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Köszöntô

1. Köszöntô

Örömömre szolgál, hogy immár
másodszor köszönthetem Önöket a
Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági
és Közös Értékteremtés Jelentésének
elsô oldalain. Második jelentésünkben
a 2009-es évünkrôl, tevékenységünkrôl, eredményeinkrôl számolunk be.
Büszke vagyok arra, hogy az igen
nehéz gazdasági körülmények között
is növelni tudtuk belföldi árbevételünket és sikeresen megerôsítettük
a legfontosabb termékkategóriáink
piacrészesedését.
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A jelentésrôl

2. A jelentésrôl
Természetesen fenntarthatósági és
közös értékteremtés tevékenységeink
fô fókusza továbbra is az (és a jövôben is az lesz), hogy egyre ﬁnomabb
és egészségesebb összetételû termékeket kínáljunk a magyar fogyasztóknak.
2009-ben is jelentôs eredményeket
értünk el ezen a területen, többek
között, csak hogy két példát említsek
rengeteg eredményünk közül: a Maggi
termékeink többségét csökkentett sótartalommal kínáljuk, és megkezdtük az
ízfokozók kivonását is, a Nesquik szeletes csokoládé pedig mostantól csak
természetes eredetû összetevôkbôl
készül.

Kedves fogyasztóink,
partnereink,
munkatársaink!

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

Az egészséges táplálkozás és életmód
oktatását elôsegítô Nutrikid programunk a 2009-ben induló tanévben
1090 iskola legalább 57 000 diákjához jutott el. A felnôtteknek szóló
Nestlé Életmód Központ internetes
portálunkat pedig csaknem 400 000 alkalommal keresték fel az érdeklôdôk.
A komoly munka eredményeként
2008-hoz képest jó néhány kiemelt
mutatónkban javulást tudunk felmutatni, különös tekintettel a környezetvédelemre. Fontos eredménynek
tekintjük a terméktonnára jutó vízfelhasználás csökkentését.
Kiemelt terület a biztonság kérdése is:
hiszünk abban, hogy hosszú távú
siker csak az emberek segítségével
érhetô el, ezért nagy ﬁgyelmet és
energiát fordítunk arra, hogy garantáljuk a biztonságukat. Elkötelezettségünket kiválóan demonstrálják a
gyárainkban rendszeresen mûködô
biztonsági beszélgetések.
Egyre fontosabbnak tartjuk a partnereinkkel, külsô érintetteinkkel való
fo lyamatos párbeszédet. 2009-ben
két témában (élelmiszer-biztonság
és minôségi élelmiszerek, valamint

táplálkozás, egészség, életmód) szerveztünk érintetti fórumot, amelyeken
26 állami, üzleti és civil szervezet
véleményét kértük ki mûködésünkkel,
termékeinkkel kapcsolatban. Ilyen
érintetti párbeszédre a Nestlé Csoporton belül a régióban elôször Magyarországon került sor. Célunk, hogy e
párbeszédeket a következô években
is folytassuk.
Amit teszünk, nem díjakért tesszük,
mégis örülünk neki, hogy erôfeszítéseink több irányból is elismerésre
találtak. Többek között a Magyar
Innovációs Alapítvány, a PR Szövetség (CSR Best Practice) és az Élelmiszerbank is díjazta kezdeményezéseinket.
Szeretném ezúton is kifejezni köszönetemet munkatársaimnak, akik e
jelentés összeállításában részt vettek.
Emellett köszönjük Önöknek is sikerünket, eredményeinket! Továbbra
is várjuk javaslataikat, véleményüket
akár termékeinkkel, akár fenntarthatósági programjainkkal kapcsolatban.

Andrea Zambelli
ügyvezetô igazgató

Az olvasó a Nestlé Hungária
második Fenntarthatósági jelentését tartja a kezében.
A jelentés és a benne foglalt
információk a 2009-es naptári évre vonatkoznak, kivéve
ahol ezt másként jelezzük.
Elsô, 2008. évi jelentésünk
megtalálható a www.nestle.hu
oldalon.
A jelentés tartalma
A jelentés tartalmának összeállításakor egyrészt a GRI (Global Reporting
Initiative, a világszerte legnépszerûbb
fenntarthatósági jelentési szabvány)
útmutatóját és indikátorainak listáját,
másrészt azt vettük ﬁgyelembe, hogy
a szervezet vezetôi szerint melyek
azok a fontos eredmények és kritikus
ügyek, amelyekrôl a Nestlének fenntarthatósági jelentés keretében be
kell számolnia. Utóbbi ügyek listáját
2008-ban állították a Nestlé Hungária
vezetôi, a legfontosabb ügyek azóta
nem változtak.
A jelentésben szereplô adatok és
információk összegyûjtésében számos kollégánk részt vett. A folyamat
megtervezésében és a jelentés
megszövegezésében a B&P CSR
Management tanácsadó cég volt
segítségünkre.
A jelentés szerkezete:
A 3. fejezetben fenntarthatósági és
közös értékteremtési teljesítményünk
fô mutatóinak alakulását összegezzük.
A 4. fejezetben bemutatjuk a Nestlé
Hungária Kft.-t és tevékenységét.
Az 5. fejezetben leírjuk, hogy milyen
intézmények és eljárások biztosítják
azt, hogy a cég fenntarthatósági, illetve
közös értékteremtési teljesítménye stra-

tégiai szemlélettel és a felsôvezetés
támogatásával rendelkezzen, tervszerûen fejlôdjön.
A 6. fejezetben az egészséges táplálkozással kapcsolatos tevékenységeinkrôl,
eredményeinkrôl szólunk.
A 7. fejezet az élelmiszer-biztonsági
és minôségirányítási rendszereinket,
kezdeményezéseinket részletezi.
A 8. fejezet a felelôs kommunikációra
irányuló tevékenységeinket mutatja be.
A 9. fejezetben munkatársainkkal
kapcsolatos tevékenységeinkrôl és a
kapcsolódó mutatókról számolunk be.
A 10. fejezetben a beszállítókról,
a 11. fejezetben közösségi kapcsolatainkról írunk.
A 12. fejezet tárgya a cég környezetvédelmi mutatói és teljesítménye.
A 13. fejezetben 2009. évi gazdasági
teljesítményünket mutatjuk be röviden.
A 14. fejezetben címszavakban bemutatjuk a Nestlé Csoportot.
A jelentés határai
A jelentésbe bevont üzletágak és gyárak mindegyike – egy kivétellel – a
Nestlé Hungária Kft. részét képezik.
Ez alól kivétel a Cereal Partners Hungária Kft. (CPH Kft.), amely a Nestlé
Hungária Kft. és a General Mills Int. Ltd.
vegyes vállalata (ld. 1. ábra).
Miután a CPH Kft.-nek nincsenek
alkalmazottai, termékei forgalmazását
és az ezzel kapcsolatos összes tevékenységet a Nestlé Hungária Kft. végzi.
A jelentés a CPH Kft.-t is lefedi.
A Nestléhez tartozik még Magyarországon a Kékkúti Ásványvíz Zrt., amely
a Nestlé többi magyarországi tevékenységétôl nagymértékben elkülönítetten
mûködik, így ennek a jelentésnek sem
tárgya.
A 2008. október 1-jétôl végelszámolás
alatt álló Nestlé Ice Cream Hungária Kft.
sem része a jelentésnek.
Nincsenek egyéb leányvállalatok, bér-

be adott létesítmények, kiszervezett
tevékenységek, amelyek jelentôsen
befolyásolhatják a jelentés idôbeni
és/vagy más szervezetekkel történô
összehasonlíthatóságát.
Ezt a jelentést független szervezet
nem tanúsította, de késôbbi jelentéseinknél tervezzük külsô tanúsítás
igénybe vételét.
A jelentés magyar és angol nyelvû verziójának eltérô értelmezési lehetôségei
esetén a magyar szöveg tekintendô
irányadónak.
Minden adat a Nestlé Hungária Kft.-re
vonatkozik, kivéve, ahol ezt másként
jelezzük. Az adatok forrása a Nestlé
belsô információs rendszere, adatbázisai, valamint a Nestlé globális
Creating Shared Value Report 2009.
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 kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit,
javaslatait! Kérjük, ezekkel kapcsolatban keresse Suhajda Krisztinát, a
Nestlé Hungária kommunikációs vezetôjét vagy Nagy Andreát, a Közös
Értékteremtés Bizottság titkárát a hátsó borítón található elérhetôségek
valamelyikén!
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3. Fô teljesítménymutatók
Fô teljesítménymutatóink mérhetôvé teszik közös értékteremtési és fenntarthatósági teljesítményünk legfontosabb aspektusait.

GRI

2008

2009

EC1

88 995

84 640

38 345

40 013

Gazdaság
Értékesítés nettó árbevétele (M Ft)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele (M Ft)

Terméktonnára esô, villamosenergia-fogyasztásból származó
termelési szén-dioxid-kibocsátás (kg CO2/t)

EC1

3 505

3 834

Teljes vízkivétel (m3)
Terméktonnára esô gyári vízfogyasztás (m /t)
3

Teljes vízkibocsátás a gyárakban (m )

Táplálkozás
48,2%

51,1%

Táplálkozástudományi vagy egészségügyi célból megújított termékek száma**

NA

57

Csökkentett só-, cukor-, transz-zsírsav-, zsír- vagy mesterségesszínezék-tartalmú,
természetes összetevôk felhasználásával készült termékek száma**

NA

37

53%

60%

222 658

178 864

EN8

1,26

1,16

EN21

129 692

89 278

1

4

30

31

LA1

1 345

1 308

-

0

LA7

0

0

(LA13)

0

11

ISO 14001/OHSAS 18001 tanúsított telephelyek száma
Beszállítók
Élelmiszer-biztonság, minôség és feldolgozás területén auditált beszállítók száma

Teljes létszám (fô)
CARE audit során feltárt hiányosságok

Termékek, amelyeken szerepel a Nestlé Táplálkozási Iránytû
(a releváns termékek %-ában)***

PR3

100%

100%

Termékek, amelyeken szerepel az INBÉ – Irányadó Napi Beviteli Érték (a releváns
kategóriák %-ában)****

PR3

100%

100%

Termékek, amelyeken elôoldalon szerepel a termék összetételére, egészségre
gyakorolt hatására vonatkozó állítás (pl. ízfokozómentes, hozzáadott vitaminokkal
dúsítva, tartósítószer nélkül)*

21,3%

20,7%

Az önkorlátozás jegyében a 6 évesnél ﬁatalabb gyermekeknek szóló
tévéreklámozási tilalom betartása

100%

100%

Környezet
Anyagok
EN1

157 173

136 841

EN22

10 595,7

7 359

EN3

216 694

189 281

Energia
Földgázfogyasztás a gyárakban (GJ)

EN8

Munkatársaink

60/40+ fejlesztési folyamatban részt vett termékek
(az 50 legmagasabb árbevételt hozó termékek árbevételének %-ában)**

Az összes, nem veszélyes hulladék mennyisége a gyárakban (tonna)

53,64

Egészség, biztonság és környezeti menedzsment

A portfólió azon része, amely megfelel a "Nestlé Nutritional Foundation"
szempontrendszernek*

A felhasznált alapanyagok mennyisége (tonna)

51,79

Víz

3

Nyereség (M Ft)

EN16

Terméktonnára esô telephelyi energiafogyasztás (GJ/t)

EN3

1,78

1,81

Villamosenergia-felhasználás a gyárakban (GJ)

EN4

94 813

85 314

Földgázfogyasztásból származó termelési szén-dioxid-kibocsátás (t CO2eq)

EN16

12 157

10 618

Terméktonnára esô, földgázfogyasztásból adódó termelési szén-dioxid-kibocsátás
(kg CO2/t)

EN16

69,5

69,89

Villamosenergia-fogyasztásból származó termelési szén-dioxid-kibocsátás
(t CO2eq)

EN16

9 058

8 150

Üvegházhatású gázok

Halálos balesetek száma
Vezetôi pozíciót betöltô nôk aránya (%)

*a tápszereket és a gabonapelyheket kivéve, a belföldi értékesítésre kerülô termékeink arányában
** a konyhai termékek, italok és édesség kategóriában
*** a Táplálkozási Iránytû feltüntetése alól kivételt képeznek a szezonális édességek és az állateledel
**** az Irányadó Napi Beviteli Érték jelölés feltüntetése alól kivétel: csecsemô- és klinikai tápszerek, bébiételek,
állateledel, nem ízesített ásványvizek, kávék, desszertek
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4. A Nestlérôl
A Nestlé Hungária Kft. 1991ben jött létre. Az azóta
eltelt évek során a vállalat
folyamatosan fejlesztette termékskáláját. Jelenleg édesipari termékekkel, instant
italokkal, reggelizôpelyhekkel, állateledelekkel,
csecsemôtápszerekkel, bébiételekkel, konyhai és
nagykonyhai termékekkel,
kávétermékekkel, valamint
klinikai enterális tápszerekkel van jelen a magyar
piacon. Becslések szerint
a magyar háztartások 99%ában fogyasztanak Nestlé
termékeket.
A szerencsi és a diósgyôri gyár
Szerencsen 1923-ban indult meg a
csokoládé és a csokoládés készítmények gyártása. A II. világháború elôtt
itt mûködött az ország legnagyobb
csokoládégyára. A diósgyôri üzem
1962-ben kezdte meg a csokoládéés ostyagyártást, késôbb a megnövekedett igények miatt más profilra
volt szükség. Ezért 1978-tól egy
korszerû, csak csokoládét gyártó
üzem jött létre.
1991. április 11-én a Nestlé megvásá rolta a szerencsi és diósgyôri
gyá rakat, majd megalapította a
Nestlé Hungária Kft.-t. A gyárfejlesztések eredményeként a szerencsi
gyár lett a regionális italporgyártó és
töltôüzemünk, a diósgyôri pedig a
Nestlé egyetlen üregesﬁgura-gyártásra
specializálódott üzeme Európában.

A büki állateledelgyár
1998-ban megvásároltuk a Jupiter
Állateledel-gyártó Kft.-t a Darling
már ka használati jogával és a büki
gyár ral együtt. Ezután mintegy hat milliárd forintos beruházással újabb
állateledelgyárat létesítettünk Bükön,
amely – Magyarországon elsôként
– száraz és nedves állateledel elôállítására egyaránt képes. Az évek során
az üzem a Nestlé állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központjává
vált.
További információk a Nestlé
történetérôl: http://www.nestle.hu
A Nestlé Hungária Kft. egyszemélyes
korlátolt felelôsségû társaság. 2009 júniusától egyedüli tulajdonosa a Nestlé
S. A. tôzsdén jegyzett vállalkozás.
A Cereal Partners Hungária Kft. (CPH Kft.)
a Nestlé Hungária Kft. és a General
Mills Int. Ltd. vegyes vállalata. Utóbbi
a világ hatodik legnagyobb élelmiszeripari vállalata.
A Nestlé Ice Cream Hungária Kft.
2008. szeptember 15-én elindult végelszámolási folyamata 2009-ben is
tartott. A jégkrémpiacról a Nestlé nem
vonult ki, termékei továbbra is jelen
vannak, de a disztribúciót a Nestlétôl
független jogi személyek végzik.

NESTLÉ S.A.

100%

GENERAL MILLS
INTERNATIONAL LTD.

NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.

50%

50%

CEREAL PARTNERS
HUNGÁRIA KFT.

1. ábra: A Nestlé Hungária Kft. és a Cereal Partners Hungária Kft. tulajdonosi struktúrája 2009-ben
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4.1. Küldetés és értékek
A Nestlé legfôbb célja, hogy ﬁnom
és egészséges termékeket kínáljon
fogyasztóinak – akárhol is élnek, és
bármilyen szükségleteik is legyenek
az életük folyamán.
A Nestlé minden országban elkötelezett a következô üzleti alapelvek
mellett, szem elôtt tartva a helyi törvényeket, valamint kulturális és vallási
szokásokat:
– A Nestlé üzleti célja az, hogy termékei gyártásakor és értékesítésekor hosszú távon fenntartható
értéket teremtsen a részvényesek,
a dolgozók, a fogyasztók és az
üzleti partnerek számára.
– A Nestlé a hosszú távú üzleti
fejlôdést részesíti elônyben a rövid
távú proﬁtszerzéssel szemben.
– A Nestlé elismeri, hogy fogyasztói
– akik nélkül nem létezhet – ôszintén és jogosan érdeklôdnek az
iránt, hogy az általuk kedvelt
termékek gyártója milyen magatartást tanúsít, és milyen meggyôzôdéseket vall.
– A Nestlé hisz abban, hogy általában a jogi megfelelés a felelôs
mûködés leghatékonyabb biztosítéka, bár bizonyos területeken
a munkaerô számára hasznos
lehet az önkéntes üzleti elveken
alapuló további útmutatás annak
érdekében, hogy a legmagasabb
színvonal érvényesülhessen az
egész szervezetben.
– A Nestlé tudatában van annak, hogy
a vállalat sikere a menedzsment
és az alkalmazottak felelôsségtudatát, proﬁzmusát és magatartását
tükrözi. Ezért fontos a megfelelô
emberek kiválasztása és folyamatos képzése.
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– A Nestlé továbbra is elkötelezett,
hogy minden országban követi és
betartja az összes vonatkozó helyi
törvényt és rendelkezést.

4.2. Márkák és termékek
A Nestlé Hungária Kft. a következô
termékekkel van jelen a magyar piacon:
– italok (Nescafé®, Nescafé® Dolce
Gusto®, Nesquik®, Ricoré®,
Nespresso®),
– konyhai termékek (Maggi®),
– nagykonyhai termékek (Maggi®,
Chef ®, Buitoni ®),
– édesipari termékek (Boci®, Balaton®,
Kit Kat®, Smarties®, After Eight®),
– reggelizôpelyhek (Nestlé Fitness®,
Nesquik®, Chocapic®, Cini Minis®,
Cookie Crisp®),
– csecsemôtápszerek, bébiételek
és -italok (Beba®, Sinlac®, Nestlé®,
Alete®),
– klinikai táplálásra alkalmas
enterális tápszerek (Isosource®,
Resource®, Novasource®, Modulen®)
– állateledelek (Pro Plan®, Darling®,
Frieskies®, Gourmet®, Purina One®,
Dog Chow®, Cat Chow®)
A márkákról és termékekrôl további
információk találhatók ezeken a weboldalakon:
www.nestle.hu
www.nescafe.hu
www.dolce-gusto.hu
www.nesquik.hu
www.nespresso.com
www.maggi.hu
www.boci.hu
www.kitkat.hu
www.balatonszelet.hu
www.mitegyenababa.hu
www.nestleprofessional.hu
www.purina.hu

A Magyarországon gyártott termékek
mennyisége 2009-ben összesen
151 938 tonna volt.
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4.3. Jelenlét Magyarországon
A Nestlé termékei az ország teljes területén kaphatóak.
A cég központi irodája Budapesten
található (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 7.). Gyárai Bükön (állateledel), Szerencsen (instant italok) és
Diósgyôrben (üreges csokoládéﬁgurák) mûködnek.
A 2009. év egyik nagy logisztikai vállalkozása a Nestlé budapesti irodáinak
költöztetése és egy helyre koncentrálása volt. A Duna budai oldaláról
a pesti oldalra költöztünk, a Nemzeti
Színház szomszédságába. 2009 tavaszától egy irodaházban mûködik a
Nestlé összes üzletágának budapesti
irodája (a Nespresso kivételével).
Az értékesítés nettó árbevételének
közel felét a hazai kereskedelmi és
intézményi forgalom teszi ki. Az értékesítés másik részét jelentô forgalom
a külföldi Nestlé társcégekkel történô
kereskedelmi tevékenységbôl származik, amely elsôsorban a hazánkban
mûködô, kelet-közép-európai régiót
kiszolgáló gyáraknak köszönhetô.

4.4. Szervezeti ábra
és felelôsségi körök
Szervezeti felépítés
A szervezeti felépítésben a tavalyi évhez képest nem történt változás, a
részletes ábra a 2008. évi jelentésünkben megtalálható.
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 döntést.

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
termékek, édesipari termékek) tekintetében hozza meg mind a stratégiai,
mind a taktikai döntéseket.
A többi üzletág többségének szintén megvan a maga vezetôi testülete,
amely az adott üzletágra vonatkozó
üzleti döntésekért felelôs.
A Nestlénél a cég ügyvezetésének
ellenôrzésére (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény elôírásai
szerint) felügyelôbizottság mûködik.
A felügyelôbizottság hat tagból áll, közülük két tagot az üzemi tanács jelöl.
A társaság számviteli törvény szerinti
beszámolójáról a gazdasági társaság
legfôbb szerve csak a felügyelôbizottság írásbeli jelentésének birtokában
határozhat.
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5. Fenntarthatósági intézmények
4.5. Kapott díjak,
elismerések
Büszkék vagyunk rá, hogy 2009-ben
több elismerést is kaptunk.
Ezek:
– Kiemelt elismerésben részesült
a Nestlé büki gyárának szennyvíztisztítással kapcsolatos projektje a
Magyar Innovációs Alapítvány idei
pályázatán. A vállalat büki gyárában
a szennyvízkezelési eljárás továbbfejlesztése terén elért eredményeiért
kapta a megtisztelô oklevelet és
került be egyúttal az Innovációs
Nagydíj 2009 címû kötet „A 2009.
évben megvalósult, elismerésben
részesített, 21 sikeres innováció ismertetése” fejezetbe.
– A Nestlé Hungária Kft. részt vett
a KÖVET Egyesület „Ablakon Bedobott Pénz” címû pályázatán,
és bekerült a 2009. évi kötetbe,
amelyben a legnagyobb környezeti
megtakarítást elérô vállalatok szerepelnek. További információk:
www.ablakonbedobottpenz.hu
– A Magyar PR Szövetség (MPRSZ)
2009-es pályázatán elnyertük a
CSR „Best Practice” (példaértékû
gyakorlat) címet. Ezt a megtisztelô
díjat a kiegyensúlyozott, egészséges
életmód terén kifejtett oktatási tevékenységünkért kaptuk a következô
programok mûködtetésével: a gyerekeknek szóló Nutrikid program,
a lakosság egészségtudatosságát segítô Nestlé Életmód Központ
honlapunk, valamint a dolgozók
oktatását célzó belsô táplálkozási
oktatóprogramunk (NQ), További információk: http://csr.mprsz.hu
– Értékesítôi csapatunk megkapta
az Év Partnerkapcsolata díjat
(Progresszív szakmai díj).
– A Nestlé Hungária Kft. 2010-ben
bekerült a KarrierStart TOP30 válla-

latai közé a Figyelô–Hewitt kutatása
alapján.
– A 2009-es AIESEC diákszervezet
által végzett „Legvonzóbb Vállalat”
felmérésében az FMCG szektoron
belül 2009-ben is tartottuk stabil
3. helyünket, míg a teljes listán ez ebben az évben a 12. helyet jelentette.
– Aranyfokozatú támogatói oklevelet
kaptunk a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettôl.
A Reputation Rating (Reputációs
Ranglista) kutatásban a Nestlé Hungária Kft. a 4. helyen végzett, amely
az élelmiszeripari vállalatok között a
megtisztelô 1. helyet jelenti.
Emellett 2009-ben elsô ízben vettünk
részt a Good CSR programon.
A Braun & Partners Network által életre hívott Good CSR kezdeményezés
révén mind a nemzetközi, mind pedig
a kis- és középvállalkozások egységes
megközelítésben, összehasonlítható
módon mutathatják be társadalmi
felelôsségvállalásukat.
www.goodcsr.com

A Nestlé által követett Közös
Értékteremtés üzleti alapelve azon a meggyôzôdésen
alapul, hogy hosszú távú
üzleti siker csak akkor lehetséges, ha a részvényesek és
a társadalom érdekei összhangban vannak.
Hiszünk abban, hogy a környezetileg,
társadalmilag és gazdaságilag fenntartható mûködésnél többet is tehetünk:
értéket teremthetünk a társadalomnak,
miközben értéket teremtünk részvényeseinknek is.
Mit is értünk Közös
Értékteremtés alatt?
– Üzleti stratégiánkkal és mûködésünkkel értéket teremtünk a részvényeseknek;
– Fogyasztóinknak ﬁnom és magas
tápértékû termékeket kínálunk,
amelyek hozzájárulnak egészségükhöz és jó közérzetükhöz;
– Teszünk a teljes értékláncban
közremûködôk – az alapanyagokat

megtermelô gazdálkodók, a gyáraink környékein lakók, a beszállító
cégek és kereskedelmi partnereink –
gazdasági és társadalmi helyzetének
javításáért.

5.1. Fenntarthatósági
irányelvek, eljárások
A Nestlé és alkalmazottai által követendô értékeket, viselkedési normákat
és alapelveket több vállalati dokumentum szabályozza.
Ezek:
– A Nestlé üzleti alapelvei (angolul:
http://www.nestle.com/CSV/
Compliance) és a magyar stratégiai tervek minden üzletágra,
– A Nestlé Csoport Üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása,
– A Nestlé Vezetési Alapelvei (Nestlé
Management and Leadership
Principles, angolul: www.nestle.com/
AllAbout/Governance),
– A Nestlé Fogyasztói Kommunikációs
Alapelvei (angolul: www.nestle.com
/CSV/Compliance/MarkAndComm),
– A Nestlé Szállítói Szabályzata
(The Nestlé Supplier Code,
www.nestle.com/suppliers).

A Nestlé üzleti alapelvek és az üzleti
etikai kódex tartalmazzák azokat a minimumkövetelményeket, amelyeket
világszerte betartunk a helyi jogszabályoknak való megfelelés mellett.
A Nestlé üzleti alapelveit (amely az
ENSZ Global Compact kezdeményezésének tíz alapelve iránti elkötelezôdésünket tartalmazza) folyamatosan
fejlesztjük és igazítjuk a változó világ
igényeihez.
A Nestlé üzleti alapelvei és a vezetési
alapelvek lefektetik a korrektség, a
becsületesség és az emberekkel való
törôdés iránti elkötelezettségünket.
Ezeket több más szabályzat és elôírás
egészíti ki.
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.
Fenntarthatósági egyezmények,
kezdeményezések
A Nestlé nemzetközi szinten tagja,
illetve támogatója számos gazdasági,
környezeti vagy társadalmi normákat tartalmazó egyezményeknek,
kezdeményezéseknek. Ezek listája
megtalálható 2008. évi jelentésünk
14. oldalán.

5.2. Közös Értékteremtés
Bizottság
A 2008-ban létrehozott Közös
Értékteremtés Bizottság céljai és öszszetétele (ld. 2008. évi jelentésünket)
2009-ben nem változott.
2009-ben a bizottság két ülést tartott.
Az elsôn jóváhagyta a 2009. évi CSV
cselekvési tervet, valamint döntést
hozott a 2009. évi érintetti párbeszé-

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

dek témáiról a vezetôk véleménye és
az elôzetes felmérések eredményei
alapján. A második ülésen a bizottság
áttekintette a 2009. évi eredményeket, és tárgyalt a 2010-es teendôkrôl.

5.3. Közös Értékteremtés
stratégia
A Nestlé Hungária Kft. célja, hogy a
fenntarthatóság területén szektora
vezetô cégévé váljon Magyarországon,
és tudásközponttá fejlôdjön a Nestlé
vállalatcsoportjában.
E cél érdekében 2008-ban átvilágítottuk
CSR tevékenységeinket és megvizsgáltuk a fejlesztés 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 Közös Értékteremtés Bizottság
mûködtetése,
– a GRI mint teljesítménymenedzsment és tervezési eszköz használata.
Felelôsségvállalási tevékenységünk
fókuszai:
– Egészséges táplálkozás, termékeink receptjeinek folyamatos
fejlesztése
– Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztés
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a lakosság egészségtudatosságának
fejlesztésében.
A Táplálkozási Iránytû Munkacsoport
dolgozik a termékeken szereplô, a fogyasztó tudatosabb döntését segítô
Táplálkozási Iránytû (lásd 20. oldal)
üzeneteinek kialakításán és folyamatos frissítésén. A munkacsoportban a
dietetikus mellett a szabályozásokért
felelôs kolléga, valamint a vállalat jogi
tanácsadója vesz részt.

– Élelmiszer-biztonság
– A hazai termelés fajlagos környezeti lábnyomának csökkentése
A Közös Értékteremtés területén a
Nestlé négyéves gördülô tervezéssel
dolgozik, azaz négyéves tervünket
évente felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.

5.4. A Közös Értékteremtés menedzsmentje
A fenntarthatósági és közös értékteremtés területért, valamint az ide
tartozó projektek megvalósulásáért
a vállalati kommunikációs vezetô felel.
Közvetlenül az ügyvezetô igazgatónak,
illetve a Közös Értékteremtés Bizottságnak számol be.

5.6. Érintettek
Jeles Alexander

2009-ben folytattuk a 2008-ban létrehozott GRI adatbázisunk fejlesztését
és bôvítését, valamint az adatgyûjtést,
fenntarthatósági teljesítményünk
mérését. Célunk, hogy az adatbázist
egyre inkább tervezési és teljesítménymenedzsment eszközként is használjuk.

5.5. Belsô szervezet
a táplálkozás, egészség
és életmód stratégia
támogatására

Mi az a GRI?
A GRI (Global Reporting Initiative,
Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) az ENSZ égisze alatt mûködô,
holland székhelyû, független civil szervezet által életre hívott, világszerte
rohamosan terjedô jelentéstételi módszertan. Célja, hogy a fenntarthatósági
jelentéstétel gyakorlata a pénzügyi jelentéstétel szintjére emelkedjen, és így
a jelentésekben közölt információ
összehasonlítható, hiteles, pontos,
idôszerû és ellenôrizhetô legyen.
A GRI adatbázis összesíti valamennyi,
a mûködés társadalmi és környezeti
hatásait bemutató mérôszámot, alapot biztosítva a fenntarthatósági
jelentéshez.

2008-ban a Nestlé szisztematikusan
feltérképezte érintettjeit és a cégre
nézve legfontosabb társadalmi, illetve
környezeti ügyeket (részletek a 2008.
évi jelentés 16. oldalán). Feltételeztük,
hogy 2009-ben a cég fô ügyei és érintettjei nem változtak.

A GRI adatbázisban szereplô adatok
felhasználásával 2009-ben kiadtuk
elsô Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentésünket. A vállalat
gyakorlatilag minden osztályát megmozgató munkában rengeteg kollégánk
vett részt – és járult ezzel hozzá tevékenységünk átláthatóbbá tételéhez,
eredményeink kommunikálásához.

A Nestlé táplálkozás, egészség és
életmód stratégiájának megvalósításáért a vállalati kommunikációs osztály
felelôs. Emellett Táplálkozási Iránytû
Munkacsoport, valamint teljes munkaidôben foglalkoztatott dietetikus
tanácsadó dolgozik a témán.
A dietetikus tanácsadó segíti a vállalat
stratégiai céljait, ilyen alapon javaslatot tesz a termékfejlesztésre és
-kommunikációra, nyomon követi és
alkalmazza a termékekkel kapcsolatos
szabályozást és irányelveket, valamint
részt vesz a dolgozók oktatásában és

A Nestlé Hungária Kft. legfontosabb érintettjei:
Belsô érintettek
– alkalmazottak
– szakszervezet
– tulajdonos
Külsô érintettek
– fogyasztók (és speciális fogyasztók, pl. gyermekek, idôsek,
szállodák, éttermek)
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– helyi közösségek, különösen a
gyárak környékén
– társadalmi és civil szervezetek
– kormányzati szervek
– média
– egyetemek és kutatóintézetek
(elsôsorban élelmiszeripari)
– szakértôk, pl. gasztroenterológusok,
dietetikusok
– iskolák, tanárok
– beszállítók
– kiskereskedôk (pl. szupermarketláncok)
– nagykereskedôk
– FMCG vállalatok
2009-ben a Nestlé két alkalommal szervezett fórumot a kiválasztott ügyek
legfontosabb érintettjei véleményének
megismerésére. A júniusi párbeszéd
témája az „Élelmiszer-biztonság és
minôségi élelmiszerek” volt, novemberben pedig a „Táplálkozás, egészség,
életmód” ügyeiben kérte ki a Nestlé
az érintettek véleményét.
2009-ben a fentieken túl a Nestlé
Hungária Kft. a következô érintett
szervezetekkel folytatott párbeszédet
különféle formában: Európai Parlament,
Földmûvelésügyi Minisztérium,
Környezetvédelmi Minisztérium, Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
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Egészséges táplálkozás

6. Egészséges táplálkozás
túlnyomó részének fontos a vállalatok
felelôs magatartása: közel egyötödüknek (18,8%) nagyon fontos a
potenciális munkáltató által kifejtett
társadalmi-környezeti szerepvállalás,
míg a válaszadók több mint felének
jellemzôen fontos (51,7%).

52,38%
50%
39,29%

40%
30%
20%

7,74%

10%
0%
Nagyon
fontos

Jellemzôen
fontos

Mérsékelten
fontos

0,00%

0,60%

Inkább nem
fontos

Egyáltalán nem
fontos

2. ábra: A munka és a magánélet egyensúlyának fontossága a megkérdezett végzôsök szerint

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület, Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI),
Oktatási Minisztérium, Országgyûlés,
Országos Egészségfejlesztési Intézet
(OEFI), Önkormányzati Minisztérium.
A párbeszéd az említett érintettekkel
eseti volt, gyakoriságát a közös tevékenységek, illetve a külsô körülmények
határozták meg.

Frissdiplomás-kutatás
Budapesten megrendezett, fôiskolai
és egyetemi állásbörzéken végeztünk
felmérést, melyben arra kerestük
a választ, hogy a végzôs diákok, illetve
friss diplomások munkahely-választási preferenciáiban milyen szerepet
játszik a munkáltató vállalatok felelôs ségvállalási tevékenysége. Az írásbeli
kérdôívre kapott válaszok egyértelmûvé
tették, hogy a megkérdezett ﬁatalok

Erôs az igény a magánélet és a munka
egyensúlyára is: Fekete Balázs, a Nestlé
toborzásért felelôs HR-specialistája
szerint a munkahelyet a friss diplomások
tudatosabban választják, a korábbi
éveknél érezhetôen jobban törekszenek a munkahely és a magánélet egyensúlyára. A felmérés ezt visszaigazolta.
Meglepô volt, hogy ez a férﬁaknak
majdnem ugyanolyan fontos, mint
a nôknek. A felmérés arra is rávilágított,
hogy a vállalati weboldal kulcseszköz a cégek felelôs magatartásának
bemutatására a pályakezdôk felé is:
a jelentkezôk több mint 60 százalékának ez az alapvetô információforrása.
A felmérés eredményei megerôsítettek bennünket fenntarthatósági
programjaink további fejlesztésének
és bôvítésének fontosságában,
valamint a weboldalunk ilyen irányú
fejlesztésének szükségességében.
További információk a felmérésrôl
a www.nestle.hu oldalon.

– Nutrikid nevû, gyerekeknek szóló
Célunk, hogy az élelmiszetáplálkozási oktatóprogramunk évek
rekkel és a táplálkozással
óta mûködik. Munkavállalóinkat
is segítjük az egészséges életmód
kapcsolatos tudományos
elsajátításában, valamint abban,
kutatásainkon alapuló
hogy cégünk és az egészséges
megoldásokkal hozzájáruléletmód nagyköveteivé váljanak.
–
Érintettjeinkkel való párbeszéd,
junk az életminôség javítávalamint az állami és más táplálsához, a fogyasztók egészkozás- és egészségügyi szervezetekkel való együttmûködés szintén
ségéhez és jóllétéhez.
szerves része munkánknak.
Célunk emellett a fogyasztók tudásának és táplálko- Mindezekrôl részletesebben olvashatzással kapcsolatos ismere- nak e fejezetben.
teinek bôvítése világos,
6.1. Érintetti párbeszéd az
felelôs kommunikációval.
egészséges táplálkozásról
Mit teszünk?
– Jelentôs összegeket költünk termékeink tápanyag-összetételének
és ízének folyamatos fejlesztésére.
– Recept-nyilvántartási rendszerünkben számon tartjuk a fejlesztendô
termékeket, recepteket és ﬁgyelemmel kísérjük eddig elért eredményeinket.
– Továbbra is csökkentjük termékeink só-, cukor-, transz-zsírsav-,
telítettzsírsav-, valamint mesterségesszínezék-tartalmát. Emellett
növeljük a tápláló összetevôk, a
hasznos mikrotápanyagok arányát.
– Megfelelô és jól érthetô útmutatót adunk az ajánlott fogyasztási
mennyiségrôl.
– A gyerekeknek csak olyan termékeket reklámozunk, amelynek az
összetétele megfelel a belsô fejlesztési irányelveknek, amelyek a hazai
és nemzetközi táplálkozási ajánlásokon alapulnak. Új sza bályzatot
vezettünk be az egészségügyi,
környezetvédelmi és fenntarthatósági állítások és címkék termékeinken
való szerepeltetésérôl is.

2009 novemberében érintetti fórumot
szerveztünk „Táplálkozás, egészség,
életmód” témában. Ezen arra kerestük a választ, hogy a témakör hazai
meghatározó szakértôi mely területeket vagy ügyeket tekintik a legfontosabbnak ma Magyarországon, továbbá
miben áll az élelmiszeripar, a kormányzat és a civil szervezetek felelôssége.
A fórumon a 19 meghívott hatóság,
oktatási és kutató intézmény, érdekképviselet, civil szervezet, piaci szolgáltató, kereskedô, iparági szövetség
és médium közül 14 szervezet delegáltja vett részt. A beszélgetés nemcsak a meghallgatásról szólt, hanem
lehetôséget nyújtott az eltérô nézôpontok megvitatására és véleménycserére is.
A meghívott szakértôk egyetértettek
abban, hogy az egészségtudatos
táplálkozás és életvitel erôsítéséért
egyszerre kell hatást gyakorolni a
felelôs tájékoztatás, a kereskedelmi
kommunikáció, az oktatás és a
termékfejlesztés területén egyaránt.

Továbbá, az egészségtudatosság és
az egészséges életmódra nevelés
nem kizárólag a vállalati szféra felelôssége, hanem abban valamennyi
szakmai, irányító hatóság és civil szervezet, illetve az iskolák és a média
egyaránt felelôsséggel bír.
A résztvevôk többek között felvetették, hogy:
– a közétkeztetést végzô cégek
csak olyan élelmiszerekkel dolgozhassanak, amelyek már ma is
átfogó termékinformációval és
-jelöléssel rendelkeznek,
– az egészségtudatos táplálkozás
és életmód iskolai oktatásában a
Nutrikid program jelentôs eredményeket mutatott fel – azonban
a vállalati kezdeményezések a
gyakorlatban nem érhetnek el
mindenkit: ezért is szükség lenne
eddiginél fokozottabb állami szerepvállalásra. Továbbá, egyelôre
hiányoznak a középiskolások
egészségtudatos táplálkozására
orientáló konkrét politikák és
programok,
– elôremutató lenne egy olyan
széles körû, gyártókat és kereskedôket egyaránt átfogó program
végrehajtása, amely fokozatosan
alakítaná át a termékek tápanyagösszetételét, például kezdetben
csökkentené a sótartalmat a
forgalmazott élelmiszerek széles
körében, támogató programokkal
és kommunikációval kiegészítve,
majd ezt követôen át lehetne térni
a cukortartalom mérséklésére.
E folyamat során fontos lenne
szem elôtt tartani a fokozatosságot, mivel a fogyasztói ízlésnek
ezzel összhangban szükséges
változnia.

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
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Az érintetti fórum résztvevôi*:
– Bárdos Lajos Általános Iskola
(Dunakeszi)
– Co-op Hungary Zrt.
– CORDI Kutatás-Fejlesztési Kht.
– Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara
– Magyar Élelmiszer-tudományi és
Technológiai Egyesület (MÉTE)
– Magyar Nemzeti Szívalapítvány
– Népszabadság
– Nôk Lapja Egészség
– Országos Egészségfejlesztési
Intézet
– Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
– SOTE Dietetikai
és Táplálkozástudományi Tanszék
– SPAR Magyarország Kft.
– TÉT Platform
*Ez a lista a fórumon részt vevô szervezetek listája.
A szervezetek nem kommentálták, illetve nem hagyták jóvá
e jelentés tartalmát.

6.2. Termékfejlesztés
Folyamatosan felülvizsgáljuk termékeink tápanyag-összetételét, és ahol
lehet, összetételüket a receptek
fejlesztésével tökéletesítjük. A receptek megújításakor elsôdleges célunk,
hogy az egészségügyi hatásait
tekintve vitatott összetevôket (pl. só,
cukor, transz-zsír) csökkentsük, a jótékony
hatású tápanyagok (pl. teljes kiôrlésû
gabona, zöldségek, kalcium) mennyiségét pedig növeljük a termékekben.
Egységes recept-nyilvántartási
rendszer
Minden termékünk (kivéve a törvényileg
szigorúan szabályozott csecsemôtápszereket, a klinikai enterális termékeket
és a közös vállalatok termékeit) táplálkozástani profilját elemezzük egy
komplex szempontrendszer szerint.
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A szempontrendszert folyamatosan
megújítjuk a hatóságok (pl. WHO,
azaz az Egészségügyi Világszervezet
vagy az EU) legújabb táplálkozástudományi ajánlásainak megfelelôen.

Egri Zsóﬁa, Horváth Emma, Kanczler Nóra, Polonkai Eszter, Krajnyák Szabolcs

Számszerûsített céljaink
A termékeket négy alapelv szerint
értékeljük:
– a termék szerepe a kiegyensúlyozott étrendben,
– az adott termékkategóriában releváns tápanyagtartalom (pl. energia,
zsír, hozzáadott cukor, kalcium,
teljes kiôrlésû gabona),
– e tápanyagok, illetve összetevôk
maximális vagy minimális ajánlott
mennyisége,
– a megcélzott fogyasztó, felnôtt,
illetve gyermek számára fogyasztásra javasolt adag mérete.
A szempontrendszer minden elvárásának megfelelô termékeket az ún.
„Nestlé Nutritional Foundation” vagy
„NF” (azaz a Nestlé-elvárásoknak
megfelelô) kategóriába soroljuk.
Az NF értékelési rendszerhez adódnak hozzá a 60/40+ tesztekben elért
eredmények is. A teljes szempontrendszerünk tehát:
– milyen eredményt ért el a 60/40+
tesztekben,
– mennyire felel meg a tápanyagösszetétele a Nestlé belsô
sztenderdjeinek (NF – ld. feljebb),
– az íz vagy az összetétel tekintetében van-e termékelôny a fô piaci
versenytárshoz képest.

Célok
Transz-zsírsavak

A teljes energiatartalom 1%-a alá csökkenteni

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

3. ábra: A Nestlé tápanyagtartalommal kapcsolatos céljai

A fôzôs levesek tasakjának hátoldalán bemutatjuk
a sócsökkentésben eddig elért eredményeinket.

A Nestlé 2003 óta tûz ki célokat a
túlzott fogyasztás esetén az egészségre károsnak ítélt összetevôk mennyiségének csökkentésére.
Az élelmiszeriparban elsôként hoztunk
átfogó intézkedéseket e tápanyagok
mennyiségének csökkentésére termékeinkben: a transz-zsírsavak csökkentésére 2003-ban, a sóra 2005-ben,
a cukorra 2007-ben, a telített zsírokra
pedig 2009-ben tûztünk ki célt.

Eredmények a teljes portfólió
tekintetében
2009-ben a releváns kategóriák gyakorlatilag 100%-ának összetételét
értékeltük. (Nem értékeltük a törvényileg
szigorúan szabályozott csecsemôtápszereket; a klinikai enterális termékeket és a közös vállalatok termékeit.)
Ez igen jó aránynak számít a globális
83%-os eredménnyel összehasonlítva.
Az értékelt termékek 51,1%-a teljesíti

az NF elvárásokat (NF: ld. 16. oldal;
az értékesítés százalékában). Ez kissé
elmarad a globális 59%-os átlagtól,
de közel 3%-os javulást jelent 2008hoz képest.

2008

2009

A teljes nettó értékesítés* százalékában

A sütôzsákos ﬁxeken kommunikáljuk a sütôzsák szerepét
a korszerû ételkészítésben.

A portfólió azon része, amelynek tápanyag-összetétele megfelel a belsô fejlesztési
irányelveinknek és a nemzetközi táplálkozási ajánlásoknak (NF)

48,2%

51,1%

A termékcsomagolás elôoldalán elhelyezett, a termék összetételével/egészségre
gyakorolt hatásával kapcsolatos állítás

21,3%

20,7%

4. ábra: Eredmények a tápanyag-összetétel fejlesztésében és elôoldali kommunikációban
*a tápszereket és a gabonapelyheket kivéve

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
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Nestlé globál

Nestlé Magyarország

A teljes nettó értékesítés* százalékában
A portfólió azon része, amelynek tápanyag-összetételét értékelték az egészségre
gyakorolt hatás szempontjából

83%

közel 100%

A portfólió azon része, amelynek tápanyag-összetétele megfelel a belsô fejlesztési
irányelveinknek és a nemzetközi táplálkozási ajánlásoknak (NF)

59%

51,1%

A termékcsomagolás elôoldalán elhelyezett, a termék összetételével/egészségre
gyakorolt hatásával kapcsolatos állítás

28%

20,7%

5. ábra: Eredmények nemzetközi összehasonlításban
*a tápszereket és a gabonapelyheket kivéve

„2009-es sikertörténetként a Maggi 2009-ben piacra dobott újdonságát, a Maggi „Omlós fortélyok” csirkesült alapokat említeném, amihez sütôzsákot
is csomagolunk. Ennek segítségével az étel zsiradék hozzáadása nélkül készíthetô el, így támogatva a korszerû étrend megvalósítását. A 2009-ben
három ízbôl álló termékcsalád tagja, a fokhagymás csirkesült alap sikerrel szerepelt a 60/40 ízteszten is.”
Szûcs Zsuzsanna, a Nestlé Hungária dietetikusa

A fejlesztés
iránya

Termék – konkrét lépések

Hány fajta
terméket
érintett?

Maggi ételalapok: ízfokozótól (nátrium-glutamát) mentes receptúra kialakítása.
Az ízfokozók kivonásával még jobban érezhetôvé válik a fûszerek és a zöldségek természetes íze

6

Smarties, Frutti: mesterséges színezék kivonása, mostantól természetes növényi kivonatokat használunk
Természetesebb
Nesquik szelet: „all natural” receptúra, csak természetes eredetû összetevôk
összetevôk
Boci étcsokoládé üreges ﬁgura természetes narancsdarabokkal: a narancsos étcsoki üreges ﬁgurák masszájába
természetes narancspor és szárított narancsdarabok kerültek

1
1
4

Sótartalom
csökkentése

Maggi ételalapok és levesek: a levesek esetében a hozzáadott sótartalom 7-34%-kal csökkent, az étel alapok esetében
pedig 4,7-27%-kal csökkent a receptúrától függôen

6

Korszerûbb
recept vagy
elkészítés

Maggi omlós fortélyok csirkesült ételalapok: a termék tasakjában sütôzsák is található, ennek segítségével zsiradék
hozzáadása nélkül készíthetô el az étel

3

Boci 50 g táblás csokoládék: cukor helyett édesítôszer (maltit) hozzáadásával készül, cukorbetegek számára is fogyasztható

2

Kisebb tömegû
vagy könnyebben adagolható
kiszerelés

Balaton Falatok, Boci Aero Mini, Kit Kat Mini: osztható kiszerelés, több kisebb méretû édességet tartalmaz
a csomagolás, ezáltal jól szabályozható az elfogyasztott édesség mennyisége
Balaton Snack, Kit Kat Senses: ostyaalapú, ezáltal könnyebb, kisebb tömegû édességek.
A Balaton snack esetében az energiatartalmat (69 kcal/szelet) a csomagoláson is kiemeljük.

4
2

Maggi Zöldséges Ízvarázs: még zöldségesebb íz

4

Nescafé Classic: még intenzívebb kávéíz, illat, aroma

5

Összesen

57

6. ábra: A termékek ízének és összetételének fejlesztése 2009-ben*
* a konyhai termékek, édesség és italok kategóriában
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Érzékszervi vizsgálatok
A szerencsi érzékszervi laboratórium
a Nestlé kelet-közép-európai régiójának érzékszervi vizsgáló központja az
instant italporok kategóriában. Az itt
dolgozó független bírálók a vonatkozó
60/40+ kutatások (ld. alább) érzékszervi
vizsgálatait, valamint egyéb, termékfejlesztéshez, illetve a termékek minôségének követéséhez kapcsolódó
vizsgálatokat végeznek. 2009-ben
35 kutatás zajlott a laborban, 20 érzékszervi bíráló alkalmazásával.
A gyártásban nagyon fontos a folyamatos minôség-ellenôrzés, ezért
szerencsi gyárunkban képzett ízszakértôcsoport dolgozik. Minden munkanap
ízpróbával kezdôdik: az elôzô nap
gyártott termékeket tesztelik, melyek
csak megfelelôség esetén kerülnek
„eladható” státuszba.
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After Eight: mesterséges aroma kivonása, mostantól természetes menta kivonatot használunk

Ízproﬁl fejlesztése
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Nemzetközi szinten
A Nestlé Csoport mûködteti a világ
legnagyobb, mintegy 5000 fôt foglalkoztató magántulajdonú élelmiszeripari kutatás-fejlesztési hálózatát,
amelynek központja a lausanne-i
Nestlé Kutatóközpont. Itt 50 nemzet
300 tudósa dolgozik a folyamatos fejlesztéseken, új kutatásokon.

60/40+ fejlesztés
A 60/40+ koncepció a Nestlé által
kifejlesztett, speciális, a termékfejlesztés során használt módszer.
A fogyasztók olyan élelmiszereket szeretnének, amelyek ﬁnomak és korszerû
összetételûek is. 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.
Megvizsgáljuk termékeink tápanyagtartalmát, összetételét, 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.
2009-ben összesen hat 60/40+ tesztprojekt futott. 2010-re 10 tesztprojektet
tervezünk.
A 60/40+ fejlesztési folyamatban részt
vett TOP50 (az 50 legmagasabb árbevételt hozó) termékek e kategória
nettó árbevételének 60%-át tették ki.
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Kitekintés: Nestlé nemzetközi szinten
A Nestlé 2009-ben mintegy 2 milliárd
svájci frankot költött kutatás-fejlesztésre. Megnyitottuk például az elefántcsontparti Abidjan K+F Központunkat,
valamint a Csokoládé Kiválósági Központot a svájci Broc-ban. A Nestlé
Growth Fundon keresztül 742 millió
svájci frankot fektettünk ígéretes új
táplálkozás, egészség és életmód vállalkozásokba. Folytatjuk innovációs
partnerségeinket – egyetemekkel például 385 együttmûködési projektünk van.
Kitekintés: Nestlé nemzetközi szinten
A Nestlé Táplálkozástani Intézete
(Nestlé Nutrition Institute) a világ legnagyobb privát szakkiadója a táplálkozástan területén. Weboldalán orvosi
és tudományos könyvtár, oktatási
eszközök, online tanfolyamok érhetôk
el. Több mint 65 000 regisztrált tagja
egyre inkább személyre szabott
információt ér el a chatszobákban,
hírlevelekben és fórumokban.
www.nestlenutrition-institute.org
A tudatos élelmiszer-fogyasztás
támogatása
A megfelelô és korrekt ajánlott fogyasztási mennyiség kommunikálása
fontos része felelôsségvállalási tevé-
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kenységeinknek. A kiegyensúlyozott
étrend bizonyos esetekben az elfogyasztott ételadagok csökkentését,
máskor a fogyasztás gyakoriságának
növelését követeli meg. Az elhízottak
növekvô aránya és bizonyos alapvetô
tápanyagok túl alacsony bevitele miatt
a megfelelô adagméret és fogyasztási
gyakoriság egyre fontosabb étrendi
szempont.

6.3. Termékcímkézés

A Nestlé évek óta aktívan dolgozik az
ezzel kapcsolatos problémák feltárásán és megoldásán. A már említett
összetevô értékelési rendszerünkben
például a megfelelô adagméreteket
használjuk. A Nestlé Táplálkozási
Iránytû (ld. alább) kialakításának és
alkalmazásának (mára az összes releváns termékünkön szerepel) egyik fô
ösztönzôje is az egészséges adagok
kommunikálása a fogyasztó felé.
A mértékletes édességfogyasztás
elôsegítésére vezettük be a visszazárható csomagolású táblás csokoládékat,
illetve a kisebb kiszerelésû Balaton
Falatok, Balaton Snack, Kit Kat Mini,
Boci Aero Mini termékeinket.

Nestlé Táplálkozási Iránytû –
iránytû a kiegyensúlyozott étrend
összeállításához
A Nestlé Táplálkozási Iránytû az
adott termék tápanyag-összetételérôl
(100 gramm, illetve 1 adag élelmiszer
energia-, fehérje-, zsír-, telítettzsír-,
szénhidrát-, cukor-, élelmirost- és

Kitekintés: Nestlé nemzetközi szinten
2008 és 2009 folyamán felgyorsítottuk
az adagok méretezésével és kommunikálásával kapcsolatos kutatásainkat.
Célunk, hogy a közeljövôben egyre
hatásosabb segítséget nyújthassunk
a fogyasztóknak a kiegyensúlyozott
diéta megteremtésében.

Koppány Hella Kornélia

Számos tanulmány és szakmai ajánlás
hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás kulcsa az élelmiszerek
helyes és változatos kiválasztása.
Ebben az egyik legnagyobb segítséget az élelmiszerek csomagolásán
található táplálkozási információk
jelenthetik.
Kanczler Nóra

szükséges energia, fehérje, szénhidrát,
cukor, zsír, telített zsírsav, élelmi rost
és nátrium teljes napi mennyiségét
mutatja meg, emellett jelzi azt is, hogy
az adott élelmiszer egy adagjának
elfogyasztása ennek mekkora részét
fedezi. Nemzetközi, iparági kezdeményezés: tudományos szakértôk, kormányzat, civil szervezetek és vállalatok
közös munkájának eredményeképp
született meg. (További részletek
2008. évi jelentésünk 19. oldalán.)
Iránytû és INBÉ a termékeken
2009-ben mind az Iránytû, mind az
INBÉ szerepelt az összes releváns
termékünk csomagolásán.

Nestlé Táplálkozási Iránytû és
Irányadó Napi Beviteli Érték
jelölése

nátriumtartalma), a különbözô táplálkozási ajánlásokról, az adott élelmiszer
alapanyagainak élettani jellemzôirôl,
összetételérôl, esetleg a termékhez
köthetô gasztronómiai érdekességekrôl
ad jól követhetô, egyértelmû tájékoztatást. (További részletek 2008. évi
jelentésünk 18–19. oldalán.)

Az Iránytû nem szerepel az üreges
ﬁgurákon (nincs hely a címkén), az
állateledeleken (nem releváns).
Az INBÉ nem szerepel a csecsemôés klinikai tápszereken, bébiételeken
(a beteg, illetve a fejlôdô szervezet
eltérô igényei nem teszik lehetôvé
egységes referencia kidolgozását),
az állateledeleken (nem releváns),
desszerteken (nem releváns), kizárólag kávét tartalmazó termékeken
(energiatartalmuk elhanyagolható).

Irányadó Napi Beviteli Érték, INBÉ
Az INBÉ élelmiszer-címkézési rendszer
egy felnôtt ember kiegyensúlyozott
tápanyag-összetételû étrendjéhez

A Nestlé minden termékkategóriában
megfelel a 7. ábrában felsorolt (részben
önkéntes) információszolgáltatási követelményeknek.
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Információ típusa

Élelmiszertermékek

Nespresso
termékek

Állateledelek

A termék, illetve szolgáltatás
összetevôinek eredete

A termék származását döntô többségben
feltüntetjük. Az összetevôk eredetének
feltüntetésére nincs jogi
kötelezettség

Igen

Nem

Összetevôk, különös tekintettel
azokra az anyagokra,
amelyeknek környezeti vagy
társadalmi hatása lehet

Igen (a termékek 100%-án)
Allergének feltüntetése önkéntes
vállalás alapján

Igen

Nem

A termék vagy szolgáltatás
biztonságos használatának
módja

Igen, amely élelmiszer esetében
ez releváns, pl. konyhai termékek,
kávé, kakaó elkészítése

Igen

Igen, ha releváns.

A termék hulladékként
való kezelése és ennek
környezeti/társadalmi hatásai

Igen (a termékek 100%-án)

Nem

Igen

7. ábra: Információszolgáltatás Nestlé termékeken

Pénzbírság vagy büntetés

Összeg (Ft) és bírság oka

Italok

200 000: Gyártási hibából adódóan a 800 g-os Nesquik termék töltôtömege kevesebb volt,
mint a csomagoláson feltüntetett érték

Konyhai termékek

60 000: Dátumozási hiba, a nap feleslegesen szerepelt a 80 g-os Maggi Magyar Halászlé kockán
100 000: Gyártási ingadozásból adódóan a 200 g-os Maggi Ízvarázsban 1%-kal magasabb volt a sótartalom
az elôírt minôségi paraméterhez képest

Édességek

200 000: A Boci Bársony termék kakaó szárazanyag-tartalma a hatóság szerint nem érte el
a csomagoláson feltüntetett értéket (gyártási hibából adódóan)

Figyelmeztetés

A ﬁgyelmeztetés oka

Italok

Túl kicsi betûméret a csomagoláson: Coffee Mate 170 g

8. ábra: Pénzbírság vagy büntetés a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
információnyújtást és címkézést illetôen
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6.4. Egészségesebb
munkatársak
Gyümölcsfaültetés Bükön
Egyik nap biztonsági bejárást tartottam a büki üzemben, és felfedeztem
egy almafát a kerítés mellett, tele
ﬁnom almával. A gondolat akkor született meg: miért is ne ültethetnénk
gyümölcsfákat? (Régen a gyárunk helyén egy hûtôház üzemelt tele almával,
a környéken rengeteg ilyen gazdaság
volt.) Innen már csak két lelkes
segítôtársra volt szükség, Sátori Alíz
minôségügyi vezetô és Horváth László
gyári fômérnök személyében, akikkel
tovább szôve a gondolatokat és ötleteket megszületett az „Alma körút”
projekt.
Teljes titokban bevásároltunk 28 gyümölcsfát (10 alma, 4 meggy, 3 cseresznye, 4 szilva, 4 mogyoró és 3 körte),
és meghirdettünk egy kétórás csapatépítô feladatot. A gyümölcsfák helyéül
a bioﬁlter melletti dombot jelöltük meg.
Ez olyan terület, amit semmi másra
nem lehet használni, mert rengeteg
pénzbe kerülne az „elszállítása”, tehát
ha késôbb építkezésre kerülne sor,
akkor sem kellene bántani a fákat.
A fák pontos helyét kijelöltük elôzôleg,

beszereztünk ásókat, trágyát, virágföldet. Mivel nem vagyunk járatosak a
gyümölcsfaültetésben, ezért interneten
megnéztük, hogyan is kell csinálni.
Péntek délelôtt 10-kor a lelkes csapat
– kb. 30 munkatársunk – megjelent
az általunk csak „Himalájának” hívott
dombnál és meglepôdve látta, mi is a
feladat.
A területen korábban sok építési törmeléket hagytak, ezt elôször ki kellett
pucolni – egy nagy konténert rendeltünk hozzá. Mivel azonban csapatépítésrôl szólt a feladat, kijelöltünk párokat
is, akik „köztudottan” nem nagyon
„kedvelik” egymást, nekik együtt kellett fát ültetniük.
Szinte minden osztályról vettek részt
emberek, menedzsmenttagok, irodai
dolgozók, operátorok, csoportvezetôk
stb. Mindenki nagyon lelkesen, vidáman dolgozott, és másfél óra múlva
a 28 fa már a helyén állt. A GMP
(Jó termelési gyakorlat) csapat elvállalta, hogy a jövôben gondozza a
fákat, metszi, öntözi, permetezi majd
ôket, hogy pár év múlva ﬁnom termés
is legyen rajtuk.
Közösen értéket teremtettünk…
Markócs Ágnes
emberierôforrás-vezetô
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Táplálkozási ismeretek bôvítése
a munkahelyen
A munkatársak egészsége elengedhetetlen a magas szintû vállalati mûködéshez, ugyanakkor a rossz étkezési
szokásoknak, a mozgásszegény életmódnak és a dohányzásnak tulajdonított
betegségek (pl. érrendszeri megbetegedés, cukorbetegség és elhízás)
rohamos terjedése rontja a termelékenységet és járulékos költségeket
generál.
A munkahely ideális helye a megelôzésnek mind az emberek létszáma,
mind az ott eltöltött idô miatt. Nincsenek ugyan gyors megoldások, és
mindenkinek magának kell felelôsséget
vállalnia saját életmódjáért, de a megfelelô eszközökkel és ösztönzéssel
a munkáltatónak komoly szerepe lehet ennek a tudatosításában.
NQ tréning
A helyes táplálkozás mindenki ügye
a Nestlénél, és az ezzel kapcsolatos
folyamatos tanulás elengedhetetlen
ahhoz, hogy vezetô élelmiszeripari,
egészség és életmód vállalat legyünk.
A 2007-ben Magyarországon is
bevezetett globális NQ tréning
(NQ = Nutritional Quotient) programban (részletek 2008. évi jelentésünk
33. oldalán) 2009-ben 163 munkatárs
vett részt a központi irodában, valamint a szerencsi/diósgyôri gyárakban
– beleértve a szalagok mellett dolgozó
munkatársakat is. 2007 óta összesen
821 fô vett részt NQ tréningeken,
célunk, hogy 2010. év végéig minden
munkavállalónk elvégezze az Alapozó
modult.
NQ tréning modulok
A tréning eredményességének kulcsát
az interaktív, testre szabott modulok

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009
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jelentik, amelyek gyakorlati cselekvésre buzdítják a résztvevôket:
– Alapozó modul: önálló program
minden Nestlé-dolgozó képzésére
– Haladó modul: további lépcsôfok
olyan munkatársak számára, akik
rendszeresen kommunikálnak ügyfelekkel vagy fogyasztókkal;
– Specialista modulok: különös
hangsúlyt helyezünk a fogyasztók
megértésére és a Nestlé táplálkozási és életmód-stratégiájának
alkalmazására az egyes termékkategóriákban.

A „tantermi” oktatások kiegészítésére
2010-ben interaktív e-learning programot és a nehezebben elérhetô,
pl. ﬁzikai munkásoknak szóló eszközöket (a kulcsüzeneteket kiemelô
plakátsorozatot) vezetünk be.
Szûrôvizsgálatok
2006 óta minden évben szervezünk
szûrôvizsgálatokat a munkatársak
számára Budapesten. 2009-ben a
munkahelyi stresszkezelés témája volt
a középpontban, a kollégák tesztek
segítségével mérhették fel az esetük-

Program leírása

ben fennálló kockázatot, illetve
pszichológus szakértôvel is konzultálhattak. Emellett lehetôség nyílt különféle
mérések elvégzésére (testösszetétel,
vérnyomás, vércukor, koleszterinszint), valamint táplálkozási és ﬁzikai
aktivitással kapcsolatos tanácsadáson
való részvételre.

2006

2007

2008

2009

Résztvevôk, elért munkatársak száma (fô)
Központi iroda
NQ tréning (alapozó, haladó, specialista)

–

155

117

Egészségfelmérés (egyes években fogyókúraprogram, irodai masszázs is)

Minden munkavállalónak meghirdetve

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos információk e-mailben, plakátkampány, alternatív eszközök – könyöklô, képernyôvédô –, termékcsomagok)

Minden munkavállalónak meghirdetve

Támogatott sportolási lehetôség szerzôdött partnernél

Minden munkavállalónak biztosítva

Havi belsô hírlevél WellNes rovatában érdekes, aktuális cikkek

Minden munkavállalónak kiküldve

61

Purina Budapest
Támogatott ﬁtneszhasználat szerzôdött partnernél

–

Egészségfelmérés (egyes években masszázs is)

–

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos információk e-mailben, plakátkampány, alternatív eszközök – könyöklô, képernyôvédô –, termékcsomagok)

Minden munkavállalónak biztosítva
–

36

12

Minden munkavállalónak meghirdetve

Szerencs
NQ tréning (alapozó)

–

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos
információk e-mailben, plakátkampány)

–

–

229

Minden munkavállalónak
meghirdetve

93
–

Diósgyôr
NQ tréning (alapozó)

–

–

169

–

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos
információk e-mailben, plakátkampány)

–

Minden munkavállalónak
meghirdetve

–

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos
információk e-mailben, plakátkampány)

–

Minden munkavállalónak
meghirdetve

–

Korlátlan ﬁtneszhasználat szerzôdött partnernél

–

Bük

9. ábra: További belsô, egészséges életmóddal kapcsolatos programjaink

Minden munkavállalónak biztosítva

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

Egészséges táplálkozás

24

A táblázatban felsoroltakon kívül:
– A Nestlé havi belsô hírlevele
(és annak WellNes rovata) eljut a
szerencsi, diósgyôri és büki alkalmazottakhoz is.
– Bükön futballozási lehetôséget is
biztosít a cég.
– Szintén Bükön a nyári partin elsôsegélynyújtó helyet alakítottunk ki
oktatási céllal, különös tekintettel
az otthoni biztonságra (fôként
gyerekeknek).
– Ingyenes gyümölcs és ásványvíz
az alkalmazottaknak mindennap
a budapesti irodában és a gyárakban. Emellett a területi képviselôk
számára is biztosítunk ásványvizet.

6.5. Egészségesebb
lakosság: oktatási és
információs programjaink
Magyarországon a Nestlé több programmal is hozzájárul a lakosság
egészségtudatosabb életvezetésének
kialakításához, a kiegyensúlyozott táplálkozás és helyes életmód népszerûsítéséhez. E programok zászlóshajója
a Nutrikid.
Nutrikid
A Nestlé Hungária Kft. a 10–12 éves
korosztály számára kidolgozott Nutrikid
programot a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének közremûködésével 2003-ban indította el.
Az ingyenes programhoz bármely hazai
általános iskola csatlakozhat. A termékreklámoktól mentes Nutrikid programcsomag egy gyerekeknek szóló,
játékos elemekben gazdag munkafüzetet, egy rajzfilmes videokazettát/
DVD-t és a pedagógusok munkáját
segítô tanári kézikönyvet tartalmaz.
Az érdeklôdô általános iskolák egész
évben ismerkedhetnek a Nutrikid okta-

elnöke, Szabó Z. Levente, a Metropol
életmód-újságírója és szerkesztôje,
Zala Orsolya, a DUE Tallózó magazinjának fôszerkesztôje és Suhajda
Krisztina, a Nestlé kommunikációs
vezetôje – értékelte.

A Nestlé Életmód Központ szakértôi,
akik a beérkezô levelekre személyre
szabott válaszokat adnak:
– Családorvos
– Dietetikus
– Személyi edzô
– Pszichológus

„Dietetikusként nagyon örülök annak, hogy
a gyerekek az egészséges életmódról szóló
diákmagazint készítenek, hiszen a kiegyensúlyozott táplálkozásról egymástól tanulnak a
leg kön nyeb ben” – mondta el Antal Emese,
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

A 2005-ben indított Nestlé Életmód
Központ internetes szolgáltató központ,
ahol szakértôk segítik az érdeklôdôket
abban, hogy választ kapjanak táplálkozással, testmozgással és egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseikre.
A szakértôk tanácsai mellett a weboldal
számos témában, így az egészséges
életmóddal, táplálkozással, egészségmegôrzéssel, szépségápolással,
párkapcsolattal, családdal vagy gyermekneveléssel kapcsolatban kínál
hasznos cikkeket, videókat, teszteket,
kalkulátorokat.

Nestlé Életmód Központ
„Irányt mutat a táplálkozási trendek
útvesztôjében”
tóprogram anyagával a www.nutrikid.hu
honlapon. Az interaktív felületen érdekes olvasmányok, a programhoz
kapcsolódó „A piramis titka” címû ﬁlm
és játékok várják a gyerekeket, és külön menüpont szól a felnôtteknek.
2008. novembertôl 2009. májusig
Nutrikid ajándékokat és sportszereket
is nyerhettek az oldal regisztrált látogatói. 2003 óta több mint 2800
általános iskola közel 260 000 diákja
tanult már a Nutrikid programmal.
A 2009/2010. tanévben 1090 iskola
57 000 db Nutrikid munkafüzetet rendelt.
Nutrikid iskolai pályázat –
Nutrihír – A jövô életmód-újságírói
Szerkesztôséggé alakult a Nestlé
székháza a 2009/2010-es tanévben
meghirdetett pályázat kapcsán.
A Nutrihír döntôjén a gyerekek az
egészséges életmód és táplálkozás
témáit dolgozták fel. Írásaikból készült
el a Nutrikid Magazin, az elsô olyan
országos kiadvány, melyben diákok írnak egészséges életmódról és
táplálkozásról diáknyelven, saját korosztályuknak.

A 2009/2010-es tanévben meghirdetett kétfordulós országos pályázat
döntôjébe a részt vevô 99 általános
iskola 152 csapata közül a legjobb
négy csapat jutott be. A budapesti
Diadal úti Általános Iskola Ökodiadal
csapata és a Magyarnándori Általános
Iskola VitaminKids csapata blog kategóriában, a túrkevei Petôﬁ Sándor
Általános Iskola Megazsír csapata és
a törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc
Általános Iskola Egészségtudorok
csapata pedig írott magazin kategóriában bizonyított az elôdöntôn.
A döntôn a gyerekek többek között a
tinédzserkori fogyókúra problémáiról
írtak fogalmazást, a vegetarianizmusról készítettek interjút Szûcs
Zsuzsannával, a Nestlé dietetikusával,
felmérték évfolyamtársaik reggelizési
szokásait, sôt valódi életmódmagazinhoz méltóan hírességek étrendjét is
bemutatták. Mörk Leonóra, az ELLE
fôszerkesztô-helyettese és tördelôk is
segítettek végsô formába önteni elképzeléseiket. Munkájukat szakavatott
zsûri – Antal Emese, a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének
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Link: www.eletmodkozpont.hu,
www.nestle.hu/eletmod

800
700
600

A Nestlé Életmód Központ fôvédnöke
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
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10. ábra: A Nestlé Életmód Központ szakértôihez beérkezett kérdések

Nagy Botond

Gönczi Fanni Melanie
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7. Élelmiszer-biztonság
7.1. Párbeszéd az érintettekkel az élelmiszerbiztonságról
A 2009 júniusában nemzetközi módszertan szerint lebonyolított érintetti
fórum az élelmiszer-biztonság és
minôségi élelmiszerek témakörét járta
körül, különös tekintettel a termékek és termékösszetevôk nyomon
követhetôségére, a termékcímkézésre
és a tudatos fogyasztói magatartás
támogatására. Ilyen érintetti párbeszédre a Nestlé Csoporton belül a
régióban elôször Magyarországon
került sor.
A fórumon megjelentek nemcsak a saját véleményüket és ötleteiket osztották
meg a Nestlével, hanem egymás között
is élénk szakmai diskurzust folytattak.
A résztvevôk egyöntetûen fontosnak
tartották a részletesebb termék- és származási információk elérhetôvé tételét és
a piaci bizalom erôsítését az értéklánc
szereplôi között. Emellett kulcstémaként
jelent meg a vállalati szféra és a tudományos élet kötelékeinek szorosabbra
fûzése is.

A fórum résztvevôi*:
• Champden & Chorleywood Élelmiszer-ipari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht.
• Magyar Technológiai Platform
• Élelmiszer-feldolgozók Országos
Szövetsége
• Eurosugar S.A.S. Magyarországi
Fióktelepe
• Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
• Hulladék Munkaszövetség
• Központi Élelmiszer-tudományi
Kutató Intézet
• Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
• MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állat-egészségügyi Igazgatóság
• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
• Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
• Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület
• Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Fôiskolai Kar, Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék
• Szegedi Egyetem Élelmiszer-mérnöki
Intézet
• Wessling Hungary Ltd.
*Ez a lista a fórumon részt vevô szervezetek listája.
A szervezetek nem kommentálták, illetve nem hagyták jóvá
e jelentés tartalmát.

Dr. Süth Miklós, az FVM élelmiszerláncfelügyeleti szakállamtitkára szerint:
„A piaci szereplôk közös társadalmi
felelôssége az átláthatóság, a nyíltság
és bizalom kölcsönös megteremtése és
fenntartása. Továbbá fontos – lehetôség
szerint – a közelség elvének megvalósítása, a lokális termelés és beszállítás
révén. Mindemellett fontosnak tartom a
környezettudatossághoz fûzôdô szemlélet formálását az élelmiszertermékekre
nézve. Végezetül, érdemes minél jobban
feltérképezni, hogy a civil szervezetek,
akik a fogyasztókat képviselik, mi iránt
aggódnak, milyen elvárásokat fogalmaznak meg.”

Dr. Mohos Ferenc, a Szegedi Egyetem
Élelmiszer-mérnöki Intézetének profeszszora kifejtette, hogy: „A táplálkozással
kapcsolatos ismeretek köre a sarlatánság
sebeitôl vérzik – ezért számítok a hiteles
ismeretterjesztés terén a Nestlére, amely
a tudományos kutatás zászlóshajója. Továbbá, keresse a cég azokat a megoldásokat, amelyek a leglényegesebb, hasznos termékjellemzôket a jelenlegi piaci
gyakorlatnál jobban közlik a fogyasztókkal. Harmadrészt: a kis- és középvállalkozások speciális élelmiszeripari készítményeikkel képesek inkább piaci sikereket
elérni, nem pedig a gyakran jellemzô
másolással. A Nestlének érdemes lenne
e vállalkozásoknak szakmai segítséget
nyújtania, akár a bevált legjobb gyakorlatok átadásával.”

7.2 Elôvigyázatosság
Az erre hivatott szervezeti egységek,
krízisbizottságok nemzetközi és helyi
szinten is folyamatosan nyomon követik azokat az eseményeket, amelyek
akár a Nestlére, akár a környezetre
vagy a társadalomra negatív hatással
lehetnek. Feladatuk a krízisek 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 telefonkonferenciák, a közvetlenül a nemzetközi
szervezetektôl, pl. az ENSZ Egészségügyi Szervezetétôl (WHO), illetve
a Nestlé kutatóközpontjából származó
információk.
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.

7.3 Minôségpolitika
és minôségirányítás
A Nestlé és a minôség
Semmilyen körülmények között nem
kötünk kompromisszumot a termékeink biztonságát illetôen; mindent el
kell követnünk, hogy a legmagasabb
minôségû termékeket kínáljuk fogyasztóinknak. Ennek értelmében az irányadó jogszabályok és rendelkezések
betartása kötelességünk; nem képezik alku tárgyát.
Megfelelô emberi erôforrás, berendezések és eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy mindenkor biztosítsák
a Nestlé termékek biztonságát és elvárásoknak való megfelelést.
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
szükséges képességekkel.
Annak érdekében, hogy ezt minden
dolgozó a sajátjának érezze, a budapesti központban is oktatást szervezünk Faces of Quality (Minôség arcai)
néven, mely bemutatja a minôségirányítási rendszer mûködését, a
jogszabályok alkalmazási gyakorlatát,
a fogyasztói kapcsolatok kezelésének
módját és az érzékszervi vizsgálatok
folyamatát is.

Intézményrendszer
A Nestlé kiterjedt intézményrendszerrel és számos szabályzattal rendelkezik
az élelmiszer-biztonság és -minôség
területén. Ennek elemei:

termékek fejlesztése, forgalmazása,
értékesítése. Büki állateledelgyárunk
szintén tanúsíttatta folyamatait ezen
szabványok szerint.
Minség
Biztonság és egészség

Minôség-, foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági, környezetirányítási politika, amely röviden
és közérthetôen foglalja össze a Nestlé
Hungária Kft. alapelveit és elkötelezettségét e területeken. A dokumentum
a www.nestle.hu oldalon elérhetô.
Minôségirányítási rendszer
A Nestlé Hungária Kft. minôségirányítási
rendszerét folyamatosan fejleszti.
2009 áprilisában az SGS Hungária Kft.
tanúsította a cég folyamatalapú,
Nestlé-speciﬁkus, Integrált Irányítási
Rendszerét (NIMS). Ez a termékfejlesztéstôl a fogyasztásig lefed minden, a
vásárlókkal és a fogyasztókkal kapcsolatos tevékenységet.
A magyar viszonylatban egyedülálló
rendszer lényege, hogy magában
foglalja a nemzetközileg elismert
minôségügyi (ISO 9001), élelmiszerbiztonsági (ISO 22000), környezetvédelmi (ISO 14001) és egészségügyi,
munkavédelmi (OHSAS 18001)
szabványokat és a Nestlé saját
minôségirányítási rendszerét (NQMS).
A tanúsítvány 2012-ig érvényes a
következô tevékenységekre: csokoládé és egyéb édesipari termékek,
félkész termékek, azonnal oldódó
kakaópor és kávéspecialitások gyártása, forgalmazása és értékesítése,
marketing és fejlesztési tevékenység,
kapcsolattartás a fogyasztókkal;
konyhai termékek, tápszerek és bébiételek, egyéb élelmiszerek és wellness-

2009-ben a legjelentôsebb feladatunk és egyben sikerünk a minôségirányítási rendszerünk továbbfejlesztése volt azáltal, hogy bevezettük és sikeresen tanúsíttattuk integrált irányítási rendszerünket a
Nestlé Hungária Kft. minden telephelyén.
Pletyák Mihályné Elvira, a Nestlé technológiai osztályának vezetôje

OHSAS 18001

Környezetvédelem
IS0 14001

IS0 9001,
NQMS

Élelmiszerbiztonság
IS0 22000

11. ábra: NIMS: egy rendszer – öt nemzetközi szabvány

A NIMS rendszer:
– menedzsmenteszköz, amely megkönnyíti az irányítást a minôség,
az élelmiszer-biztonság, az egészség- és a környezetvédelem terén;
– tudatos hozzáállást és folyamatos
teljesítményjavulást eredményez
ezeken a területeken;
– biztosítja az elôírások teljes körû
betartását.
Az integrált irányítási rendszer a cég
saját, globális minôségirányítási rendJeles Alexander
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8. Kommunikáció a fogyasztókkal
szere, a Nestlé Quality Management
System (NQMS) keretén belül
mûködik. Ezt részletesen bemutattuk
2008. évi jelentésünk 17. oldalán.

mûködését, a gyártás biztosításához
szükséges minôségügyi feladatokat,
a gyártásközi ellenôrzéseket és belsô
átvizsgálásokat.

Minôségbiztosítási Osztály
A regionális minôségbiztosítási vezetô
irányítása alatt a Nestlé Hungária
központjában két fô végzi a minôségirányítási rendszer mûködtetéséhez
kapcsolódó feladatokat, valamint intézi
a társosztályok, fogyasztók, vevôk,
szállítók és hatóságok minôséggel
kapcsolatos ügyeit.
A gyárakban külön minôségbiztosítási
szervezet mûködik helyi vezetô irányítása alatt, amely magában foglalja
többek között a laboratóriumok

Minôségteljesítési célok
A regionális és a speciﬁkus helyi célokat a minôségpolitikával összhangban, a cég központi iránymutatását
követve tûzzük ki.

adatokat elemezzük; meghatározzuk
a minôségügyi elôírások fejlesztése
érdekében szükséges döntéseket,
tevékenységeket, tréningeket; azonosítjuk a rövid távú és stratégiai
lehetôségeket, akciótervet készítünk.

Minôségügyi Vezetôi Átvizsgálás
(MRQ)
Ez legalább éves rendszerességgel történik. Keretében a minô ségbiztosítási tevékenységekre vonatkozó,
az egész szervezetbôl (beleértve az
üzleti partnerek adatait is) származó

8.1. Felelôs marketing
A fogyasztókkal való felelôs kommunikáció 1999 óta része a Nestlé üzleti
alapelveinek. A Fogyasztói Kommunikációs Alapelvek:
– támogatják a mértékletességet,
az egészséges táplálkozási szokásokat és a ﬁzikai aktivitást,
valamint, a gyerekek esetében, a
szülôi tekintély csorbítatlanságát
és a népszerûséggel vagy sikerrel
kapcsolatos irreális elvárások keltésének elkerülését;
– betartása minden marketinggel és
reklámozással foglalkozó munkatársunknak és ügynökségünknek
kötelezô;
– kitér a gyerekeknek szóló felelôs
kommunikáció és reklámozás
kérdésére: egyrészt tiltják a reklámozást a 6 éven aluliaknak,
másrészt a 6–12 évesek felé irányuló marketingtevékenységeket az
NF kategóriába bekerülô termékekre korlátozzák – ezek hozzájárulnak
a kiegyensúlyozott étrendhez, és
egyértelmû cukor-, só- és zsírbeviteli korlátokat tartanak be.
Ezeket a szabályokat minden országban, így Magyarországon is 2008
végéig érvényesítettük.
A Fogyasztói Kommunikációs Alapelvek betartására a Nestlé „Végrehajtási
Útmutatót” és monitoring rendszert
hozott létre.

Jeles Alexander

Tekintettel a jogszabályok szigorodására
és a növekvô fogyasztói érdeklôdésre,
a Nestlé felülvizsgálta és megerôsítette
belsô szabályzatát a termékeken
szereplô táplálkozási és egészséggel
kapcsolatos állításokra vonatkozóan.
2008. év végén a kötelezô folyamatokat elôíró „Általános Elôírások”
elnevezésû szabályzatot léptetett

életbe a cég. Ezt követôen 2009-ben
bevezettük az „[Egészségügyi] Állítások Fejlesztésének Szabványát”, ami
a fogyasztói megértés vizsgálatát, a
szigorú tudományos bizonyítási folyamatokat, a sokszereplôs csapatmunkát és felelôsségi köröket is szabályozza. További átfogó eszközök és az
összes marketinges munkatárs képzése folyamatban van.
Nemzetközi kitekintés:
Gyerekeknek szóló reklámozás
2009 novemberéig a Nestlé nyolc
különféle önkéntes iparági kezdeményezéshez csatlakozott, melyek
34 országot érintenek nemzeti vagy
regionális szinten. Ezek egyike az
EU Pledge (a 27 tagállamra kiterjedô
EU Vállalás), melynek célja a jó étrend
és az egészséges életmód támogatása,
elôsegítése, ezen belül is a 12 éven
aluliaknak szóló reklámozás önkéntes
korlátozása.
Az összes kezdeményezés megvalósítását független, harmadik felek
ellenôrzik. Az EU Pledge elsô független jelentése szerint a gyerekeknek
szóló programokban 93%-kal csökkent azon termékek hirdetéseinek
a száma, amelyek nem felelnek meg
a részt vevô cégek által felállított
táplálkozástani szempontoknak.
Az önkéntes korlátozásoknak való
megfelelés Európa-szerte magas volt.
A Nestlé Hungária Kft. jogi osztálya
folyamatosan ellenôrzi az említett
önkéntes normák, valamint az alábbi,
marketingkommunikációra vonatkozó
jogszabályok betartását:
– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról
szóló 2008. évi XLV. törvény
– A gazdasági reklámtevékenység
alapvetô feltételeirôl és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Új Reklámtörvény)

– A gazdasági reklámtevékenységrôl
szóló 1997. évi LVIII. törvény (hatályos 2009. március 1-jéig)
– A fogyasztóvédelemrôl szóló 1997.
évi CLV. törvény módosítása
– A tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény)
2009-ben az osztály a fenti jogszabályoknak nem megfelelô esetet nem
regisztrált.
Mindemellett önkéntes vállalásunk,
hogy a reklámokat megjelenés elôtt
a marketing-márkacsoportok döntése
alapján véleményezésre elküldjük az
Önszabályozó Reklám Testületnek.

8.2. Fogyasztói Szolgálat
A Nestlé számára nagyon fontos,
hogy megismerje a termékeit vásárló
emberek igényeit, sôt, elébe menjen
a fogyasztói elvárásoknak. Emellett
elengedhetetlennek tartja, hogy a
fogyasztók elmondhassák véleményüket, ötleteiket. E célok megvalósítására jött létre a Fogyasztói Szolgálat.
Az érdeklôdôket tájékoztatjuk a Nestlé
legújabb márkáiról, termékeirôl, azok
felhasználásáról és elérhetôségérôl.
Táplálkozástudományi szakembereink
segítségével táplálkozási kérdésekben is szakszerû felvilágosítást tudunk
nyújtani.
Nagy érdeklôdés mutatkozik fogyasztóink részérôl a Nestlé aktuális nyereményjátékai iránt is. Munkatársaink
szívesen adnak felvilágosítást a részvételi feltételekrôl, a sorsolásokról,
a nyertesek névsoráról.
A Fogyasztói Szolgálat amellett, hogy
tanácsot és felvilágosítást ad, a fo-
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9. Munkatársaink
gyasztóktól érkezett észrevételeket,
ötleteket felhasználva és elemezve
javaslatokat tesz a termékfejlesztésre
is, így képviselve a fogyasztók érdekeit a vállalaton belül.
A fogyasztói reklamációk okait a cég
alaposan kivizsgálja, hogy megtegye
a szükséges intézkedéseket, valamint
gyors és pontos visszajelzést adhasson a fogyasztónak.
A Szolgálat részletes statisztikát
vezet a beérkezô telefonhívásokról,
levelekrôl. Pontosan ismerjük és nyomon követjük a megkeresések, ezen
belül a panaszok számát, témáját,
a megoldott panaszok számát és a
megoldás módját.
2009-ben 31 095 volt a Nestlé
Fogyasztói Szolgálatához beérkezett
megkeresések száma. Ezek döntô
többsége érdeklôdés volt, továbbá
információszerzés elsôsorban nyereményjátékokkal, promóciókkal és
természetesen a termékekkel kapcsolatban. Mindössze 257 volt a termékpanaszok száma, ez az összes
megkeresés 0,8%-át jelenti.
2010-re a célunk, hogy továbbra is
magas színvonalon kezeljük a fogyasztói megkereséseket.
2009-ben egy független cég felmérést
végzett az élelmiszeripari vállalatok
fogyasztói szolgálatainak összehasonlítására. A felmérés eredménye szerint:
– A Nestlé telefonos Fogyasztói
Szolgálatának teljesítménye: 94%
(az átlag 74% volt). Itt vizsgálták,
hogy felveszik-e a telefont az operátorok, értékelték a válaszolás
hangnemét, a segítôkészséget, az
operátorok kreativitását, a termékpanaszok intézését.
– A Nestlé e-mailes Fogyasztói
Szolgálatának teljesítménye: 93%
(az átlag 60% volt).

Vizsgálták a válaszok gyorsaságát, a levelek arculatát, stílusát,
a megfogalmazás pontosságát.
– A Nestlé Fogyasztói Szolgálatának
erôsségei a kvaliﬁkált és fogyasztóbarát szolgáltatás, a vállalati imázs
védelme és a fogyasztói lojalitás
építése a cég és termékei iránt.

8.3. Vevôi elégedettség
mérése

Az összesített adat 2009-ben
0,25 volt, vagyis 1 millió eladott
termékre 0,25 reklamáció jutott.
– 60/40+ tesztek.
– Brand Health Tracking: éves
felmérés, mely a Nestlé márkái
és versenytársai ismertségét és
imázsát vizsgálja. Segítséget nyújt
az adott év kommunikációs hatékonyságának elemzésében és
a következô évi célok meghatározásában. A felmérést 2002 óta
végezzük.

A Nestlé Magyarországon is végez
számos, a vevôi elégedettség mérését
célzó vizsgálatot.
– Valamennyi termékcsoportra
vonatkozóan havi kimutatás készül
az eladott termékmennyiségre esô
fogyasztói panaszok számáról.

Célunk, hogy folyamatos
képzéssel és szakmai fejlesztéssel munkatársainknak
jobb munkalehetôségeket
és magasabb jövedelmet
biztosítsunk.
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
életébe, és az esélyegyenlôséget is
tiszteletben tartják.
A globális gazdasági válság magyarországi hatásai ellenére 2009-ben is
biztosítottuk munkatársaink képzését
és fejlesztését. Sôt, néhány telephelyünkön jelentôsen nôtt a képzési órák
száma. Tovább javult egészség és
biztonság teljesítményünk – csökkent
a balesetek száma. Az alkalmazottak,
a menedzsment és a szakszervezetek
kapcsolata rendezett, a kommunikáció folyamatos.

9.1. Fôbb célok, projektek,
eredmények

Egri Zsóﬁa

Karrier-tanácsadás
A szervezeti kultúrafejlesztési program
eredményeibôl kiindulva született
a karrier-tanácsadási projektünk.
Komolyan vettük a dolgozók önmegvalósításra és a vállalat utánpótlásra
való igényét, és azt kerestük, hogyan
valósítható meg legjobban, hogy az
egyének fejlôdésébôl ôk maguk,
a vezetôk és a Nestlé is proﬁtáljon.
A budapesti dolgozóknak karrier-tanácsadási beszélgetést ajánlottunk
fel. A lehetôséget kb. 90 kolléga vette
igénybe.

„A karrier útja nem minden esetben jelent magasabb beosztást, van, amikor a pozíció marad,
csak a munkakör gazdagodik. Tegyük fel egy
példa erejéig, hogy mégis.
Nos, ha szeretnénk, hogy az illetô beváljon új pozíciójában, akkor az elôléptetésnek ne az eredeti
pozícióban elért siker legyen az alapja, hanem a
következô pozícióra való valamilyen szintû megérlelôdés. Ha ezt választjuk, akkor igaz ugyan,
hogy a vezetônek ez plusz munkát jelent, hiszen
elôször is segítenie kell azonosítani az ambíciót,
törôdni kell azzal, hogy az oda vezetô úton milyen
készségeket kell a gyakorlatban kipróbálni és
bizonyítani, valamint ehhez illeszkedô pluszfeladatokat kell adnia. Tehát az érlelôdésben fontos
szerepe van.
Ezt azonban a beosztottak busásan meghálálják, mégpedig fokozódó motivációval, stratégiai
részvétellel, osztályok közti együttmûködéssel,
melyek a vezetô stratégiai tevékenységeinek
spórolnak idôt. Ugyanakkor a többi beosztott is
magasabb motivációval igyekszik egyre hasznosabb tagja lenni a csapatnak. Hogy a Nestlének ez hol éri meg, az már egyértelmû: egyre
önállóbb és szakmailag kidolgozottabb projektek
indulnak, a szervezet elkezdi kiaknázni a belsô
tartalékait. Ez akár proﬁtra is lefordítható. Így a
karrierfejlesztés vagy tényleges elôrelépést jelent,
vagy azonos szintû, de másik pozícióba való elmozdulást, esetleg munkakör-gazdagítást jelent,
a megtérülés – bár nem biztos, hogy azonnali –
szinte garantált mindhárom érdekcsoportnál.”
Verô Barbara, Nestlé Hungária
dolgozói fejlesztés és képzés vezetô

A beszélgetések nyomán áthelyezések, projekt jellegû együttmûködések
indultak el. Pozitív, hogy sok kolléga esetében a szervezet viszonylag
rövid idô alatt reagált a felmerülô
igényekre.

„Természetesen a beszélgetéseket komoly
titoktartás védi, még a résztvevôi körrôl sem
mondhatok név szerint semmit. Amire büszkék
vagyunk, hogy a legtöbb esetben sikerült a
fejlôdést elindítanunk, fejlesztenünk a tudatosságot a karrierépítésben. Ezt nem egy alkalommal
a vállalati hírlevélben történô kihirdetés követett,
amennyiben valaki egy másik területen találta
meg identitását, ahol a képességei jobban
hasznosulnak. Nagyon kirívó kudarcról nem
tudnék beszámolni, de elôfordult, hogy valakinél
a hasznosság meg nem valósulásából fakadó
frusztrációt nem sikerült feloldani lehetôségek
vagy a szervezeti egység által kínált alternatívák
hiányában. Sajnos az sem kizárt, hogy a Nestlé
eddigi befektetései egy másik cégnél fognak
hasznosulni.”
Verô Barbara, Nestlé Hungária
dolgozói fejlesztés és képzés vezetô

9.2. Képzés
A Nestlé nagy hangsúlyt fektet az
élethosszig tartó tanulás elvére mind
nemzetközi, mind helyi szinten, 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 szorgalmazó 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.
A Nestlé felfogása szerint legnagyobb
mértékben, mintegy 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
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képzések, oktatások tíz százalékban
járulnak hozzá az egyéni fejlôdéshez.
Ez a koncepció az alapja az éves tréningterv, illetve a hosszú távú egyéni
fejlesztési terv kialakításának.
Gyakornoki lehetôségek
és COMEX Program
2009-ben a Nestlé központba
23 pályakezdôt vettünk fel különbözô
területekre. Kifejezetten számukra
fejlesztettük ki a COMEX (Commercial
Executive Management Trainee) frissdiplomás-programunkat, melynek so-
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rán nagyrészt marketing-értékesítési
irányultságú szakembereket képzünk.
A COMEX programban 2009-ben
5 fô vett részt.
A Nestlé célja, hogy betekintést nyújtson az egyes tevékenységi területek
mindennapjaiba, hogy a diákok gyakorlati ismeretekkel is gazdagodhassanak. Szakmai gyakorlat keretében
közel 20 hallgató vett részt a tapasztalatszerzésben marketing, supply
chain, controlling és technológia területeken.

Korrupció megelôzése
Megelôzés céljából 2008-ban publikáltuk a magyar piacon a Nestlé
világszerte azonos Üzleti Etikai Kódexét a helyi munkavállalók számára,
helyi alkalmazásokkal kiegészítve.
2009 óta minden Nestlé dolgozó kitöltötte az ún. „A” nyilatkozatot, amelyben a Nestlé Hungária Kft.-vel fennálló
munkaviszonyon kívüli további
munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban nyilatkozott. A „B” nyilatkozatban pedig arról nyilatkoznak, hogy a

2009
Összes képzési óra

Képzési óra/fô

Nestlé Hungária

26 659

20,3

Központi iroda és Purina Budapest

12 968

32,8

4 566

12,2

szellemi

2 506

32,5

ﬁzikai

2 060

6,9

2 750

13,0

221

7,9

2 529

13,8

6 375

19,3

szellemi

1 636

22,1

ﬁzikai

4 739

20,1

Szerencs

Diósgyôr
szellemi
ﬁzikai
Bük

12. ábra: Képzési óraszám

Képzéstípus / Fô

Nestlé Hungária

Központi iroda és Purina Budapest

Szerencs és Diósgyôr

Bük

1 930

656

944

330

289

146

119

1 759

112

442

Angolnyelv-tanfolyam
Iskolarendszerû képzés (tanulmányi szerzôdéssel)

Kötelezô oktatás
Készségfejlesztés
Szakmai továbbképzés
Csapatépítés

13. ábra: Képzéstípusok és a résztvevôk száma 2009-ben
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Nestlé Hungária Kft.-vel fennálló
munkaviszony mellett munkaviszonyt,
illetve munkavégzésre irányuló egyéb
(ingyenesen vagy ellenérték ellenében
betöltött) jogviszonyt kívánnak-e
folytatni. Ezt a cég folyamatosan
nyomon követi.
Korrupcióval kapcsolatos esemény
2009-ben nem történt.

9.3. Juttatások
A munkavállalók a Nestlénél a versenyképes ﬁzetésen kívül juttatások széles
körét kapják:
– 13. havi ﬁzetés
– Rugalmas munkaidô
– Cafeteriarendszer
– Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
– Bébiétel ajándékcsomag a munkavállalók csecsemôinek
– Karácsonyi és húsvéti ajándékok
a dolgozóknak
– Sportolás támogatása
– Csoportos életés balesetbiztosítás
– Foglalkozás-egészségügyi
szolgálat
– Hûségjutalom
– Jutalom nyugdíjazás esetén
– Iskolakezdési támogatás
– Egyéb dolgozói kedvezmények
közremûködô partnereknél
(utazás, ruhavásárlás)
Mindenkit, aki a Nestlével (akár határozott vagy határozatlan idejû, akár
Telephely megnevezése

Beosztás

24

Központi iroda

1 610

37

366

41

89

59

10

9

teljes vagy részmunkaidôben foglalkoztatott) szerzôdéses munkaviszonyban áll, azonos juttatások illetik meg.

A Nestlé Hungária Kft.-nél 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 ﬁzikai
dolgozóké, de az értékelés mindkét
esetben befolyásolja a ﬁzetésemelés
mértékét.

Vezetôk
A Nestlé Vezetési Alapelvei
részletesen tartalmazzák a vállalat
felsôvezetôivel szembeni elvárásokat.
A felsôvezetôk díjazása és a szervezet
teljesítménye közötti kapcsolatot az
ösztönzôrendszer biztosítja. A Nestlénél
kétfajta ösztönzés mûködik. A rövid
távú ösztönzés keretében prémiumot
az éves célkitûzések teljesülésétôl
függôen kapnak a vezetôk. A célkitûzések általában három részbôl állnak:
csoport vagy vállalati szintû célok,
osztályszintû célok, személyes célok.
Ezek arányai munkakörtôl függôen
változnak.
A hosszú távú ösztönzés motiválja a
felsôvezetôket a Nestlé vállalati részvények értékének növelésére.

A végkielégítés mértékét a Kollektív
Szerzôdés rögzíti, a vállalatnál töltött
munkaviszony hosszától függôen.
Mértéke öt év munkaviszony után
magasabb, tíz év után pedig a Munka
Törvénykönyve által elôírt kétszerese.
A legfelsôbb vezetés saját teljesítményét a kitûzött bónuszcélok teljesítése
alapján értékeli, amelyben szerepelnek egyéni, osztály- és vállalatszintû
célkitûzések, illetve a piaci üzleti stratégia céljai. Ez tartalmaz gazdasági, társadalmi és környezeti célkitûzéseket,
amelyek fôként a munkakörtôl és
tevékenységtôl függnek.
Összeférhetetlenség
Az érdekkonﬂiktusokkal kapcsolatos
tudnivalókat a Nestlé csoport üzleti
etikai kódexének helyi alkalmazása
tartalmazza. A dokumentum minden
munkavállalóra vonatkozóan kötelezô
érvényû, ezen felül használjuk a
korrupció megelôzése témánál
(ld. 32. oldal) részletesen tárgyalt,
minden munkavállaló által kitöltött
"A" és "B" nyilatkozatot is.

Átlagos kezdô ﬁzetés a beosztásban (E Ft)

Minimálbér (E Ft)

Arány (%)

Osztályasszisztens

162

71,5

227%

Purina Budapest

Menedzserasszisztens

196

71,5

275%

35

Szerencs

Operátor

72

71,5

101%

24

6

Diósgyôr

Operátor

72

71,5

101%

1

0

Bük

Csomagoló

74

71,5

104%

14. ábra: Az átlagos kezdô ﬁzetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a szervezet jelentôsebb telephelyein
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9.4. Egészség
és biztonság
A Nestlé Munkahelyi Egészségvédelmi
és Biztonsági Irányítási Rendszer támogatja a „nulla baleset” iránt elkötelezôdött munkakultúránkat. 2009-ben
tanúsíttattuk az OHSAS 18001
egészségvédelmi és munkabiztonsági
irányítási rendszert.
A szabályok betartása
Az üzleti alapelveinkben lefektetett,
és a magyar jogszabályokban elôírt
egészségvédelmi és munkabiztonsági
szabályok betartását független audit
programunk, a CARE is ellenôrzi.
A CARE az emberi erôforrás, az
egészségvédelem és munkabiztonság, az üzleti etika és a környezetvédelem területein mûködik. Keretében
három különbözô független, külsô
tanúsító szervezet ellenôrzi a szabályok betartását.
Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi
törvény és annak módosítása, a 2007.
évi CLXI. törvény alapján az üzemekben (Szerencsen és Diósgyôrben
együtt, Bükön külön) munkavédelmi
felelôsöket választottunk. A munkavédelmi megbízottak száma Szerencsen
9 fô, Diósgyôrben 5 fô, Bükön 4 fô
volt. (A központi irodában és a Purina
budapesti irodájában nem volt munkavédelmi megbízott.)
A munkavédelmi megbízottak minden hónap elsô hétfôjén megbeszélést tartanak a vezetôkkel az aktuális
munkavédelmi, környezetvédelmi
kérdésekrôl.
Biztonsági beszélgetések
A Nestlé minden gyáregységében
tovább folytatódik a viselkedésalapú
munkavédelmi program, az ún. biztonsági beszélgetések (BIBE) rend-
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Cél
Eredmény

3000
2 040

2000
1500

2006

2007

2008

2009

Balesetek száma

17

11

13*

7

Összes kiesô nap

473*

606*

621*

363

0,14%*

0,18%*

0,18%*

0,11%

Nestlé Hungária

2 682

2 386

2500
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Kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában

1 248

Központi iroda és Purina Budapest

1000
500

Balesetek száma

2

2

2*

1

0

Összes kiesô nap

30

7

60*

47

0,03%

0,01%

0,06%*

0,05%

Balesetek száma

9

7

9

6

Összes kiesô nap

252

186

286

316

0,17%

0,13%

0,19%*

0,21%

Balesetek száma

6

2

2

0

Összes kiesô nap

109

331

193

0

0,15%

0,45%*

0,22%*

0%

Szerencs+Diósgyôr

Bük

Kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában
Szerencs és Diósgyôr

15. ábra: Biztonsági beszélgetések száma gyáranként 2009-ben

szere, amely nagyban hozzájárult a
balesetek számának csökkentéséhez.
(A Biztonsági beszélgetések program
részletes bemutatása 2008. évi jelentésünk 38. oldalán található.)

elôször, ebben az évben nem történt
kiesô idôvel járó baleset. A szerencsi és diósgyôri gyárakban 2008-ról
2009-re a kiesô idôvel járó balesetek
száma a felére csökkent.

Példaként említhetô a büki gyár eredményeinek javulása, ugyanis 2006ban még 10 jelentésköteles baleset
történt, amibôl 6 járt kiesô idôvel.
2009-re ez 2 jelentésköteles balesetre csökkent, és a gyár történetében

Mivel legfôbb értékünk az ember, továbbra is elkötelezettek maradunk a
biztonság iránt. Tudatában vagyunk
annak, hogy a balesetek többsége
(mintegy 90%-a) a veszélyes cseleke detekbôl származik, ezért is tartjuk

Kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában
Bük

Kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában
16. ábra: Munkaidô-kieséssel járó üzemi balesetek száma – 2006–2009
*Ezekben a cellákban kalkulációs hiba miatt a 2008-as jelentésben téves adatokat közöltünk. Itt már a helyes adatok szerepelnek.

fontosnak a program további mûködtetését és folyamatos fejlesztését.
Balesetek
Halálos vagy maradandó károsodást
okozó baleset 2009-ben sem fordult
elô. Elsôsegélynyújtást igénylô üzemi
balesetekrôl nincs adatunk.

9.5. Párbeszéd
a munkavállalókkal
Szakszervezet
A Nestlénél a magyar Munka Törvénykönyve szerint az ügyvezetô igazgató
kivételével valamennyi alkalmazott a
Kollektív Szerzôdés hatálya alá tartozik.
A Nestlé Hungária Kft. a munkavállalók, illetve a munkavállalói érdekképviseletek felé a Munka Törvénykönyvében

meghatározott módon és határidôk
betartásával kommunikálja a munkavállalókra nézve jelentôs hatással bíró
mûködési változásokat, intézkedéseket. (A határidôk és az eljárási szabályok esetrôl esetre különbözôek.)
Ezen túlmenôen a társaság kollektív
szerzôdése is rögzít speciális szabályokat átszervezés esetére. Eszerint
ha az intézkedés a Munka Törvénykönyvében rögzített számú munkavállaló munkaviszonyát érinti, a Nestlé
köteles bizonyos intézkedések megtételére, illetve köteles az intézkedés
tervezetét az üzemi tanáccsal és a
szakszervezeti bizottsággal véleményeztetni.
Az egyesüléshez és kollektív szerzôdéshez való jog esetleges sérülését

okozó helyzet a cégnél 2009-ben
nem fordult elô. A Nestlé folyamatosan tájékoztatja az alkalmazottakat a
dolgozók nagyobb csoportját érintô
kérdésekben.
Üzemi tanács
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 megbe-
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széléseken folytatott egyeztetés a
dolgozói képviselet és a felsôvezetés
között.
Az üzemi tanácsot képviselô tagok
kb. 60%-a az édesipari dolgozók
szakszervezetének is tagja.
A Központi Üzemi Tanáccsal együttmûködési szerzôdésünk van, ami a
Munka Törvénykönyvében kötelezôen
elôírtaknál kedvezôbb feltételeket határoz meg.
Munkavállalói párbeszéd
egyéb formái
A szakszervezettel való folyamatos
kapcsolattartás mellett évente egy
információs nap szolgálja a munkatársak bevonását, a velük való személyes párbeszédet. Emellett írásban
az intranetoldalak és a havonta
megjelenô hírlevél gondoskodik a
munkatársak informálásáról.

9.6. Esélyegyenlôség
Az esélyegyenlôség és az emberi jogi ügyek tekintetében a Nestlé
mûködését az Üzleti alapelvek c.
dokumentum és az Emberi erôforrás
szabályzat irányítja.
A Nestlé világszerte egyre több kezdeményezést indít a munkavállalók
egyenlô bánásmódjának, illetve karrierlehetôségeinek megteremtéséért.
Ennek keretében többek között kiemelt ﬁgyelmet szentelünk a nôk helyzetére, például a kismamák munkába
való visszaállásának folyamatára.
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kismamákról, ha korábbi munkatársaik már nem dolgoznak a cégnél.
Megüresedô pozíciók esetén elsô lépésben megvizsgáljuk, hogy a visszatérô
kismamák között nincs-e megfelelô
tapasztalattal rendelkezô személy.
A szülési szabadságra távozó kismamák esetében pedig felmérjük viszszatérésük várható idôpontját, illetve
hogy érdekli-e alternatív megoldás,
pl. távmunka.
A helyi alkalmazottak aránya
Helyi alkalmazottnak azok a munkavállalók számítanak, akik az adott

Fogyatékkal élôk foglalkoztatása
a diósgyôri gyárban
A Prima-Soft önálló foglalkoztató cég
2007 tavasza óta mûködik együtt a
Nestlé diósgyôri gyárával.
(Bérelt telephellyel rendelkezik a gyáron belül.) A cég kimondottan megváltozott munkaképességû dolgozókat
foglalkoztat – a Nestlé telephelyén
Helyiek aránya (%)
2008
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19. ábra: A központi iroda és a Purina Budapest alkalmazottainak életkor szerinti megoszlása
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17. ábra: A helyiek aránya a felsôvezetésben és a munkavállalók közt
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20. ábra: A központi iroda és a Purina Budapest alkalmazottainak nemek szerinti megoszlása
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Kismamák
A Nestlénél viszonylag magas a kismamák aránya, így elkezdtünk szisztematikusan foglalkozni ezzel a csoporttal.
A budapesti irodában nyilvántartási
rendszert dolgoztunk ki, hogy akkor is
legyen elég információnk a visszatérô

telephely városában, illetve az adott
megyében laknak. A Mancom esetén
a nem a Nestlé Központ által küldött
alkalmazottak számítanak helyinek.
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18. ábra: Vezetôk (Mancom) életkor szerinti megoszlása
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2007–2008-ban valamennyi vezetô férﬁ volt, 2009-ben a vezetôi csapatnak
1 nôi résztvevôje volt.
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21. ábra: Szerencsi és diósgyôri alkalmazottak életkor szerinti megoszlása
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22. ábra: Szerencsi és diósgyôri alkalmazottak nemek szerinti megoszlása
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25. ábra: Férﬁak és nôk alapﬁzetésének aránya alkalmazottaknál
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23. ábra: Büki alkalmazottak életkor szerinti megoszlása
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24. ábra: Büki alkalmazottak nemek szerinti megoszlása
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26. ábra: Férﬁak és nôk alapﬁzetésének aránya vezetôk esetében
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mintegy 60–80 fôt, akik a munkaszükséglettôl függôen általában két mûszakban dolgoznak. A Nestlé azokat
a kiszerelési, kézi csomagolású
munkákat csoportosította át számuk-

ra, amelyekhez korábban kölcsönzött
dolgozókat alkalmazott.
A Nestlé Hungáriánál 2009-ben nem
volt hátrányos megkülönböztetést
alkalmazó eset.
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Fluktuáció

9.7. Foglalkoztatási adatok
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27. ábra: A munkaerô teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerzôdés és régiók szerint (fô)
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29. ábra: Fluktuáció – 2006–2009
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28. ábra: A szervezettôl kilépôk száma – 2006–2009
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10. Beszállítók, alapanyagok
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31. ábra: Kilépôk megoszlása nemek szerint
Jeles Marcell

2009

Állásbörzék
2009-ben a Nestlé a HVG állásbörzéjén, a Mûegyetemi Állásbörzén,
illetve a Miskolci Egyetemi Börzén
vett részt, ezenkívül két alkalommal
a Corvinus Egyetem rendezvényén,
a KarrierExpón. Kiemelt jelentôségû
volt az ôszi CEMS (Community of
European Management Schools)
nemzetközi állásbörze, melynek
2009-ben Budapest adott otthont, és
a Nestlé svájci központjának kiválasztással foglalkozó csapata is részt vett.

A Nestlé beszerzési politikáját Magyarországon a Nestlé
Csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása,
valamint a Nestlé üzleti alapelvei szabályozzák.
A beszállítókra ennek megfelelôen
egyenlô feltételek vonatkoznak.
A 32. ábra adatai jól mutatják, hogy
helyi üzleti partnereink is megfelelnek
a követelményeknek, és helytállnak a
versenyben.
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.

hogy milyen gyakran kell ellenôrizni a
partnereket (pl. egy magas veszélyességi fokú termék beszállítóját 3 évente
szükséges auditálni).
Az auditot általában a Nestlé végzi,
ritkábban adja ki harmadik félnek,
illetve arra is gyakran van példa, hogy
egy külföldi Nestlének szállító magyar
vállalatot is a helyi Nestlé-szakemberek auditálnak. A beszállítók értékelésének részét jelenti továbbá a beszerzés által a gyáraknak kiküldött
kérdôív, ahol a partner üzleti tevékenységére, megbízhatóságára lehet
visszajelzést adni.
Az éves auditlistát a visszajelzések,
valamint a beszállított termék veszélyességi foka alapján alakítják ki.

2009-ben 25 beszállítói auditot végzett Magyarországon (a Food üzletágban) a Nestlé.
Bérgyártók
A bérgyártókkal szemben elvárás,
hogy megfeleljenek ugyanazon követelményeknek, melyeket a Nestlé saját
gyáraival szemben támaszt (élelmiszerbiztonság, minôség, munkabiztonság,
környezetvédelem, üzleti tisztesség,
munkaerô-alkalmazási irányelvek).
A követelményeknek való megfelelést
jóváhagyó auditok során ellenôrizzük.
Helyi beszállítónak az a cég számít,
amely Magyarországon telephellyel
rendelkezik, és magyar munkaerôt
foglalkoztat.

90%
Cégek száma alapján
Beszerzési érték
alapján

85%

Felelôs beszerzés
A Nestlé nemcsak saját irodáiban,
üzemeiben, hanem beszállítóinál is
egyre fokozottabban ﬁgyel a környezetvédelmi és társadalmi teljesítmény javítására. Ennek érdekében
2008 júliusában 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.
Beszállítói audit
Mielôtt egy alapanyag- vagy csomagolóanyag-beszállító, bérgyártó vagy
bércsomagoló a Nestlével üzleti kapcsolatba lépne, át kell esnie egy audit
folyamaton. A folyamat során kapott
eredmény dönti el, hogy dolgozhat-e
a cég a Nestlének a jövôben.
A beszállítói audit azonban nem csak
az új partnereket érinti. A beszállított
anyag veszélyességi foka dönti el,
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32. ábra: Helyi beszállítók aránya 2006–2009 között a Nestlé Hungária Kft.-nél
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Nemzetközi kitekintés:
kávé, kakaó és pálmaolaj
Kávé
A kávébeszállítói lánc nagyon összetett – a termelôk 80%-a kistermelô.
Mintegy 25 millió kistermelô léte függ
közvetlenül a kávétermeléstôl, és
további 100 millióan vesznek részt a
teljes kávéiparban. 2009-ben a Nestlé
780 000 tonna zöld kávébabot vásárolt, ebbôl több mint 93 700 tonnát
közvetlenül vietnami, thaiföldi, kínai,
indonéz, Fülöp-szigeteki, elefántcsontparti és mexikói kistermelôktôl
és kisvállalkozó kereskedôktôl.
Ez 9%-os növekedés 2008-hoz képest. A Nestlé a világ legnagyobb
közvetlen kávébeszerzôje.
A Nescaféhoz használt kávébab mintegy 10%-át közvetlen beszerzéssel
vásároljuk. Célunk, hogy ezt 2015-re
megduplázzuk, évente mintegy
160 000 tonna kávébab közvetlen
beszerzésére.
Szemléletünk
A közvetlen beszerzési rendszerünk
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 diverziﬁkálhatják tevékenységüket.
Így nô a jövedelmük, a Nestlé számára pedig biztosított a kávéellátás.
Az elmúlt 10 évben a Nestlé 100 000
kávé- és kakaótermelô képzését támogatta. A következô 10 évben további
130 000 termelô képzésének támogatása a célunk. 2020-ig minimum
460 millió svájci frankot fektetünk a
kávé- és kakaótermeléssel kapcsolatos
biológiai kutatásokba és fenntarthatósági projektekbe. Mindez az elmúlt
15 év 200 millió svájci frankos, kávéval
kapcsolatos fejlesztési projektjeire épül.
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Stratégiánkat egységes és összefogott módon a www.nescafe.com/
sustainability oldalon kommunikáljuk
(egyelôre csak angolul).
Fenntartható kávéegyüttmûködések
A Nestlé két nemzetközi fenntartható kávé-együttmûködés társalapítója.
Mindkettô nem versenyalapú, sok
érintett közremûködésével megvalósuló projekteket támogat:
– Az Élelmiszeripar Fenntartható Mezôgazdaság Kezdeményezésének
(SAI-Platform) Kávé Munkacsoportjának résztvevôjeként a Nestlé
három fenntartható kísérleti kávéprojektben vett részt.
– A Kávé Közösség Közös Kódexe
Egyesület (4C, The Common Code
for the Coffee Community) alapító tagjaként a Nestlé önkéntes
etikai kódexet tart be a kávétermelés, -feldolgozás és -kereskedelem
hatékonyságának, nyereségességének, átláthatóságának és
fenntarthatóságának képzés és tanúsítás általi növelésére.
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SAI-Platform projektek – példa
Volcafé, Guatemala: A Nestlé 2004
és 2008 között 290 000 USA-dollárt
fektetett a Volcaféval indított fenntartható kávéprojektbe Guatemalában.
A projekt eredményei közé tartozik
az egészséges ivóvízhez biztosított
szûrôk felszerelése, két új osztályterem, kéménnyel ellátott fatüzelésû
tûzhelyek (az égési sérülések és
tüdôbetegségek elôfordulásának
csökkentésére, és 60%-kal kevesebb fa használatára), a talajerózió
kezelése. Emellett a Volcafé helyi
mezôgazdásza technikai tanácsadást
nyújt a gazdálkodási gyakorlatok
javítására.

A Nestlé részt vesz más jelentôs
kávétanúsítási rendszerekben:
a Fair Trade (méltányos kereskedelem), az UTZ Certiﬁed és a Rainforest
Alliance rendszerben.

SAI-Platform projektek – példa
NKG, Vietnam: 2005 és 2009 között a
Nestlé a fenntartható kávétermeléssel
kapcsolatos mezôgazdasági gyakorlatok fejlesztését és az ezzel kapcsolatos tájékozottság növelését támogatta
Vietnamban. Az öntözésre használt
vízmennyiség felére csökkent, szintén
csökkent a mûtrágyahasználat, és
javult mind a kávé minôsége, mind a
termelési költségek mérésének pontossága.
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Nestlé Nespresso:
Ecolaboration™
A 2009 júniusában indított Ecolaboration a Nespresso átfogó fenntarthatósági programja. Az Ecolaborationben
a Nespresso egyesítette valamennyi
fenntarthatósági kezdeményezését, és
három cél elérését tûzte ki 2013-ra:
– a felhasznált kávé 80%-a a
Nespresso AAA Fenntartható
Minôség Programjában részt vevô
és Rainforest Alliance által tanúsított termelôktôl származzon,

– olyan rendszer kiépítése, amely
75%-ra emeli, vagyis megháromszorozza a kapszulák
újrahasznosításának kapacitását,
– egy csésze Nespresso elkészítése
szénlábnyomának 20%-os csökkentése.
Az AAA Fenntartható Minôség Programját a Nespresso 2003-ban indította a Rainforest Alliance szervezettel
együttmûködésben. A programban
részt vevô farmokról származik a

legmagasabb minôségû kávébab,
amelyért a kistermelôk prémiumárat
kapnak. 2009-ben a Nespresso által felvásárolt zöld kávébab majdnem
50%-a származott az AAA Fenntartható Minôség Programból.
További információ (többek között a fogyasztók programban való szerepérôl,
egyelôre angolul): www.nespresso.com/
ecolaboration

Mezôgazdaság és vidékfejlesztés
A Rainforest Alliance és a
Nespresso képviselôi a kávétermés
minôségét ellenôrzik Guatemalában

Környezeti fenntarthatóság
A fogyasztók visszavihetik használt
kapszuláikat a boltba, a Nespresso
gondoskodik az újrafeldolgozásról
(hamarosan Magyarországon is)

Termék és fogyasztó
A díjnyertes CitiZ sorozat minden
gépén energiatakarékos és készenléti üzemmód van

Értékteremtés a társadalomnak:
– Jobb gazdálkodás a termelônek
adott eszközök, képzés és technikai tudás biztosításával
– Magasabb minôség és nagyobb
biodiverzitás a kávéfarmokon
– Legmagasabb minôségû kávé a
fogyasztónak
– Magasabb jövedelem és életszínvonal

Értékteremtés a társadalomnak:
– Kisebb, bauxitbányászatból és
alumíniumtermelésbôl adódó
környezetterhelés
– Hozzájárulás az alumínium
fenntartható felhasználásához
– Kevesebb hulladék
– A használt kapszulák
szelektív gyûjtése

Értékteremtés a társadalomnak:
– A szénlábnyom jelentôs
csökkentése
– Csökkenô energiafogyasztás

Értékteremtés a Nespresso számára:
– Magas minôségû kávé biztos ellátása
– Motivált és önálló kistermelôk
Jeles Alexander
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33. ábra Nespresso – Közös értékteremtés a teljes értékláncban

Értékteremtés a Nespresso számára:
– Értékes alapanyagok jobb
menedzsmentje
– A Clubtagok elkötelezôdése
a márka iránt

Értékteremtés a Nespresso számára:
– A szénlábnyom jelentôs
csökkentése

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

Kakaó
A csokoládé fô összetevôjét, a kakaót kis családi farmokon termesztik.
A kakaótermesztés több mint 4,5
millió kistermelô megélhetését biztosítja, harmaduk Nyugat-Afrikában él.
A kakaóellátás ennek ellenére egyre problematikusabbá válik. Az alacsony árak a befektetések hiányát
okozták a szektorban, ami a kakaó
minôségének hanyatlását és globális kakaóhiányt eredményezett. A kis
farmok elöregedô fáit könnyen megtámadják a kórokozók.
A Nestlé eddigi kezdeményezéseit és
támogatott projektjeit igyekszik elterjeszteni a beszállítói láncában. Ez a
„Kakaóterv”. www.thecocoaplan.com
A Kakaóterv (The Cocoa Plan)
Célunk a kakaótermesztés professzionalizálásának elôsegítése annak érdekében, hogy a farmerek nyereségesen
gazdálkodjanak, életminôségük javuljon
és gyermekeik oktatásban részesüljenek. A Kakaóterv a kakaótermelôk,
családjaik és közösségeik fô problémáinak megoldását, enyhítését célozza.
A terv – amely már mûködik a világ
legnagyobb kakaótermelô országában, Elefántcsontparton, és a legjobb
minôségû kakaó származási helyein,
Ecuadorban és Venezuelában –
a következô elemekbôl áll:
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– Teljes beruházás: a következô
évtizedben a Nestlé 110 millió
svájci frankot fektet a kakaó értékteremtési kezdeményezésekbe,
közel kétszer annyit, mint az elmúlt 15 évben.
– A farmerek támogatása: Ecuadorban és Elefántcsontparton
képzéseket szervezünk a gazdáknak a termésátlag növelése,
a betegségek csökkentése, a
környezet védelme és a magasabb árszínvonalú, jobb minôségû
termés érdekében.
– Növényszakértelem: Új, elefántcsontparti K+F központunk
2012-tôl minden évben egymillió,
magas termésátlagú kakaófát fog
biztosítani a gazdáknak. A központ programjainak fókuszában
a helyi alapanyagok minôségének
és mennyiségének növelése,
a nyugat-afrikai fogyasztók tápanyagszükségletének és ízlésének
megfelelô termékek fejlesztése,
valamint mind a mezôgazdasági
termelékenység, mind az élelmiszerbiztonság javítása áll. Növénytudósokat is képzünk, gyorsított
szaporítási módszerek elsajátítására más kakaótermesztô
országokban. Az elmúlt 15 évben
a Nestlé 17 millió kávécserjét és
kakaófát biztosított a termelô

Jancsurák Napsugár

országoknak. A következô évtizedben legalább további 38 milliót
osztunk szét. Ezek a fák magas
termésátlagú, betegségeknek
ellenálló növényekké fejlôdnek,
ami a gazdáknak magasabb potenciális bevételt jelent. Bár az
eredmények eltérôek, kutatások
szerint a Nestlé fái 50–200%-os
termelékenységnövekedést tudnak elérni.
– A beszállítói lánc: A termelôi
szövetkezetekkel való szoros
együttmûködéssel és a minôségért magasabb ár ﬁzetésével
célunk, hogy csökkentsük a
beszállítói lánc összetettségét,
növeljük a gazdák jövedelmét és
javítsuk a Nestléhez kerülô kakaó
minôségét.

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
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– Jobb társadalmi körülmények:
A kakaótermesztés milliók számára a fô munkaadó és fô
jövedelemforrás. De sok kakaótermelô közösségnek nincs tiszta
ivóvize vagy iskolája, és ennek
eredményeképp a foglalkoztatási
gyakorlat sokszor nem olyan,
mint lennie kéne. A gyerekmunka
legrosszabb formáinak megszüntetésére létrehozott Nemzetközi
Kakaó Kezdeményezés
(International Cocoa Initiative, ICI)
alapító résztvevôjeként a Nestlé
más cégekkel együttmûködve
dolgozik az oktatás
hozzáférhetôségének javításán, a
gyerekek kihasználásának, kényszermunkájának és ezek okainak
csökkentésén, illetve megszüntetésén. Elefántcsontpart Gagnoa
régiójában a Nemzetközi Vöröskereszttel együttmûködve iskolai
ivóvíz- és higiéniajavító programot
ﬁnanszírozunk.
– Partnerség: Az ICI-ban való részvételünk mellett:
• társalapítói vagyunk a Nemzetközi Kakaó Alapítványnak (World
Cocoa Foundation, WCF),
amely a kevéssé hatékony
gazdálkodási technikák és a
környezetvédelmi gyakorlatok
fejlesztését célozza. 2010. év
végéig mintegy 340 000 gyerek
vesz részt a WCF által támogatott oktatási programokban,
amelyek keretében 8800 tanárt
képzünk;
• együttmûködünk állami szervezetekkel, például az elefántcsontparti mezôgazdasági
kutatóintézettel a kakaótermesztés fenntarthatóbbá tétele érdekében;
• társalapítói vagyunk az UTZ
Certiﬁed kakaóminôsítési rendszernek;

• iparági együttmûködéseket
is támogatunk, mint a The
Sustainable Tree Crops
Programme (Fenntartható
Fa Termés Program), amely a
farmerek képzésével 20%-kal
növelte közel 80 000 nyugat-afrikai család jövedelmét.
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Pálmaolaj
A pálmaolaj nem fô alapanyag számunkra – a Nestlé a világ összes
pálmaolajtermésébôl, 42 millió metrikus tonnából 320 000 metrikus tonnát
használ fel, ez 0,7% –, de osztjuk
a Délkelet-Ázsiában az olajpálma
ültetésébôl adódó komoly környezetvédelmi problémák felett érzett aggodalmat.
Eddig a következôket tettük ez ügyben (2010. májusig):
– Csatlakoztunk egy koalícióhoz, amely moratóriumot kér a
pálmaolaj-termelésbôl adódó
esôerdô-pusztításra Indonéziában.
– Aktív tagjai lettünk a Fenntartható
Pálmaolaj Kerekasztalnak (Round
Table on Sustainable Palm Oil,
RSPO).
– Felfüggesztettük a vásárlásainkat
egy beszállítótól, aki elismerte az
erdôirtással kapcsolatos hibáit.
Egyértelmûvé tettük beszállítóink
számára, hogy nem tûrjük meg a
nem fenntartható forrásból származó olajat az általunk vásárolt
szállítmányokban.
– Ígéretet tettünk, hogy 2015-re
összes pálmaolaj-vásárlásunk
kizárólag tanúsítottan fenntartható
forrásból fog származni.
E tekintetben gyors fejlôdést értünk el. 2010-ben vásárlásaink
18%-a, 2011. év végéig pedig
várhatóan 50%-a lesz tanúsított.
– Partnerségre léptünk a felelôs beszállítói láncok kialakítását segítô
Forest Trusttal. Segítségükkel felmérjük beszállítóink teljesítményét
a magas kockázatú ültetvények
azonosítása érdekében, majd
mûszaki segítséget nyújtunk a
beszállítóknak a fenntarthatósági
sztenderdek bevezetéséhez.
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11. Közösségi kapcsolatok
Közösségi kapcsolataink központi
tevékenységei:
– a gyerekek táplálkozástani oktatását célzó Nutrikid programunk
(24. oldal);
– a Nestlé Életmód Központ online
portál, ahol a fogyasztók objektív
informálására törekszünk (25. oldal);
– érintetti párbeszédeink, amit idén
egészséges táplálkozás (15. oldal)
és élelmiszer-biztonság (26. oldal)
témákban tartottunk.
Szintén közösségi kapcsolatainkhoz
tartozik a fogyasztóinkkal való kommunikáció, amit a 8. fejezetben
(29. oldal) mutattunk be.

További szakmai kapcsolatainkról és
adományozási tevékenységeinkrôl
számolunk be e fejezetben.

11.1. Szakmai kapcsolatok
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 Nonproﬁt Kft.
– Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform (MNÉTP)
– Magyar Élelmiszer-tudományi és
Technológiai Egyesület (MÉTE)
– Tájékozott Fogyasztókért Klub (TFK)

Szakmai együttmûködések
Szervezet

Együttmûködés, közös projekt

Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége (MDOSZ)

A Nestlé Életmód Központ és a Nutrikid program szakmai támogatása

Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

Folyamatos párbeszéd az Európai Unió Élelmiszer-ipari Konföderációja (CIAA) élelmiszer-címkézési
rendszerének Nestlé termékeken történô alkalmazásáról

Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)

Elôadást tartottunk a Nutrikid programról tanároknak és iskolavédônôknek szóló szakmai
konferenciákon, amelyek témája: egészségfejlesztés iskolákban

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK)

Együttmûködés az iskolavédônôk munkacsoportjával a Nutrikid program keretében

TÉT Platform

Párbeszéd az INBÉ hivatalos és egységes fordításáról és a CIAA élelmiszer-címkézési rendszerével
való harmonizálásáról; ﬁzikai aktivitási és oktatási programokról; párbeszéd a kormányzattal, civil
szervezetekkel és a szakmai közösséggel

Cordi K+F Nonproﬁt Zrt.

Kutatás-fejlesztés: környezetvédelmi, energiahatékonyság-növelô projektek

Central European University (CEU)

A Nestlé mûködésérôl és ezen belül társadalmi felelôsségvállalási modelljérôl tartottunk elôadást, majd
a diákok azt a feladatot kapták, hogy dolgozzanak ki javaslatokat e terület fejlesztésére. Így ez egy
valódi interaktív, bevonáson és párbeszéden alapuló kommunikáció volt

Munkatársak (önkéntes) egészségfelmérése a központi irodában

34. ábra: Szakmai együttmûködések 2009-ben

Elôadást tartottunk a Kaposvári
Egyetemen a Táplálkozásmarketing
Konferencián. A hallgatóság fôként
egyetemi oktatókból, kormányzati
szereplôkbôl, táplálkozástudományi szakértôkbôl, dietetikusokból és
egyetemi hallgatókból állt.
Ezenkívül a Magyar Étrendkiegészítô-gyártók Szövetsége felkérésére
elôadást tartottunk az élelmiszerek
vitaminokkal és ásványi anyagokkal
történô dúsításáról. Az elôadáson az
étrendkiegészítô-ipar, a gyógyszeripar, az ellenôrzô és engedélyezô
hatóságok, valamint a kormányzati
szakértôk vettek részt.
Henri Nestlé-díj
A Nestlé 2003-ban Magyarországon
alapította meg elsôként a Henri Nestlé-díjat, amely azóta komoly szakmai
elismeréssé vált.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága
és a Magyar Gasztroenterológiai
Társaság Gyermekgasztroenterológiai
Szekciójának évente megrendezett
Tudományos Ülésén a három legjobb
40 év alatti elsô szerzôt jutalmazzák
e díjjal, amellyel a Nestlé a tehetséges
ﬁatal szakemberek tudásának bôvítését támogatja. A díjat a szekció
tudományos vezetôsége ítéli oda,
2009-ben dr. Nagy Szakál Dorottya
érdemelte ki az I. helyezést (támogatás
az Európai Gyermekgasztroenterológiai,
Hepatológiai és Táplálkozási Társaság
éves kongresszusán való részvételhez; emlékplakett).

Nagy Kíra

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

„Dr. Nagy Szakál Dorottya, elsô éves PhD hallgató vagyok az I. Sz. Gyermekklinikán (Budapest,
Semmelweis Egyetem). 2009-ben diplomáztam
a SE Általános Orvostudományi Karán. Már
az egyetem mellett megkezdtem tudományos
munkámat a gyermekklinika laborjában dr. Veres
Gábor témavezetésével. Tudományos diákkörösként a gyermekkorban diagnosztizált coeliakia
patomechanizmusának pontosabb megértésével
és a sejtkapcsoló struktúrák (claudinok) jellemzésével foglalkoztam coeliakiások vékonybélbiopsziájából. A debreceni egyetemmel (DEOEC)
közösen vizsgáltuk a haptoglobin-polimorﬁzmus
megoszlását 1-es típusú diabetes mellitusban és
coeliakiával való együttes elôfordulása esetén,
amely elôadásom kiérdemelte a Henri Nestlédíjat 2009-ben. Ezzel lehetôséget kaptam, hogy
eljussak a legrangosabb nemzetközi tudományos konferenciára, a 2010-ben megrendezésre kerülô ESPGHAN (European Society
of Pediatrics Gastroenterology Hepatology
and Nutrition) konferenciára, ahol nemcsak a
legújabb kutatásokat és irányelveket ismerhetem
meg, de lehetôségem nyílik találkozni más kutatócsoportok orvosaival, és nem utolsósorban
Isztambult is megismerhetem.”

Közpolitikai álláspont, részvétel a közpolitika alakításában és
lobbitevékenységekben
A Nestlé Magyarországon és az Európai Unióban három szinten folytat
lobbitevékenységet.
Elsô szint: a Nestlé központ brüszszeli irodája közvetlenül véleményez
EU-s jogszabály-tervezeteket, illetve
lép kapcsolatba és konzultál az EU
Bizottság érintett alkalmazottaival,
hivatalnokaival, vagy az Európai Parlament képviselôivel, azok asszisztenseivel. Ezt esetenként lobbiügynökség
igénybevételével teszi. 2009-ben a
vállalat az élelmiszerek ún. környezetvédelmi címkézésével kapcsolatos
témában vett aktívan részt.
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Második szint: a cég az európai
szakmai szövetségeken keresztül
(CIAA: élelmiszer, Caobisco: édesipar,
Fediaf: állateledel-ipar, IDACE: tápszergyártók, Euroglaces: jégkrém,
Ceereal: gabonapelyhek, EVA:
vending stb.) juttatja el véleményét
vagy lép kapcsolatba az elôbb említett
szervezetekkel/személyekkel.
Harmadik szint: Magyarországon a
Nestlé közvetlenül, lobbiügynökség
beiktatásával vagy szakmai szövetségeken (Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, Magyar Édességgyártók Szövetsége, Magyar Állateledel Egyesülés stb.) keresztül
juttatja el véleményét, észrevételeit
a törvénytervezeteket illetôen, lép
kapcsolatba a magyar kormány
képviselôivel, az Országgyûlés
képviselôivel, illetve az EP magyar
képviselôivel. 2009-ben a Nestlé az
ÉFOSZ és az Édességgyártók Szövetségével közösen az alábbi témákban
vett részt aktívan: élelmiszerek tápértékjelölése, élelmiszerek táplálkozási
proﬁlja, valamint az ÉFOSZ kezdeményezésére a tisztességtelen forgalmazói magatartással kapcsolatos szabályozás témájában.
A törvénytervezetek véleményezésén
túl a Nestlé Hungária részese a társadalmat és a gazdaságot érintô párbeszédnek. Ennek terepe és eszközei a
következôk: a Nestlé Hungária közvetlenül vagy áttételesen tagja több
kamarának és üzleti fórumnak (pl.
Swisscham, HEBC – Magyar Európai
Üzleti Tanács, MGYOSZ stb.), amelyek aktív véleményalkotók a közpolitikai és gazdaságpolitikai kérdésekben.
E szervezetek ajánlásainak, jelentéseinek, javaslatainak megfogalmazásában, gondozásában közvetlenül is
szerepet játszik a cég. Az ügyvezetô

igazgató és a vállalati kapcsolatok és
közkommunikációs vezetô aktív részese ezeknek a párbeszédeknek.

11.2. Adományok, jótékonyság
Adományok
A civil szférának juttatott termékadományok értéke 2009-ben több mint
81 millió forintot tett ki, fôként termékadomány formájában (önköltségi
áron számolva). Ez a 2008. évhez
viszonyítva 27%-os növekedést jelent,
amely elsôsorban a Vöröskereszttel
és a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel szorosabbra fûzött stratégiai
partnerségnek köszönhetô.
Élelmezési Világnap
Adománykonvoj
Október 16-án, az Élelmezési Világnap alkalmából 17 kamionból álló

konvoj szelte át Budapestet. A konvojt a Nestlé termékadományozásban
kiemelt partnere, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO (az ENSZ
Élelmezési és Mezôgazdasági Szervezete) szervezte, annak érdekében,
hogy felhívják a ﬁgyelmet az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondokra. A konvojhoz a Nestlé 1,2 millió
Ft (önköltségi) értékû termékadománynyal csatlakozott.
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Önkéntes munka az Élelmezési
Világnapon
Adománygyûjtésre buzdítottunk minden dolgozót az Élelmezési Világnap
alkalmából. A Magyar Élelmiszerbank
Egyesület önkéntes adománygyûjtô
programjára végül 13 dolgozó jelentkezett, akik október 16–17-én Tesco
áruházakban teljesítettek szolgálatot,
és gyûjtötték lelkesen az adományokat. Két nap alatt összesen 38 tonna
tartós élelmiszer gyûlt össze, amit az
Élelmiszerbank a rászorulók között
osztott szét.
„Sok megható pillanatban volt részem, és
ezt ezúton is köszönöm. Konkrétan annak is
különösen örülök, hogy a Nestlé berkein belül
is sokan vannak, akik odaﬁgyelnek arra, hogy a
jelenlétükkel is elôsegítsék a pozitív kimenetelét
ezen törekvéseknek. Mindenkinek csak ajánlani
tudom, hogy ha máshogyan esetleg nem is
tudnak hozzájárulni, legalább önkénteskedjenek
az ilyen megmozdulásokon. Minden apró lépés
segít, hiszen mi is példát mutatunk, és csak
rajtunk múlik, hogy milyet.”
Bíró Ottília, Export értékesítési szakember
Nestlé Hungária
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Tunigoldné Gubinyi Judit és Hoffmann Böbe
külön dicsérô sorokat kaptak a budaörsi
Tescóban az adománygyûjtést vezetô
Brandtné dr. Mányai Irinától:
„Mint a Budaörs Tesco Élelmiszerbankos
gyûjtésének áruházfelelôse, szeretném megköszönni a kollégáik, Judit és Böbe hathatós részvételét a gyûjtésben, melynek eredményeképpen
a budaörsi csapat gyûjtötte a legtöbb adományt!
Szeretném még egyszer megköszönni cégük
részvételét a gyûjtésben!”
Judit válasza:
„Köszönöm a gratulációdat mindkettônk nevében, s nyugodtan kijelenthetem, hogy az emberek többsége még mindig nagylelkûen segít az
embertársain, fôként, ha gyermekekrôl van szó.
Nagyon sok kellemes élményben volt részünk, s
örülünk, hogy ilyen eredményesek voltunk.”

reményt adhassunk az elkeseredett
családoknak. A Vöröskereszt rendelkezésére bocsátott 700 000 forintos
keret a 2010-es év folyamán kerül
felhasználásra.

Vöröskereszt–Nestlé Alap
A 2008-ban létrehozott nyílt végû
jótékonysági alappal a Nestlé 0–18
éves korú gyerekek és ﬁatalok gyógykezeléssel kapcsolatos kiadásainak
támogatását tûzte ki célul.
A Jótékonysági Alap átlátható elosztása érdekében létrejött egy három
fôbôl álló bírálóbizottság, amelynek
tagjai: a Nestlé Hungária Kft., illetve
a Magyar Vöröskereszt társadalmi
tisztségviselôi, köztük gyámhivatali
jogász és gyermekorvos.
A bizottság folyamatosan értékelte
a beérkezett kérelmeket, és 50 000–
100 000 Ft közötti összeggel támogatta az egyes pályázókat. A Jótékonysági Alapból 11 beteg gyermek és
családja részesült természetbeni
támogatásban. Megvásárolták részükre
– betegségüktôl függôen – a szükséges
gyógyszereket, tisztálkodószereket,
ruhanemûket, élelmiszereket.
A kezdeményezés sikerét és társadalmi fontosságát látva a Nestlé úgy
döntött, hogy a kiürült Jótékonysági Alapot újabb adománnyal tölti fel
annak érdekében, hogy 2010-ben is

Számítások szerint eddig összesen
több mint 1700 alkalommal segítettük
az Országos Vérellátó Szolgálat munkáját, akikkel a büki gyár közvetlenül
együtt dolgozik, míg a többi telephelyen a Magyar Vöröskereszttel közösen szervezzük az eseményt.

Véradás
Több telephelyünkön évek óta rendszeresen szervezünk önkéntes véradást. A legnagyobb hagyománya
ennek a szerencsi gyárban van, ahol
a kollégák már több mint 20 éve csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.
A büki gyár 2003-ban indította útjára
a véradást, amelyet évente 4 alkalommal rendeznek meg. A budapesti központban 2004 óta lehetnek önkéntes
donorok a munkatársak.

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.
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12. Környezet
Célunk, amellett, hogy
termékeink ízletesek és táplálóak, egyben a lehetô
legkevésbé terheljék a környezetet. Ennek érdekében
folyamatosan törekszünk
környezeti teljesítményünk
javítására.

Termékéletút-megközelítést használunk a saját mûködésünk és a szélesebb értéklánc hatásainak felmérésére.
Folyamatosan dolgozunk vízfogyasztásunk, nem megújuló forrásból
származó energia-fogyasztásunk,
üvegházhatású gáz kibocsátásunk
csökkentésén, a hulladéktermelés
megelôzésén és a termékcsomagolások környezeti hatásának javításán.
A Nestlé Környezeti Fenntarthatósági
Irányelvet (Policy on Environmental
Sustainability, angolul: www.nestle.
com/CSV/EnvironmentalSustainability)
elôször 1991-ben publikáltuk. Ez az
alapdokumentum fekteti le a Nestlé
környezetvédelmi alapelveit és elkötelezettségét.
A Nestlé Hungária Kft. Környezetvédelmi Politikája mellett a környezetbarát mûködést a „Nestlé Quality

Management System” (NQMS) irányítja. A Nestlé Hungária gyáraiban
és budapesti irodájában 2009-ben
tanúsíttattuk az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszert.

2007

2008

2009

Szerencs

60,88

52,92

53,24

Diósgyôr

270,19

281,62

225,82

46,18

47,31

49,19

Bük
38. ábra: Terméktonnára esô villamosenergia-fogyasztásból származó szén-dioxid-kibocsátás (kg CO2/t)

Klímaváltozás
Több módon is igyekszünk
csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását:
– saját gyárainkban és telephelyeinken,
– a beszállítói láncunk szereplôinek
támogatásával, elsôsorban a Nestlé Fenntartható Mezôgazdaság
kezdeményezésének keretében,
– a fogyasztók számára innovatív
megoldásokkal, például energiatakarékos Nespresso és Nescafé
Dolce Gusto kávégépekkel.
Fô célunk, hogy a mi termékeink környezeti terhe legyen a legalacsonyabb
a piaci alternatívák közül.

A büki gyárban az R22-es hûtôközeget kivontuk a légkondicionáló berendezésekbôl, így az üvegházhatású HFC felhasználását 0,045 tonnával, azaz
46%-kal csökkentettük.

2007

2008

2009

Szerencs

1,5

1,24

1,35

Diósgyôr

4,57

5,11

4,2

Bük

1,85

1,84

1,86

39. ábra: Terméktonnára esô telephelyi energiafogyasztás (GJ/t)

2007

2008

2009

Szerencs

27 982

22 391

23 900

Diósgyôr

5 307

5 554

5 768

190 721

188 749

159 615

2007

2008

2009

Budapest

NA

NA

1 095

Szerencs

20 631

17 972

16 804

8 640

7 564

7 422

67 356

69 278

61 088

Bük
40. ábra: Földgázfogyasztás a gyárakban (GJ)

Összesen
Szerencs
Diósgyôr
Bük

2007

2008

2009

12 567

12 157

10 618

1 570

1 256

1 341

298

312

323

10 699

10 589

8 954

35. ábra: Földgázfogyasztásból származó szén-dioxid-kibocsátás – GHG protokoll (közvetlen) (t CO2eg)

A szervezet a benzin- és dízelolaj-felhasználásról, valamint a budapesti irodák
földgázfogyasztásáról egyelôre nem rendelkezik összesített adatokkal.

2007

2008

2009

Diósgyôr

Szerencs

48,48

38,72

44,47

Bük

Diósgyôr

97,45

121,43

103,02

Bük

76,78

75,69

75,47

36. ábra: Terméktonnára esô földgázfogyasztásból származó szén-dioxid-kibocsátás (kg CO2/t)

2007

2008

2009

Összesen

9 231

9 058

8 150

Szerencs

1 971

1 717

1 605

Diósgyôr
Bük
37. ábra: Villamosenergia-fogyasztásból adódó szén-dioxid-kibocsátás – GHG protokoll (közvetett) (t CO2eq)

825

723

709

6 435

6 618

5 836

41. ábra: Villamosenergia-felhasználás (GJ)
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Víz
2008-as jelentésünkben beszámoltunk a büki gyárban alkalmazott új
technológiáról, melynek köszönhetôen
85%-kal csökkent a szennyvíz foszfortartalma. E fejlesztésünk kiemelt elismerésben részesült a Magyar Innovációs Alapítvány 2009. évi pályázatán.

Vízkibocsátás
Gyárak összesen
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2006

2007

2008

2009

Közcsatornára bocsátott

194 328

154 326

129 682

89 278

kezeletlen

113 793

75 978

45 063

38 847

kezelt

80 535

78 289

84 619

50 431

Szerencs

Közcsatornára bocsátott, kezeletlen

34 278

34 660

26 004

21 007

Diósgyôr

Közcsatornára bocsátott, kezeletlen

11 894

11 936

10 041

7 764

Bük

148 156

107 671

93 637

60 507

kezeletlen*

Közcsatornára bocsátott*

67 621

29 382

9 018

10 076

kezelt*

80 535

78 289

84 619

50 431

NA

NA

1764

1884

2006

2007

2008

2009

Vízkivétel

2006

2007

2008

2009

Összesen

246 704*

232 091*

222 658

178 864

Vezetékes ivóvíz

192 785*

59 544*

20 074

15 010

NA

NA

1 764**

1 884***

Szerencs

0

0

0

0

Diósgyôr

11 894

11 936

10 041

11 576

180 891

47 608

8 269

1 550

53 919

172 488

202 584

163 854

34 278

34 660

26 004

22 062

Szerencs

1,09

1,00

0,96

0,70

141 792

Diósgyôr

3,25

2,70

2,71

2,48

Bük

1,04

0,77

0,67

0,51

Központi iroda és
Purina Budapest

Közcsatornára bocsátott, kezeletlen

45. ábra: Teljes vízkibocsátás minôség és befogadók szerinti bontásban (m3)

Központi iroda
és Purina Budapest

Bük
Felszín alatti víz
Szerencs
Bük

19 641

137 828

176 580

42. ábra: Vízkivétel források szerinti bontásban (m3)

*Ezekben a sorokban a 2008-as jelentésben téves adatokat közöltünk.
Itt már a helyes adatok szerepelnek.

46. ábra: Terméktonnára esô telephelyi vízkibocsátás (m3/t)

*Nem tartalmazza a budapesti irodák vízfogyasztását.
**Csak az Ybl Miklós téri telephely fogyasztása.
***Havi fogyasztás alapján becsült éves összeg.

2006

2007

2008

2009

Szerencs

1,20

1,07

0,8

0,73

Diósgyôr

4,19

3,93

4,01

3,69

Bük

1,40

1,33

1,32

1,21

M. e.

2006

2007

2008

2009

Bük

m3

0

10 800

13 200

5 200

Bük

%

0%

5%

6%

3%

Csomagolás
A csomagolás csökkenti a hulladékot,
hiszen az élelmiszereket megvédi a
szállítás, raktározás alatt, az eladótérben és otthon is. Ellentétben a feltételezésekkel, a csomagolásnak környezeti és pénzügyi értelemben is több
haszna van, mint kára, illetve költsége.

43. ábra: Terméktonnára esô telephelyi vízfogyasztás (m3/t)

Újrafelhasznált/visszaforgatott

44. ábra: Az összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz abszolút és százalékos térfogata

A csomagolás élelmiszer-biztonsági
és frissen tartási szempontból is
nélkülözhetetlen, ezen túl táplálkozással és adagolással kapcsolatos
információt is nyújt a fogyasztóknak.
Jóllehet az élelmiszerek környezeti
lábnyomának csak kis hányadát teszi
ki a csomagolás, a Nestlé folyamatosan fejleszti a környezeti terhek
csökkentése érdekében.

Integrált megközelítést alkalmazunk,
amelynek elemei:
– a csomagolóanyagok tömegének
és térfogatának csökkentése,
– vezetô szerep a fenntartható,
megújuló forrásból származó csomagolóanyagok (pl. növényi alapú
mûanyag) fejlesztésében és használatában,
– csatlakozás a csomagolás újrafeldolgozására vagy az abból való
energia nyerésére vonatkozó kezdeményezésekhez, a fogyasztók informálása megfelelô szimbólumokkal;
ösztönzésük a szelektív hulladékgyûjtésre (ahol ez elérhetô),
– újrafeldolgozott anyagok használata, ahol ennek értelme van.

Kanczler Nóra
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2006

2007

2008

2009

Összesen

156 982

165 051

167 001

143 900

Szerencs*

29 970

33 000

32 731

31 039

29 970

33 000

32 731

31 039

2 835

2 854

2 334

2 211

2 835

2 854

2 334

2 211

124 177

129 197

131 936

110 650

111 304

118 880

122 108

103 591

12 873

10 317

9 828

7 059

Alapanyagok
Diósgyôr*
Alapanyagok
Bük
Alapanyagok
Csomagolóanyagok
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Zaj, szag, levegô
A szerencsi gyárban levegôszûrô mûködik a porkibocsátás csökkentésére, valamint a gyárnak zajcsökkentô
rendszere is van. A korábbi évek
büki szagszûrô beruházásainak

köszönhetôen 2009-ben nem
érkezett ez ügyben panasz a környéken lakóktól. A beépített bioﬁlter
96%-os hatékonysággal mûködik, és
ötévente 100 000 eurós karbantartási
költsége van.
Határérték

2006

2007

2008

2009

Szerencs

35

1,2

3,1

0,9

0,9

Diósgyôr

35

0,1

0,6

0,2

0,2

Bük (energiatermelés)

35

6,2

18,5

18,3

14,28

47. ábra: A felhasznált anyagok mennyisége (t)
49. ábra: Kén-dioxid-kibocsátás (teljes kén-dioxid-egyenérték, t)

*A csomagolóanyagok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

A szerencsi gyárban készült termékek
hullámkarton gyûjtôje és tálcája 90%ban újrahasznosított papírból készül,
az éves mennyiség körülbelül 10 millió
darab.

Határérték

2006

2007

2008

2009

Szerencs

150

nincs adat

nincs adat

nincs adat

0,887

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Veszélyes hulladék

2006

2007

2008

2009

Diósgyôr

Összesen

45,9

28,93

11,4

15,0

Bük (energiatermelés)

5

0

0

0

0

39

13

5,4

8

Bük (szárazeledel gyártás)

150

2,6

1,4

20

36

150

0

0

0

0

Szerencs
Diósgyôr

0

0

1

1

Bük (szárazüzemi gázok bûztelenítése)

6,9

15,93

5

6

50. ábra: Porkibocsátás (mg/m3)

6 996,3

7 474

10 595,7

7 359

Határérték

2006

2007

2008

2009

Szerencs*

2 024

1 681

1 258

939

Szerencs

700

nincs adat

nincs adat

nincs adat

74,5

Diósgyôr*

183

192

116

192

Diósgyôr

350

nincs adat

nincs adat

nincs adat

55,4

4 789,3

5 601

9 221,7

6 228

Bük (energiatermelés)

350

224

229

213

235

Bük (szárazüzemi gázok bûztelenítése)

500

72

51

75

52

Bük
Nem veszélyes hulladék
Összesen*

Bük*
48. ábra: Az összes hulladék mennyisége (t)

3

51. ábra: Nitrogén-oxid-kibocsátás (mg/m )

*Ezekben a sorokban a 2008-as jelentésben téves adatokat közöltünk.
Itt már a helyes adatok szerepelnek.

Kitekintés: a Nestlé Csoporthoz
tartozó Kékkúti Ásványvíz Zrt. 2009ben tovább csökkentette a felhasznált
csomagolóanyag mennyiségét.
A Kékkúti Zrt. 2003 óta folyamatosan
csökkenti palackjai súlyát, ezzel egy
idôben javítja merevségüket és szilárdságukat. 2009 áprilisától bevezették a
Theodora és Nestlé Aquarel könnyített

palackokat. Ennek köszönhetôen
2009-ben kb. 235 tonna PET mûanyaggal kevesebb fogyott.
2009 szeptemberétôl egyéb csomagolóanyagok (zsugorfólia, raklapokon
használt kartontálca, valamint a raklapok összefogására használt sztrecsfólia)
felhasználását is csökkentették.
Ennek köszönhetôen 2009-ben

24 tonna fóliával kevesebb fogyott.
Van olyan termék, ahol mûszaki
beruházással a raklaprögzítéshez
használt mûanyag fólia mennyiségét
1250 g-ról 280 g-ra csökkentették
úgy, hogy a raklap stabilitása és
esztétikája nem romlott, sôt még
javult is, miközben csökkent a
felhasznált energia mennyisége.

Bírság
2009-ben egy ízben kellett környezetvédelmi bírságot ﬁzetnie büki gyárunknak, amelyet a zajvédelmi határérték
túllépéséért szabott ki a hatóság.
A gyár ennek hatására zajcsökkentô
intézkedéseket léptetett életbe: a konzervüzem tetején lecseréltük
Eljárás száma

Érintett telephely

1301-7/2/2009

Bük

52. ábra: Környezetvédelmi bírságok

a gôzalagút-ventilátort egy „csendesebb” típusra, illetve zajcsillapító
szigeteléssel láttuk el az autoklávkifúvókat és a címkézôventilátorokat.
A beruházásnak köszönhetôen a gyár
zajkibocsátása határérték alá csökkent.

Megsértett jogszabály

Intézkedések a feltárt
hiányosság javítására

Büntetés összege

Zajvédelmi határérték túllépése

Zajcsökkentô intézkedések

2 080 000
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13. Gazdasági teljesítmény
2009-ben a gazdaságilag
fejlett térségek teljesítménye csökkent. Az Európai
Unió egészében a bruttó
hazai termék több mint 4%kal elmaradt az elôzô évitôl.
A hazai gazdaság viszszaesése ennél nagyobb,
6,3%-ot meghaladó volt.
A foglalkoztatottak száma
2,5%-kal csökkent, a munkanélküliségi ráta 10,5%-ra
emelkedett. A keresetek reálértéke – 4,2%-os inﬂáció
mellett – 2,4%-kal alacsonyabb volt a 2008. évinél.
A kiskereskedelmi forgalom 5,4%-kal csökkent,
a fogyasztói árak az élelmiszeripari termékek esetén
4,4%-kal növekedtek.

Tétel

Cereal Partners Hungária Kft.

Összesen

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Bevételek

86 604 643

91 565 835

86 999 068

2 756 910

3 149 265

3 031 191

89 361 553

94 715 100

90 030 259

Értékesítés
nettó árbevétele

83 882 373

85 938 080

81 632 736

2 735 849

3 057 336

3 007 281

86 618 222

88 995 416

84 640 017

Aktivált saját
teljesítmények értéke

586 108

-581 484

-47 116

0

0

0

586 108

-581 484

-47 116

Egyéb bevétel

555 736

1 047 046

936 710

411

13 257

0

556 147

1 060 303

936 710

1 580 426

5 162 193

4 476 738

20 650

78 672

23 910

1 601 076

5 240 865

4 500 648

Mûködési
költségek

78 139 456

78 794 760

73 887 430

2 730 542

3 078 319

3 038 405

80 869 998

81 873 079

76 925 835

Anyagjellegû
ráfordítások

68 499 615

68 730 471

66 282 622

2 649 727

2 944 371

2 926 744

71 149 342

71 674 842

69 209 366

Egyéb
ráfordítások

2 550 436

2 786 902

2 007 320

47 737

43 665

42 629

2 598 173

2 830 567

2 049 949

Pénzügyi
mûveletek
ráfordításai

7 089 405

7 277 387

5 597 488

33 078

90 283

69 032

7 122 483

7 367 670

5 666 520

Alkalmazotti bérek, juttatások és
ezek járulékai

7 135 399

7 970 007

8 096 779

0

0

959

7 135 399

7 970 007

8 097 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

868 272

1 260 128

1 047 496

39 300

42 274

43 838

907 572

1 302 402

1 091 334

0

45 059

74 187

0

1 195

0

0

46 254

74 187

868 272

1 215 069

973 309

39 300

41 079

43 838

907 572

1 256 148

1 017 147

5 767

64 003

81 339

2 805

0

0

8 572

64 003

81 339

455 749

3 476 938

3 886 024

-15 736

28 672

-52 011

440 013

3 505 610

3 834 013

Pénzügyi mûveletek
bevétele

Tulajdonosoknak
történô kiﬁzetések
(Osztalék)
Közvetlen adók

Az általános gazdasági válság ellenére, mely változást hozott a fogyasztási szokásokban, a Nestlé Hungária
2009-ben növelni tudta belföldi árbevételét és sikeresen megerôsítette
legfontosabb termékkategóriái piacrészesedését. Változatlanul kiemelt
helyet kapott és kap a jövôben is a
gyárak fejlesztése annak érdekében,
hogy az országban és a régióban is
versenyképesek legyenek. A termékportfólió táplálkozás, egészség és
életmód fókuszú fejlesztése is kiemelt
fontosságú terület.

Nestlé Hungária Kft.

Társasági adó
Egyéb adók
Civil szférának
juttatott
adományok
Visszatartott
nyereség (Eredménytartalék és
értékcsökkenés)

53. ábra: A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték (E Ft)
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Egészségesebb termékek
7252 – Táplálkozástudományi és
egészségi szempontok alapján megújított termékek száma
71% – Azoknak a termékeknek az
aránya a teljes értékesítésben, amelyek tápanyag-összetétele megfelel a
Nestlé fejlesztési irányelveinknek (NF)

Kistermelôk bevételnövekedésének támogatása és
minôségi alapanyagok biztosítása
165 553 – Kapacitásfejlesztési programokban, képzésen részt vevô
kistermelôk és beszállítók száma

Alkalmazottak fejlesztése
42% – A helyi állampolgárok aránya
a fejlôdô országokban mûködô
Menedzsment Bizottságokban
27% – A nôi vezetôk aránya
93 146 – Formális oktatásban
részesülô alkalmazottak száma fejlôdô
országokban
Kutatás-fejlesztés
5200 – Világszerte ennyi munkatárs
dolgozik a Nestlé kutatóközpontjaiban
és terméktechnológia központjaiban.

A jelentés GRI megfelelési szintje: B

2002

In Accordance

C

C+

önbesorolás

független
fél
ellenôrizte
GRI
ellenôrizte

B

B+

A

A+
külsô fél hitelesítette

A Nestlé világszerte 278 000 embert
alkalmaz.
A cégnek 449 gyára mûködik a világon, ezeknek a fele fejlôdô országokban.
Termékeinket 130 országban forgalmazzuk.
2009-ben a Nestlé világszinten több
mint 220 millió svájci frank értékben
ﬁnanszírozott környezetvédelmi projekteket.

A környezeti lábnyom
csökkentése
59% – Terméktonnánkénti vízmegtakarítás 2000 óta
48% – Terméktonnánkénti üvegházgáz-kibocsátás csökkenés 2000 óta
12,2% – A megújuló forrásokból származó energia aránya telephelyeinken

külsô fél hitelesítette

A Nestlé a világ legnagyobb
élelmiszeripari vállalata.
A cég központja Svájcban
található.

15. GRI-index

külsô fél hitelesítette

14. A Nestlé világszerte számokban
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Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

kötelezô

A Nestlé világszerte számokban

szabadon választott

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009

Az adatok forrása ebben a fejezetben:
Nestlé Creating Shared Value Report
2009
(link: http://www.nestle.com)
Az alábbi index a GRI G3 Útmutatója
szerint kódok alapján tartalmazza az
indikátorokat, témakörök szerinti cso-

portosításban. Az indikátorok leírása
elérhetô a www.globalreporting.org
címen.
Indikátor

Oldal/Megjegyzés

1.1

2. oldal

1.2

12. oldal

Stratégia és analízis

Szervezeti proﬁl
2.1

3. oldal

2.2

8. oldal

2.3

3. és 9. oldal

2.4

9. oldal

2.5

9. oldal

2.6

6. oldal

2.7

9. oldal

2.8

8., 40. és 58. oldal

2.9

6. oldal

2.10

10. oldal

3.1

3. oldal

3.2

Nem releváns.

3.3

3. oldal

3.4

3. oldal

A jelentés paraméterei

A jelentés proﬁlja

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009
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Indikátor

Oldal/Megjegyzés

3.5

3. oldal

Környezetvédelem

3.6

3. oldal

Anyagok

3.7

3. oldal

3.8

3. oldal

3.9

3. oldal

3.10

Nem releváns

3.11

Nem releváns

EN11

GRI tartalmi index

3.12

61. oldal

EN12

Tanúsítás

3.13

3. oldal

A jelentés kiterjedési köre és határai

Energia

Víz

Biodiverzitás

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

Irányítás

Külsô kezdeményezések iránti elkötelezettség

Érintettek bevonása

Piaci jelenlét

Oldal/Megjegyzés

EN1

56. oldal (részben)

EN3

53. oldal

EN4

53. oldal

EN8

54. oldal

EN10

54. oldal

EN13

Nem releváns. Telephelyeink közvetlen közelében nincsenek
biodiverzitásban gazdag élôhelyek

EN14
EN15

4.1

9. oldal

4.2

9. oldal

4.3

Nem releváns

4.4

35. oldal

4.5

33. oldal

4.6

33. oldal

4.7

33. oldal

4.8

11. oldal

Jogszabályi megfelelôség

4.9

12. oldal

Társadalom

4.10

33. oldal

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

4.11

26. oldal

4.12

11. oldal

4.13

48. oldal

4.14

13. oldal

4.15

13. oldal

4.16

13. oldal

4.17

13. oldal

EC1

58. oldal

EC5

33. oldal

EC6

43. oldal

EC7

36. oldal

Gazdaság
Gazdasági teljesítmény

Indikátor

Üvegházhatású gázok kibocsátása

Kibocsátások és hulladékok

Foglalkoztatás

Munkavállalók és vezetôség kapcsolata

Munkahelyi egészség és biztonság

Képzés és oktatás

Sokféleség és esélyegyenlôség

EN16

52. oldal

EN18

53. oldal

EN20

57. oldal

EN21

55. oldal

EN22

56. oldal (részben)

EN23

2009-ben nem volt jelentôs kiömlés

EN28

57. oldal

LA1

40. oldal

LA2

41. oldal

LA3

33. oldal

LA4

35. oldal

LA5

35. oldal

LA6

34. oldal

LA7

35. oldal

LA8

22. oldal

LA9

34. oldal

LA10

32. oldal

LA11

32. oldal

LA12

33. oldal

LA13

36. oldal

LA14

39. oldal

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2009
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Indikátor

Oldal/Megjegyzés

A hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése

HR4

39. oldal

Egyesülési jog és kollektív szerzôdés

HR5

35. oldal

Ôslakosok jogai

HR9

Nem releváns.

SO1

24. oldal (részben)

SO2

32. oldal

SO4

33. oldal

SO5

50. oldal

SO6

51. oldal

Versenyellenes viselkedés

SO7

2009-ben nem fordult elô versenyellenes viselkedéssel,
tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével
kapcsolatos jogi eljárás

Jogszabályoknak való megfelelés

SO8

2009-ben nem fordult elô a törvények és jogszabályok
megsértése

PR2

2009-ben nem fordult elô jogszabályi nem-megfelelôség vagy
az önkéntesen vállalt normák megszegése a termékek és
szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait illetôen

PR3

20. oldal

PR4

21. oldal

PR5

30. oldal

PR6

29. oldal

PR7

2009-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

2009-ben nem fordult elô a vevôk személyes adataival való
visszaélés

Jogszabályoknak való megfelelés

PR9

2009-ben nem fordult elô a termékekkel kapcsolatos
gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és
egyéb rendelkezések be nem tartása.

Emberi jogok
Nagy Kíra

Horváth Emma

Nagy Szabolcs

Társadalom
Helyi közösség
Korrupció

Közpolitika

Jeles Alexander

Gyimesi Ádám

Termékfelelôsség
A vevôk egészsége és biztonsága

Termékek és szolgáltatások címkézése

Marketingkommunikáció

Lara Ethell

Tôzsér Barbara
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Külön köszönjük Budai Erzsébet,
Fazekas Boglárka, Kapus István,
Niklaas Baumgartner és
dr. Tompa Gábor segítségét.

A kézirat lezárva: 2010. szeptember 1.
Köszönjük szépen az összes Nestlé
munkatárs segítségét, akik hozzájárultak e jelentés elkészítéshez.

Külön köszönet jár a Közös Értékteremtés rajzversenyen való aktív
közremûködésért a gyermekeknek és hozzátartozóiknak, így az ô

A jelentés összeállításában a B&P
CSR management stratégiai tanácsadó vállalat nyújtott szakmai segítséget.

Polonkai Eszter

mûveikkel illusztrálhattuk a jelentést.
Kíváncsiak vagyunk
véleményére, javaslataira!
Elérhetôség
Nestlé Hungária Kft.
1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 7.
kozosertekteremtes@hu.nestle.com
www.nestle.hu
Nestlé Fogyasztói Szolgálat
40/214-200 (élelmiszer)
40/20-40-20 (állateledel)

