődésének bizto-
sítása érdekében – felkeresheti a HR osztályt, a 
Compliance feladatokat ellátó személyeket ,vagy 
teljes körű titoktartás mellett bejelentést tehet a 
visszaélés-bejelentésre kialakított csatornákon.

Külső kapcsolatok és érdekképviselet
A Nestlénél tudjuk és meggyőződé-

sünk, hogy az üzleti tevékenységeinkhez és 
működésünkhöz kapcsolódó kérdésekben a 
releváns külső szempontok megismeréséhez 
elengedhetetlen az érintettek együttműködést, 
tudásmegosztást, nyílt és érdemi párbeszéded 
elősegítő felelős bevonása és az érdekképviselet 
biztosítása. A társadalom részeként tekintünk 
magunkra.

A hatóságokkal a közpolitikák kidolgozását és 
megvalósítását érintő kapcsolataiban a Nestlé 
elkötelezett az átlátható és felelős kommunikáció 
mellett. 

Átlátható kapcsolatok  
és kommunikáció



8 Üzleti alapelvek

A Nestlé Üzleti Etikai Kódexére és más szabály-
zataira épülő Üzleti Alapelvei minden munka-
társunk számára kötelezőek. Üzleti alapelveink 
áthatják az üzleti tervezést, a tevékenységeinket 
és működésünket, a teljesítményértékeléseket 
és auditokat. Azokban az esetekben, amikor a 
Nestlé saját alapelvei és szabályzatai a helyi jog-
szabályoktól eltérnek, úgy a szigorúbb szabályok 
érvényesülnek.

Compliance programunk támogatja a Nestlé 
etikai elveken és integritáson, valamint a „meg-
felelő indokkal helyesen cselekszünk” szem-
léleten alapuló Üzleti Alapelveinek folyamatos 
fejlesztését és implementálását.

Az emberi jogokra, munkakörülményekre 
és foglalkoztatásra, munka- és egészségvéde-
lemre, környezetvédelemre és üzleti integritásra 
vonatkozó szabálykövetést a független külső 
audithálózatra támaszkodó CARE Programunk 
keretében értékeljük. Hasonlóképpen külső audit 
és tanúsító szervezetek bevonásával értékeljük 
a társadalmi, felelős beszerzésre, minőségbiz-
tosításra, felelős marketingre és más területekre 
vonatkozó vállalásainkat is.

Folyamatosan fejlesztjük kommunikációnkat, 
folyamatainkat és képzéseinket, hogy a Nestlé 
Üzleti Alapelveknek való megfelelés érdekében 
és szükség esetén orvosoljuk a hiányosságokat, 
melynek során nem tűrjük a nem-megfelelősé-
geket.

A Nestlé külső és belső panaszkezelési 
mechanizmusai széles körben elérhetőek, így 
mind a munkatársaink és a külső érintettek is 
jelezhetik az esetleges nem-megfelelőségeket 
érintő aggályaikat. Minden bejelentett panaszt 
kivizsgálunk és tiltjuk a jóhiszeműen panasztevő 
munkatársak elleni retorziókat.

Nyomon követés és beszámolás
Az Üzleti Alapelvek konkrét alapelvekhez, sza-
bályzatokhoz és normákhoz kapcsolódnak. A 
CARE ellenőrök és belső ellenőreink rendsze-
resen ellenőrzik a gyakorlatainkat e vállalások 
tükrében.

A külső ellenőrök a belső szabályozási rend-
szereink értékelése során felmérik, hogy az 
Üzleti Alapelvek hogyan illeszkednek a Csoport 
átfogó vállalatirányítási keretrendszerébe.

A megállapításokról és ajánlásokról az Igazga-
tósági Audit Bizottságon keresztül a Nestlé S.A. 
Igazgatótanácsának számolnak be.

6.  Szabálykövető magatartás
Szabálykövető  

magatartás






