Nestlé Hungária Kft.
Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés
Jelentés
2008

Good Food, Good Life

Tartalom

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
12.

Köszöntô
A jelentésrôl
A cégrôl
Küldetés és értékek
Szervezeti ábra és felelôsségi körök
Márkák és termékek
Jelenlét az országban
Díjak, elismerések
Fenntarthatósági intézmények
Fenntarthatósági irányelvek, eljárások
Közös Értékteremtés Bizottság
Közös Értékteremtés stratégia
Közös Értékteremtés menedzsmentje
Belsô szervezet a táplálkozás, egészség és életmód
stratégia támogatására
Érintettek és legfontosabb ügyek
Fogyasztók, termékek
Minôségpolitika és minôségirányítás
Termékcímkék
Fogyasztói Szolgálat
Nestlé Életmód Központ
Kutatások
60/40+ fejlesztés
Felelôs marketing
Munkatársaink
Fôbb célok, projektek, eredmények
Foglalkoztatási adatok
Képzés
Juttatások
Egészség és biztonság
Sokféleség
Emberi jogok és egyéb társadalmi ügyek
Beszállítók
Közösségi kapcsolatok
Szakmai kapcsolatok
Nutrikid program
Adományok, jótékonyság
Környezet
Gazdasági teljesítmény
A Nestlé világszerte számokban
GRI index

2
2
4
9
9
12
12
12
13
13
14
15
15
16
16
17
17
18
20
21
21
22
23
24
24
26
32
36
38
39
40
41
44
44
46
47
48
54
56
57

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

1. Köszöntô

A társadalmi ügyek iránti felelôs
hozzáállás mûködésünk szinte minden területén jelen van, bár ennek
eddig csak egy szeletét osztottuk
meg a közvéleménnyel. Ezért is örülök
annak, hogy idén CSR jelentésben,
nyilvánosan is számot adunk társadalmi és környezeti teljesítményünkrôl.
Célunk, hogy a Nestlé Hungária
a fenntarthatóság területén szektora
vezetô cégévé váljon Magyarországon, és tudásközponttá fejlôdjön
a Nestlé vállalatcsoportjában. Ezért
CSR stratégiát kidolgozva és azt követve tudatos fejlesztésbe kezdtünk.
Olyan rendszereket és intézményeket
hoztunk létre, amelyek a CSR terület
hosszú távú és folyamatos fejlôdését
biztosítják. Ilyenek pl. a CSV
(Creating Shared Value
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A jelentésrôl

értékteremtési teljesítménye stratégiai
szemlélettel és a felsô vezetés támogatásával rendelkezzen, tervszerûen
fejlôdjön.
A jelentés további fejezeteiben a legfontosabb érintetteket és a hozzájuk
kapcsolódó ügyeket mutatjuk be.

a Nestlé többi magyarországi tevékenységétôl teljesen 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.

2. A jelentésrôl
– Közös Értékteremtés) Bizottság megalapítása (14 old.), a CSV felelôs kijelölése (15 old.), a GRI adatbázis (57 old.),
az érintettek feltérképezése (16 old.).

A Nestlénél úgy gondoljuk, hogy tartósan csak akkor lehetünk sikeresek,
ha mind külsô, mind pedig belsô környezetünk számára értéket teremtünk.
E szemlélet áthatja a Nestlé
mûködését a környezetvédelmi
intézkedésektôl kezdve, a dolgozói
elégedettségen és a partneri kapcsolatokon át, egészen a fogyasztók
tájékoztatásáig és egészségtudatos
életmódra nevelésig.
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Köszöntô

Törekvésünk egyik fô területe az
életmód, illetve a táplálkozás, hiszen
a Nestlénél az 1866-os alapítás óta
ebben óriási tapasztalat és tudásanyag halmozódott fel. Elkötelezettek
vagyunk aziránt, hogy ebbôl minél
többet átadjunk.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy a piac
táplálkozási igényeinek megfelelôen
egyre korszerûbb összetételû, egészségesebb és ﬁnomabb termékeket
fejlesszünk. Mellette viszont éppolyan
fontos a lakosság egészségtudatosságának erôsítése, a fogyasztók
tájékoztatása. Divatoktól független,
szakmailag hiteles módon igyekszünk
segíteni az egészséges életmód kialakításában.
Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetemet fejezzem ki munkatársaimnak, akik e jelentés összeállításában
részt vettek: munkájukat nagyra
becsülöm, és büszke vagyok rájuk.
Partnereinkkel, érintetteinkkel kölcsönös bizalomra alapozott, hosszú
távú együttmûködésekre törekszünk.
Reméljük, ehhez hozzájárul ez a jelentés is. Ôszintén kíváncsiak vagyunk
véleményükre, ötleteikre – kérjük,
keressenek bennünket!
Andrea Zambelli
ügyvezetô igazgató

Az olvasó a Nestlé Hungária
elsô fenntarthatósági jelentését tartja a kezében.
A jelentés és a benne foglalt információk a 2008-as
naptári évre vonatkoznak.
Terveink szerint a jövôben
évente jelentetjük majd meg
Közös Értékteremtés
jelentésünket.
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,
amelyrôl a Nestlének fenntarthatósági
jelentés keretében be kell számolnia.
Utóbbi ügyek listájának kialakítására
több belsô értekezletet és e-mailes
véleménykutatást tartottunk.
A jelentésben szereplô adatok és információk összegyûjtésében számos kollégánk vett részt (ld. 61 oldal).
A folyamat megtervezésében és a jelentés megszövegezésében a B&P CSR
management tanácsadó cég volt segítségünkre.
A jelentés szerkezete
az alábbi rendet követi:
A 3. fejezetben bemutatjuk a Nestlé
magyarországi cégét, tevékenységét.
A 4. fejezetben leírjuk, hogy milyen intézmények és eljárások biztosítják azt,
hogy a cég fenntarthatósági ill. közös

Az 5. fejezetben a fogyasztókhoz kapcsolódó témákról, így a minôségügyrôl,
a termékcímkézésrôl, a fogyasztók
informálásáról, a termékfejlesztésrôl,
és a felelôs marketingrôl szólunk.

Nincsenek egyéb leányvállalatok, bérbe
adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek, amelyek jelentôsen befolyásolhatják a jelentés idôbeni és/vagy
más szervezetekkel történô összehasonlíthatóságát.

A 6. fejezetben munkatársainkkal
kapcsolatos tevékenységeinkrôl és a
kapcsolódó mutatókról számolunk be.

Ezt a jelentést független szervezet nem
tanúsította, de késôbbi jelentéseinknél
tervezzük külsô tanúsítás igénybe vételét.

A 7. fejezetben a beszállítókról,
a 8. fejezetben a közösségi kapcsolatainkról írunk.

A jelentés magyar és angol nyelvû verziójának eltérô értelmezési lehetôségei
esetén a magyar szöveg tekintendô
irányadónak.

A 9. fejezet tárgya a cég környezetvédelmi mutatói és teljesítménye.
A 10. fejezetben a 2008. évi gazdasági
teljesítményünket mutatjuk be röviden.
A 11. 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 és a General
Mills Int. Ltd. vegyes vállalata
(ld. 2. 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

Minden adat a Nestlé Hungária Kft.-re
vonatkozik, kivéve, ahol ezt másként jelezzük. Az adatok forrása a Nestlé belsô
információs rendszere, adatbázisai.
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
keressenek bátran bennünket a hátsó
borítón található elérhetôségek
valamelyikén.
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3. A cégrôl
A Nestlé Hungária Kft.
1991-ben jött létre. Az azóta
eltelt évek során a vállalat
folyamatosan fejlesztette termékskáláját. Jelenleg
édesipari termékekkel,
instant italokkal, reggelizôpelyhekkel, állateledelekkel,
csecsemôtápszerekkel,
konyhai és nagykonyhai
termékekkel, jégkrémekkel,
kávétermékkel, valamint
klinikai tápszerekkel van
jelen a magyar piacon.
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 csokoládé- és 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 megvásárolta a szerencsi és diósgyôri gyárakat, majd
megalapította a Nestlé Hungária Kft.-t.
A gyárfejlesztések eredményeként a szerencsi gyár lett a regionális italporgyártóés töltôüzem, a diósgyôri pedig
a Nestlé egyetlen üregesﬁgura-gyártásra specializálódott üzeme Európában.
A büki állateledel gyár
1998-ban megvásároltuk a Jupiter
Állateledelgyártó Kft.-t a DARLING márka használati jogával és a büki gyárral
együtt. Ezután mintegy 6 milliárd

forintos beruházással újabb állateledelgyárat létesítettünk Bükön, amely
– Magyarországon elsôként – száraz
és nedves állateledel elôállítására egyaránt képes. Az évek során az üzem az
állateledel-gyártás kelet-közép-európai
központjává vált.
A gyár fejlesztésével Bük település
olyan élelmiszeripari termelô struktúrával gazdagodott, amely számottevô
beszállítói lehetôségeket biztosít a hazai mezôgazdasági termelôk számára.
Ezen túlmenôen a büki gyár új munkaalkalmat is kínál az eddig fôként
gyógy-idegenforgalomból élô helyi és
a környezô települések lakosai számára.

NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.

NESTLÉ NEDERLAND B. V.

A Nestlé Hungária Kft.
A Nestlé Hungária Kft. egyszemélyes korlátolt felelôsségû társaság. 2008-ban egyedüli tulajdonosa a Nestlé Nederland B.V.;
utóbbi cég tulajdonosa a Nestlé S.A.
tôzsdén jegyzett vállalkozás. (ld. 1. ábra)
2009 júniusa óta a Nestlé Hungária Kft.
közvetlenül a Nestlé S.A. tulajdonában áll.

NESTLÉ S. A.

ENTERPRISES MAGGI S. A.

Birtokolt részvények száma: 299 900

Birtokolt részvények száma: 1

NESTLÉ S. A.

1. ábra: A Nestlé Hungária Kft. tulajdonosi struktúrája 2008-ban
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CEREAL PARTNERS
HUNGÁRIA KFT.

50 %

GENERAL MILLS
INTERNATIONAL LTD.

50 %

NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.

100 %

NESTLÉ NEDERLAND B.V.

NESTLÉ S.A.

ENTREPRISES MAGGI S.A.

Birtokolt részvények száma: 299,900

Birtokolt részvények száma: 1

NESTLÉ S.A.
100 %

2. ábra: A Cereal Partners Hungária Kft. tulajdonosi struktúrája 2008-ban

A szervezet méretében, szerkezetében 2008-ban történt jelentôs változás,
hogy 2008. szeptember 15-én
a Nestlé Ice Cream Hungária Kft.
100%-os tulajdonosa, a Nestlé Hungária Kft. elhatározta a társaság
jogutód nélküli megszûnését végelszámolás formájában 2008. október
1-jei kezdôidôponttal. A végelszámolás folyamata 2009-ben is tart.
A jégkrémpiacról a Nestlé nem vonult
ki, termékei továbbra is jelen vannak,
de a disztribúciót a Nestlétôl független jogi személyek végzik.

A CSV, vagyis a közös értékteremtés
a Nestlé üzleti tevékenyégének elveit
foglalja magában, amely a vállalat életének minden szegmensére kiterjed.
Ez a következôket jelenti:
– részvényeseink számára nyereséges üzleti tevékenységet építünk,
amely a társadalom számára is
hasznos: jó minôségû élelmiszeripari termékeinkkel világszerte
hozzájárulunk az életminôség javításához,
– elvünk, hogy üzleti befektetéseink
a vállalat és az annak környezetében található közösségek számára
egyaránt hasznosak legyenek,
– hosszú távon gondolkodunk,
a rövid távú nyereség érdekében
soha nem áldozzuk fel a hosszú
távú üzleti sikereket,
– a CSV nem egyszerûen vállalati
társadalmi felelôsségvállalás vagy
jótékonysági tevékenység; a közös értékteremtés alapvetô üzleti
megközelítésünk szerves részét
képezi.
Értékteremtésünk elsôdleges módja,
hogy fogyasztóinknak ízletes és kitûnô
tápértékû termékeket kínálunk, amelyek hozzájárulnak egészségükhöz
és jó közérzetükhöz. Mindemellett
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a társadalom számára is értéket teremtünk a Nestlé üzleti értékláncának
minden pontján – így tehát a nyersanyag-beszállító termelôk, a gyárak
környezetében lévô közösségek,
a velünk együtt dolgozó külsô partnerek és kereskedelmi partnerek
számára egyaránt. A közös értékteremtés immár 140 éve, a Nestlé
megalapítása óta a vállalat alapelve.
A CSV oly mértékben alapvetô szempont vállalatunk számára, hogy még
teljesítménystratégiánkban is központi helyet foglal el. A közös értékteremtés:
– vállalati kultúránkat, értékeinket
és elveinket tükrözi,
– támogatja arra irányuló törekvéseinket, hogy a világ elsô számú
táplálkozás, egészség és életmódvállalata legyünk, hogy példamutató
üzleti teljesítményt nyújtsunk,
valamint, hogy az érintettek teljes
bizalmát élvezzük,
– segít az olyan kulcsfontosságú,
a teljesítményre kiható területek
erôsítésében, mint az innováció,
az új vásárlók megszerzése,
valamint a márkafejlesztés
– megerôsíti a Nestlé pozícionálását
mint táplálkozás, egészség és
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életmód vállalat – egyúttal azt is
elismeri, hogy a mai fogyasztók
komolyabb igényeket támasztanak a márkákkal és vállalatokkal
szemben.
A fogyasztók számára nemcsak
az a fontos, hogy ízletes és magas tápértékû ételeket vásároljanak,
hanem, hogy a termékek alapanyagainak beszerzése, a termékek
elôállítása és csomagolása – beleértve a gyártást és a keletkezô
hulladékok kezelését – a társadalmi
felelôsségvállalás és a környezettudatosság szempontjainak szem elôtt
tartásával történjen.
Fogyasztóink nagy része számára
CSV tevékenységünk a táplálkozás,
egészség és életmód megfelelô kiegészítését jelenti, hiszen számos
fogyasztó várja el, hogy a termékek ne
csak önmaguk és családjuk számára
legyenek hasznosak, hanem a társadalom és a környezet számára is.

szem elôtt, hanem aktívan törekszik
a közösségek és egyének társadalmi körülményeinek javítására, az
értéklánc minden egyes pontján.
Ezt nevezzük mi közös értékteremtésnek: ennek jegyében
teremtünk értéket a társadalom
és a részvényesek számára,
és ez segít üzleti teljesítményünk
fenntartásában.
Üzleti tevékenységünk értéket teremt
az értéklánc minden egyes pontján:
támogatjuk a gazdákat és a mezôgazdasági nyersanyagok minôségének fejlesztését. Gyáraink, amelyek
gyakran vidéki környezetben találhatók, elôsegítik a gazdasági fellendülést, ezen felül késztermékeink
mindazon innovációs tevékenység
eredményeit magukban foglalják,
amelyeket a kiemelkedôen tápláló
élelmiszerek kifejlesztéséért végzünk.
Ennek tükrében logikus döntés,
hogy CSV tevékenységünk kiemelt
területeiként kezeljük a táplálkozást,
a vidékfejlesztést, valamint a vízgazdálkodást.
– Táplálkozás: segítséget nyújtunk
a fogyasztóknak a helyes táplálkozással és az egészséges
élelmiszerekkel kapcsolatos tudás
bôvítésében.
– Vidékfejlesztés: a minket nyersanyagokkal ellátó gazdáknak segítünk a fenntartható mezôgazdasági
gyakorlatok és a fejlett technológia
elsajátításában, ezenfelül gyárakat
építünk, így munkát és infrastruktúrát teremtünk a vidéki közösségek
számára.
– Víz: folyamatainkban optimalizáljuk
a vízgazdálkodást, és módszereinket kiterjesztjük beszállítóinkra és
a gazdákra is.

A Nestlé CSV rendszer
részletesebben:
– Kulcsfontosságú szempont a törvények, szabályok és mûködési
szabályzatok maradéktalan
betartása.
– A jogi értelemben vett megfelelôség mellett arra törekszünk, hogy
tevékenységünk során óvjuk a
környezetet, vagyis megfeleljünk
a jelen elvárásainak, anélkül, hogy
veszélyeztetnénk a jövô generációinak érdekeit. Ettôl függ ugyanis,
hogy a Nestlé a jövôben is képes
legyen biztosítani ízletes és tápláló
élelmiszereit, ezért ezek az iránymutatások megtalálhatók a Nestlé
Környezeti Fenntarthatósági Irányelvek között is.
– A Nestlét az különbözteti meg
a versenytársaktól, hogy vállalatunk
nemcsak a fenntarthatóságot tartja
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3.1. Küldetés és értékek
A vállalat stratégiáját több alapvetô érték vezérli. A Nestlé legfôbb célja, hogy
a legjobb és a legrelevánsabb termékeket kínálja fogyasztóinak, akárhol
is élnek és bármilyen szükségleteik is
legyenek az életük folyamán. A hosszú
távú lehetôségeket sosem áldozzuk fel
a rövid távú teljesítmény érdekében.
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 nem részesíti elônyben
a rövidtávú proﬁtszerzést a sikeres,
hosszú távú üzleti fejlôdéssel
szemben.
– A Nestlé elismeri, hogy fogyasztói –
akik nélkül nem létezhet – ôszintén
és jogosan érdeklôdnek aziránt,
hogy az általuk kedvelt termékek
gyártója milyen magatartást tanúsít,
és milyen meggyôzôdéseket vall.
– A Nestlé hisz abban, hogy általában a törvényhozás a felelôs
vezetés leghatékonyabb biztosítéka, bár bizonyos területeken,
a munkaerô számára hasznos
lehet az önkéntes üzleti elveken
alapuló további útmutatás annak
érdekében, hogy a legmagasabb
sztenderdek érvényesülhessenek
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.

A cégrôl

– A Nestlé továbbra is fenntartja elkötelezettségét, hogy minden
országban követi és betartja az
összes vonatkozó helyi törvényt és
rendelkezést.

3.2. Felelôsségi körök
és a szervezeti ábra
Irányító testületek
A NiM (Nestlé in the Market, azaz
Nestlé a magyar piacon) Bizottság
a szervezet legfôbb irányító testülete.
Havonta ülésezik, és csoportszintû
stratégiai ügyekben hoz döntést.
A NiM Bizottságot a Nestlé Hungária
Kft. ügyvezetô igazgatója vezeti, akinek „gondnoki” szerepe van a magyar
piacon, 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 a három fô élelmiszer üzletág (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 döntéseket hozza meg.
A Nestlénél a cég ügyvezetésének ellenôrzésére (a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény elôírásai
szerint) felügyelôbizottság mûködik.
A felügyelô bizottság hat tagból áll, közülük két tagot az üzemi tanács jelöl.
A társaság számviteli törvény szerinti
beszámolójáról a gazdasági társaság
legfôbb szerve csak a felügyelô bizottság írásbeli jelentésének birtokában
határozhat.
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A Nestlé Hungária Kft.-nél üzemi tanács
mûködik, a Munka Törvénykönyvében
meghatározott módon és feltételekkel.
A kialakult rendnek megfelelôen, a vállalat vezetése évente két alkalommal ad
formálisan tájékoztatást az üzemi tanács
részére, amely során lehetôséget biztosít a véleményformálásra is. Lévén,
hogy a formális tájékoztatáson felül számos megoldásra váró kérdés, téma
merül fel, igen aktív az e-mailben és
személyes megbeszéléseken folytatott
egyeztetés a dolgozói képviselet és a
felsôvezetés között. Az üzemi tanácsot
képviselô tagok közel 60%-a az édesipari dolgozók szakszervezetének is tagja.
Vezetôk díjazása
A felsôvezetôk díjazása és a szervezet
teljesítménye közötti kapcsolatot az
ösztönzô rendszer biztosítja. A Nestlénél kétfajta ösztönzés mûködik.
A rövid távú ösztönzés keretében egyéves célkitûzések teljesülésétôl függôen
kapnak prémiumot a vezetôk. A célkitûzések általában három részbôl állnak:
csoport vagy vállalati szintû célok, osztály szintû célok, személyes célok.
Ezek arányai munkakörtôl függôen
változnak.
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A hosszú távú ösztönzés motiválja
a felsôvezetôket Nestlé vállalati részvények értékének növelésére.
A végkielégítés mértéke a Kollektív
Szerzôdésben került rögzítésre,

a vállalatnál töltött munkaviszony hoszszától függôen. Mértéke 10 év után
a Munka Törvénykönyve által elôírt
kétszerese.

Összeférhetetlenség
Az összeférhetetlenség elkerülésére
a cég a következô szabályozásokat
és eljárásokat alkalmazza: a GLOBE
(integrált vállalatirányítási rendszer)
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szerepmeghatározásai, szerep-konfliktusok kezelése. Ennek célja, hogy a
munkavállalók munkakörét úgy alakítják
ki, hogy a pénzügyeket érintô döntések
legalább két munkatárs jóváhagyásával

valósuljanak meg. Ezen felül a (SO2) korrupció megelôzése témánál részletesen
tárgyalt, minden munkavállaló által kitöltött „A” vagy „B” nyilatkozat. A Nestlé
vezetési alapelvei részletesen tartal-

mazzák a vállalat felsôvezetôivel
szembeni elvárásokat világszerte,
mely összhangban áll a Nestlé Üzleti
Alapelveivel.

3. ábra: A Nestlé Hungária Kft.
szervezeti felépítése

ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ

Nestlé Purina
regionális termelôi
központ

Cereal Partners
magyarországi
üzletág

Mövenpick
magyarországi
üzletág

Nestlé Professional
közép-kelet-európai
regionális üzletág

Purina
magyarországi
üzletág

Nestlé Waters
magyarországi
üzletág

Nespresso
magyarországi
üzletág

HealthCare Nutrition
Felnôtt tápszer
magyarországi üzletág

Infant Nutrition
Gyermek tápszer
magyarországi üzletág

Nestlé Professional
magyarországi
üzletág

Technikai vezetés
Csehország, Szlovákia
& Magyarország

Beszerzés

Vállalati
Emberi erôforrás

Vállalati
pénzügy & kontrolling

Ellátási lánc

Értékesítés

Jogi tanácsadás

Vállalati kommunikáció

Vállalati kapcsolatok és
közkommunikáció

GLOBE Informatika és
vállalatirányitási rendszer

NiM
Üzletágak

Nestlé
Funkcionális
Egységek

Nestlé helyi
irányítású
üzletágak

Marketing szolgáltatások
és médiavásárlás
Konyhai termékek üzletág

Édességek üzletág

Italok
(kávé és kakaó)
üzletág
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4. Fenntarthatósági intézmények
3.3. Márkák és termékek
A Nestlé Hungária Kft.
– édesipari termékekkel (BOCI®,
®

®

®

KIT KAT , BALATON , SMARTIES ,
®
AFTER EIGHT ),
– italokkal (NESCAFÉ®, NESQUIK®,
®
®
RICORÉ , NESPRESSO ),
– reggelizôpelyhekkel (NESTLÉ
®
®
®
FITNESS , NESQUIK , CHOCAPIC ,
®
®
CINI MINIS , COOKIE CRISP ),
– állateledelekkel (PRO PLAN®,
®
®
®
DARLING , FRISKIES , GOURMET ,
®
®
PURINA ONE , DOG CHOW ,
®
CAT CHOW ),

– csecsemôtápszerekkel, bébiételekkel és -italokkal (BEBA®, SINLAC®,
®
NESTLÉ ),
– konyhai termékekkel (MAGGI®),
– nagykonyhai termékekkel
(MAGGI®, CHEF®, BUITONI®),
– jégkrémmel (MÖVENPICK®),
– klinikai táplálásra alkalmas tápszerekkel (ISOSOURCE®, RESOURCE®)
van jelen a magyar piacon.

A márkákról és termékekrôl további
információk találhatók ezeken a weboldalakon:
www.nescafe.hu
www.nesquik.hu
www.maggi.hu
www.kitkat.hu
www.boci.hu
www.nestle-ﬁtness.hu
www.reggelizz.hu
www.movenpick-icecream.com
www.purina.hu
www.mitegyenababa.hu
www.nestlefoodservices.hu
www.balatonszelet.hu
www.nespresso.hu

A Magyarországon gyártott termékek
mennyisége 2008-ban összesen
174 870 tonna volt.

3.4. Jelenlét az országban
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.

3.5. Díjak, elismerések
Büszkék vagyunk rá, hogy 2008-ban
több díjjal is elismerték tevékenységeinket. Ezek:
– az Év Kereskedelmi Partnerkapcsolata Díj: kereskedelmi partnerek
ajánlása és szakmai zsûri szavazatai
alapján kiosztott díj (Progresszív kereskedelmi magazin szervezésében,
K&H Bank által felajánlva),
– EFFIE ezüst díj a NESCAFÉ
Cappuccino „Sütipróba” kampányért, nem tartós fogyasztási cikkek
– ital kategóriában,
– a HUNGAROPACK 2008
Magyar Csomagolási Versenyen
az ÖKO-Pannon Kht. különdíját
kapta a Classic 3in1 Momentcity
promóciós tasak,
– WorldStar Award for Packaging
Excellence (az egyik legrangosabb
csomagolástechnikai verseny díja),
– az AIESEC Magyarország kutatása
alapján a Nestlé nyolcadik lett
a Legvonzóbb vállalatok rangsorában Magyarországon. A nem tartós
fogyasztási cikkek szektorában, ez
a harmadik helyezést jelentette,
– a Nestlé Táplálkozási Iránytû hazai
megapromóciója egy belsô marketingkommunikációs versenyen
(NESTLÉ HIT PARADE) második
helyezést ért el.

A Nestlé által követett Közös Értékteremtés üzleti
alapelve azon a meggyôzôdésen alapul, hogy hoszszú távú üzleti siker csak
akkor lehetséges, ha a
részvényesek és a társadalom érdekei összhangban
vannak.
A Közös Értékteremtés – amely szorosan összekapcsolódik üzleti stratégiánkkal és mûködésünkkel – azt jelenti,
hogy a fenntarthatóságon túl értéket is
teremtünk részvényeseink és a társadalom számára.
Abban hiszünk, hogy a környezetileg,
társadalmilag és gazdaságilag fenntartható mûködésnél többet is tehetünk:
értéket teremthetünk a társadalomnak,
miközben értéket teremtünk részvényeseinknek is.

4.1. Fenntarthatósági
irányelvek, eljárások
A Nestlé és alkalmazottai értékeit,
viselkedési normáit és alapelveit 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
minimum követelményeket, amelyeket
világszerte betartunk a helyi jogszabályoknak való megfelelés mellett. A Nestlé
Üzleti Alapelveit (amely az ENSZ
Globális Megállapodás nevû kezdeményezésének tíz alapelve iránti elkötelezôdésünket tartalmazza) a jövôben
is folyamatosan fejleszteni és igazítani
fogjuk a változó világ igényeihez.
A Nestlé Üzleti Alapelvei és a Vezetési
Alapelvek kifejezik 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)
feladata annak ellenôrzése, hogy

a vállalat mûködése megfelel-e a Nestlé
Üzleti alapelveinek. 2008-ban ezt egy
új, üzleti tisztességrôl szóló modullal
egészítettük ki.
A legfelsôbb vezetés saját teljesítményét a kitûzött bónusz célok teljesítése
alapján értékeli, amelyben szerepelnek egyéni, osztály és vállalat szintû
célkitûzések, illetve az MBS (piaci üzleti
stratégia) céljai. Ez tartalmaz gazdasági,
társadalmi és környezeti célkitûzéseket,
melyek fôként a munkakörtôl és
tevékenységtôl függnek.
Elôvigyázatosság elve
Különbözô csoportok, 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,
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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.
Fenntarthatósági egyezmények,
kezdeményezések
A Nestlé nemzetközi szinten tagja
illetve támogatója az alábbi gazdasági,
környezeti vagy társadalmi normákat
tartalmazó egyezményeknek, kezdeményezéseknek:
– ENSZ Globális Megállapodás
– ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok
– ENSZ Egészségügyi Szervezetének (WHO) anyatej-pótló termékek
marketingjét szabályozó nemzetközi
egyezménye (International Code of
Marketing of Breastmilk Substitutes)
– ENSZ Egyezmény a gyermekek
jogairól
– A Nemzetközi Kereskedelmi
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Kamara (International Chamber of
Commerce) által kiadott „Fenntartható Fejlôdés Üzleti Kartája”
– A Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara Kódexe zsarolás és megvesztegetés ellen a nemzetközi
üzleti ügyletekben
– Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
egyezményei (International Labour
Organization)
– A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
138-as egyezménye a foglalkoztatás alsó korhatáráról
– A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
182-es egyezménye a gyermekmunka legrosszabb formáinak
betiltásáról, és felszámolására
irányuló azonnali lépésekrôl
– OECD (Gazdasági Együttmûködési
és Fejlesztési Szervezet) Tanácsának ajánlásai a nemzetközi üzleti
tranzakciók során bekövetkezô
megvesztegetések ellen
– OECD Egyezmény a külföldi
köztisztviselôk megvesztegetése
ellen, a nemzetközi kereskedelmi
kapcsolatokban
– OECD A vállalati kormányzás
alapelvei
– OECD Irányelvek multinacionális
vállalatok számára

Ezeket a Nestlé Hungária ugyanúgy
kötelezônek ill. érvényesnek tekinti magára nézve, mint az összes többi Nestlé
tagvállalat.

4.2. Közös Értékteremtés
Bizottság
2008-ban létrehoztuk a Közös Értékteremtés Bizottságot.
A bizottság céljai:
– a cég fenntarthatósági és Közös
Értékteremtéssel kapcsolatos tevékenységeinek (ideértve a társadalmi
és környezeti ügyek, kezdeményezések és az adományozás
területét) felügyelete,
– a fenntarthatósági és Közös
Értékteremtéssel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó stratégiai döntéshozatal, a fôbb irányok
és programok meghatározása,
– a munkavállalók bevonásának
biztosítása e témákba,
– fórum biztosítása a témában,
a munkaterületek közötti kommunikációhoz,
– a fenntarthatósági és Közös Értékteremtéssel kapcsolatos belsô
információáramlás biztosítása.

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
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A Bizottság tagjai:
– ügyvezetô igazgató – a bizottság
elnöke,
– vállalati kommunikációs vezetô,
– vállalati kapcsolatokért felelôs és
közkommunikációs vezetô,
– pénzügyi vezetô,
– kommunikációs igazgató,
– vállalati emberi erôforrás igazgató,
– beszerzési vezetô,
– munkavállalók képviselôje.

E cél érdekében 2008 tavaszán
a B&P CSR management átvilágította a Nestlé CSR tevékenységeit, és
javaslatokat tett a fejlesztés irányaira
és menetrendjére.

2008-ban a bizottság egy (alakuló) ülést
tartott, amin jóváhagyta mûködési
rendjét és a 2009. évi munkatervet.
A bizottság megvitatta továbbá
a cég szempontjából legfontosabb
ügyek és érintettek feltérképezésének
módját.

4.3. Közös Értékteremtés
stratégia
A Nestlé Hungária célja, hogy a fenntarthatóság területén szektora vezetô
cégévé váljon Magyarországon, és
tudásközponttá fejlôdjön a Nestlé vállalatcsoportjában.

Az eredmények alapján négyéves
fejlesztési terv készült, amely nemcsak a Nestlé külsô és belsô környezetének képviselôit vonja be, hanem
gondoskodik a transzparenciáról és a
minél pontosabb mérésrôl is.
A 2009-2012-es terv kulcselemei közé
tartozik a rendszeres érintetti párbeszéd kialakítása, a környezeti és társadalmi teljesítményrôl való évenkénti
beszámoló, a Közös Értékteremtés Bizottság mûködtetése, a GRI
(Global Reporting Initiative – társadalmi fele lôsségvállalásról és fenntarthatóságról szóló vállalati jelentés
elkészítését segítô legelterjedtebb
nemzetközi sztenderd), mint teljesítménymenedzsment- és tervezési
eszköz használata.
A Közös Értékteremtés területén a
Nestlé négyéves gördülô tervezéssel
dolgozik, azaz négyéves tervünket
évente felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.
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4.4. 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.
2008 novemberében a Nestlé munkatársai nemzetközileg elfogadott sztenderdek alapján számos területen megkezdték a Nestlé környezeti és társadalmi teljesítményének mérését. Ezáltal a
Nestlé felelôs hozzáállása mérhetôvé
válik minden területen, amely a vállalat
érintettjeinek fontos lehet.
Az e területek mûködését érzékeltetô
mérôszámokat öleli fel az egyre teljesebbé váló GRI adatbázis, amely a
2009-ben kiadásra kerülô Nestlé Fenntarthatósági Jelentés alapjául szolgál.
A GRI révén, ezáltal lehet majd világos
társadalmi és környezeti célokat kitûzni,
majd az adott idôszak lezárultával
a felelôs mûködést értékelni.
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5. Fogyasztók, termékek
4.5. Belsô szervezet
a táplálkozás, egészség
és életmód stratégia
támogatására
A Nestlé táplálkozás, egészség és
életmód stratégiájának megvalósítására
külön munkacsoportok mûködnek a
vállalaton belül: Wellness Bizottság,
Táplálkozási Iránytû Munkacsoport,
valamint teljes munkaidôben foglalkoztatott dietetikus tanácsadó.
A Wellness Bizottság 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 lakosság
egészségtudatosságának fejlesztésében. A bizottság negyedévente tart
üléseket, tagjai között szerepel a cég
dietetikusa, az élelmiszerszabályozási
szakértô, a 60/40+ kutatások vezetôje,
a vállalati kommunikációs vezetô, valamint a közügyekért felelôs kolléga.

vezetés aktív bevonásával végeztük.
Az érintetteket és a legfontosabb ügyeket az alapján választottuk ki, és utóbbiakat az alapján rangsoroltuk, hogy
– melyek vannak komoly hatással
a vállalat mûködésére,
– a vállalat melyekre gyakorol nagy
hatást, és
– melyekben rendelkezik a Nestlé
kompetenciával, erôforrással
az elôrelépés tekintetében.
A folyamat eredményeképp tervet
alkottunk az érintettekkel folytatott
rendszerszerû párbeszéd beindítására. Ennek megvalósításáról és
eredményeirôl a 2009 évi fenntarthatósági jelentésben számolunk be.

4.6. Érintettek és legfontosabb ügyek

A Nestlé Hungária legfontosabb
érintettjei
Belsô érintettek:
– alkalmazottak,
– szakszervezet,
– tulajdonos.
Külsô érintettek:
– fogyasztók (és speciális fogyasztók, pl. gyermekek, idôsek, túlsúlyosak, szállodák, éttermek),
– helyi közösségek, különösen
a gyárak környékén,
– társadalmi és civil szervezetek,
– média,
– egyetemek és kutatóintézetek
(elsôsorban élelmiszeripari),
– szakértôk, pl. gasztroenterológusok, dietetikusok,
– iskolák, tanárok,
– beszállítók,
– kiskereskedôk (pl. szupermarketláncok),
– nagykereskedôk,
– FMCG vállalatok.

2008-ban a Nestlé szisztematikusan feltérképezte érintettjeit és a cégre nézve
legfontosabb társadalmi ill. környezeti
ügyeket. Ezt dokumentumelemzéssel,
médiaelemzéssel és a felsô- és közép-

2008-ban a Nestlé Hungária Kft. a következô érintett szervezetekkel folytatott párbeszédet különféle formában:
Európai Parlament, Földmûvelésügyi
Minisztérium, Környezetvédelmi Minisz-

A Táplálkozási Iránytû Munkacsoport dolgozik a termékeken szereplô,
a fogyasztók tudatosabb döntését
elôsegítô Táplálkozási Iránytû (lásd
alább) üzeneteinek kialakításán és
folyamatos frissítésén. A munkacsoportban a dietetikus mellett a szabályozásokért felelôs kolléga, valamint
a vállalat jogi tanácsadója vesz részt.

térium, Mezôgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, 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 (ld. 8.1 fejezet) illetve a külsô
körülmények határozták meg.

A fogyasztók és a társadalom
táplálkozással kapcsolatos tudásának fejlesztése
Világos számunkra, hogy mekkora felelôsségünk van a fogyasztóknak és
fôleg a gyerekeknek szóló felelôs
kommunikációban. A helyi jogszabályok betartása mellett minden Nestlé
vállalat, így a Nestlé Hungária is követi
a Nestlé Fogyasztói Kommunikációs
Alapelveit. (angolul: www.nestle.com/
CSV/Compliance/MarkAndComm).
Felelôsségvállalásunk keretében
elkötelezettek vagyunk a jól érthetô,
felhasználóbarát termékcímkék alkalmazása irányában. Gyerekeknek szóló
táplálkozási oktatóprogramunk évek
óta mûködik, és munkavállalóinkat
is segítjük az egészséges életmód
elsajátításában, valamint abban, hogy
cégünk és az egészséges életmód
nagyköveteivé váljanak. Az állami és
más táplálkozás-egészségügyi szervezetekkel való együttmûködés szintén
szerves része munkánknak.
2008-ban a Nestlé táplálkozás,
egészség és életmód fókuszú termékeinek aránya a fô termékkategóriák
árbevételének a 73%-át tették ki.
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, mely elsôsorban a hazánkban
mûködô, közép-kelet-európai régiót
kiszolgáló gyáraknak köszönhetô.

5.1. Minôségpolitika
és minôségirányítás
A Nestlé kiterjedt intézményrendszerrel
és szabályzatokkal rendelkezik az élelmiszer-biztonság és -minôség területén.
Ennek elemei:
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 a Nestlé világa menüpont alatt
a felelôs vállalat részen érhetô el. )
Minôségirányítási rendszer
A Nestlé Hungária Kft. minôségirányítási
rendszerét folyamatosan fejleszti.
2008-ban megkezdtük az integrált minôségügyi (ISO 9001-en), élelmiszer-biztonsági (ISO 22000), egészségügyi és
biztonsági (OHSAS 18001) és környezetvédelmi (ISO 14001) irányítási rendszer bevezetését.
Az integrált irányítási rendszer a cég
saját, globális minôségirányítási rendszere, a Nestlé Quality Management
System (NQMS) keretén belül mûködik.
Az NQMS bevezetése minden vállalati
egység releváns mûködési folyamatainak átvilágításával kezdôdött, hogy
a cég megértse, az egyes egységeknek
milyen hatása van a minôségre, és
ezeknek megfelelô teljesítményindikátorokat tûzzenek ki.
A Nestlé Minôségirányítási Rendszer
(NQMS) jellegzetességei:
– Folyamatalapú: az értékteremtô
folyamatokban részt vevô minden
osztály felelôs saját minôségi céljainak eléréséért.

– Központilag meghatározott
elvárásokon, termékspeciﬁkus
minôségi elôírásokon és helyi
követelményeken alapul.
– A megfelelôséget a hibátlan kivitelezés, a tényszerû és átlátható
kommunikáció és független auditok
segítségével tartjuk fent.
– Folyamatos fejlesztés: a teljesítményindikátorok mércéit egyre
magasabbra tesszük.
– A Globe nevû informatikai rendszer
hangolja össze a folyamatokat és
azok teljesítménymutatóit.
A Nestlé Minôségirányítási Rendszer
magában foglalja:
– a minôségpolitikát, a globálisan
kötelezô elvárásokat, elveket és
kötelezettségeket,
– a termékspeciﬁkus minôségügyi
szabványokat, amelyek termékkategóriánként lefednek minden
termék- és folyamatszabványt,
utasítást, módszert és eszközt,
– a Minôségügyi Kézikönyvet, amely a
kötelezôen elvárt globális szabályok
és követelmények gyûjteményeként
szolgál. A kézikönyv tartalmazza
vagy hivatkozik a termékspeciﬁkus
minôségügyi sztenderdekre és
a helyi szabályozásokra.
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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.

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

A gyárakban külön minôségbiztosítási
szervezet mûködik, helyi vezetô irányítása alatt, amely magában foglalja többek között a laboratóriumok
mûködését, a gyártás biztosításához
szükséges minôségügyi feladatokat,
a gyártásközi ellenôrzéseket és belsô
átvizsgálásokat.
Minôségteljesítési célok
A regionális és a speciﬁkus helyi célokat
a minôségpolitikával összhangban,
a cég központi iránymutatását követve
tûzzük ki.
Minôségügyi Vezetôi Átvizsgálás
(MRQ)
Ez legalább éves rendszerességgel
történik. Keretében a minôségbiztosítási
tevékenységekre vonatkozó, az egész
szervezetbôl (beleértve az üzleti partnerek adatait is) származó adatokat

A Nestlé termékek egészségi és biztonsági hatásait javító célzattal kiértékelô
menedzsment folyamatok a következô
életciklus-szakaszokat fedik le:
– a termék koncepciójának
kidolgozása,
– kutatás-fejlesztés,
– tanúsítvány,
– elôállítás és termelés,
– marketing és kommunikáció,
– raktározás, terjesztés, készletezés,
– fogyasztás és fogyasztói szolgálat,
– hulladék kezelése, újrahasználat
vagy újrahasznosítás.
A termékek egészségi és biztonsági
hatásait illetôen 2008-ban a Nestlét
egyszer bírságolták meg; 300eFt értékben. A kérdéses esetben nem a Nestlé
termék minôsége volt kifogásolható,
hanem a hozzácsomagolt szezonális
terméké. A mikulássapka bevizsgálásánál kiderült, hogy könnyebben szakadt
le a sapka csörgôbojtja, mint a korhatár
nélküli játékoknál megkövetelt.
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5.2. Termékcímkék

Az INBÉ jelölés tudományosan megalapozott információt biztosít a fogyasztók
számára. Célja, hogy segítsen a termékek közötti választásban. A termékek
csomagolásán a kötelezô jelölésen felül
feltüntetjük az adott élelmiszer vagy ital
tápanyagtartalmára vonatkozó legfontosabb tápanyag-információkat, ezzel
is segítve a fogyasztókat abban, hogy
jobban megalapozott döntéseket
hozzanak.

Nestlé Táplálkozási Iránytû – iránytû
a kiegyensúlyozott étrend összeállításához
Számos tanulmány és szakmai ajánlás
hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott
táplálkozás kulcsa az alapanyagok okos
és változatos kiválasztása. Ebben az
egyik legnagyobb segítséget az élelmiszerek csomagolásán megtalálható
táplálkozási információk jelenthetik.
A Nestlé hisz abban, hogy a termékcsomagoláson feltüntetett egyértelmû,
ôszinte és széleskörû tájékoztatással
nagy segítséget tud nyújtani fogyasztóinak a kiegyensúlyozottabb étrend
összeállításában. Ez a törekvés hívta
életre 2005-ben a cég svájci szakemberei által kifejlesztett speciális élelmiszerjelölési rendszert, a Nestlé Táplálkozási Iránytût.
A Nestlé Táplálkozási Iránytû az adott
termék tápanyag-összetételérôl
(100 gramm, illetve 1 adag élelmiszer
energia-, fehérje-, zsír-, telített zsír-,
szénhidrát-, cukor-, élelmi rost és
nátriumtartalma), a különbözô
táplálkozási ajánlásokról, az adott
élelmiszer alapanyagainak élettani
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jellemzôirôl, összetételérôl, esetleg
a termékhez köthetô gasztronómiai
érdekességekrôl ad jól követhetô,
egyértelmû tájékoztatást.
A termékek csomagolására kerülô információk alapjául a hazai és a nemzetközi
szakmai szervezetek (pl. WHO, OÉTI)
javaslatai, valamint a Nestlé táplálkozástudományi kutatásainak eredményei
szolgálnak.
A hazai elôírásoknak, valamint a nemzetközi jogszabályoknak való megfelelést a cég szigorú szemû jogászokból,
élelmiszerszabályozási szakértôbôl
és dietetikusból álló munkacsoportja
ellenôrzi, hagyja jóvá.
A Nestlé svájci központja által koordinált, 2007-ben végzett nemzetközi
felmérés eredménye szerint a megkérdezett fogyasztók 60%-a, a versenytárs
élelmiszeripari vállalatokkal összevetve,
a Nestlé által nyújtott tájékoztatást
tartotta hasznosabbnak, elsôsorban
az abban szereplô információk egyértelmûsége, részletessége miatt.
Egy 2008 elején végzett hazai felmérés
is hasonlóan jó eredménnyel zárult.
Itt a megkérdezett magyar fogyasztók
70%-a nyilatkozott úgy, hogy a Nestlé

Táplálkozási Iránytû számukra hasznos
vagy nagyon hasznos információkat
tartalmaz.
2008-ban a Nestlé nagyszabású promóciós kampányt bonyolított le, amelyben a Táplálkozási Iránytût is népszerûsítette. Felmérések szerint ennek
eredményeképp a magyar lakosság
37%-a ismeri az Iránytût, és kap ezáltal
segítséget a felelôs élelmiszerválasztáshoz.
Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ)
Az INBÉ élelmiszercímkézési rendszer
egy felnôtt ember kiegyensúlyozott tápanyag-összetételû étrendjéhez 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. Az INBÉ címkéket számos nagy
élelmiszeripari cég, köztük a Nestlé is
feltünteti termékein.

Iránytû és INBÉ a termékeken
A Táplálkozási Iránytût 2006-ban vezettük be, az INBÉ-t 2007 elején. A 2008as év közepére az Iránytû a releváns
termékkategóriák 91%-án, az INBÉ
pedig ezek 60%-án volt megtalálható
(a nettó árbevétel arányában), 2008 év
végére mindkettô esetében elértük a
100%-os lefedettséget.
Az Iránytû nem szerepel az üreges ﬁgurákon (nincs hely a címkén), az állateledeleken (nem releváns).
Az INBÉ nem szerepel a csecsemô
és klinikai tápszereken, bébiételeken
(a beteg illetve a fejlôdô szervezet eltérô
igényei nem teszik lehetôvé egységes
referencia kidolgozását), az állateledeleken (nem releváns), desszerteken (nem
releváns), ételízesítôkön, kizárólag kávét
tartalmazó termékeken (energiatartalmuk elhanyagolható).
Jövôbeni célunk az üzenetek folyamatos frissítése, mélyebb, a fogyasztók
számára még inkább hasznos tartalommal való megtöltése, illetve ahol
releváns, a csomagolás elülsô oldalán
való táplálkozási ajánlásokra vonatkozó
kommunikáció erôsítése.
A Nestlé minden termékkategóriában
megfelel a 4. ábrában felsorolt alábbi
(részben önkéntes) információszolgáltatási követelményeknek.
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Információ típusa

Élelmiszer termékek

Nespresso termékek

Állateledelek

A termék illetve szolgáltatás összetevôinek eredete

Nem. A termék származását 100%-ban
feltüntetjük, az összetevôk eredetének
feltüntetésére nincs jogi kötelezettség

Igen

Nem

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

Igen (termékek 100%-án)
Igen
Allergének feltüntetése önkéntes vállalással.

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 (termékek 100%-án)

Nem

Igen

4. ábra: Információszolgáltatás Nestlé termékeken

Pénzbírság vagy büntetés a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtást és címkézést illetôen:
Pénzbírság vagy büntetés
Konyhai termékek

db

1

50 000

Édességek

db

5

550 000

A büntetést az Állategészségügyi és
Élelmiszerellenôrzô Állomás rótta ki
a Nestlére, a lejárati dátum jelölésének
formája miatt. Ez az import termékeket érintette, a probléma pedig nem
élelmiszerbiztonságot érintô, hanem
formai volt.

5.3. 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 fogyasztóknak lehetôsége legyen arra, hogy
elmondhassák véleményüket, ötleteiket.
E célok betöltésére jött létre a Fogyasztói Szolgálat.
A Nestlé Fogyasztói Szolgálata az elmúlt évek során egyre népszerûbb lett,
egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 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.
2008-ban a célunk az volt, hogy
a beérkezô e-mailek 85%-át 48 órán
belül megválaszoljuk.
A Fogyasztói Szolgálat amellett,
hogy tanácsot és felvilágosítást ad,
a fogyasztóktól 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 kivitelezhesse a szükséges korrekciókat, valamint
gyors és pontos visszajelzést adhasson
a fogyasztónak.
A Szolgálat részletes statisztikát vezet
a beérkezô megkeresésekrôl. Pontosan
ismerjük és nyomon követjük a megkeresések, ezen belül a panaszok számát,
témáját, a megoldott panaszok számát
és a megoldás módját.

2008-ban a Nestlé egy kutató céget
bízott meg azzal, hogy kilenc cég
fogyasztói szolgálatát telefonos és írásos (elektronikus) formában tesztelje.

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

5.5. Kutatások

Összesen 9 különbözô ügyfélszolgálatot kerestek fel 48 alkalommal
különbözô ügyekben (pl. panasz a termék minôségére, egészséges táplálkozás és életmód, étel-allergének).
A kutatás eredménye szerint felkészültségüket tekintve az egyes cégek között
vannak különbségek.
A telefonvonalak minden esetben tökéletesen mûködtek, a munkaidôn kívüli
üzenethagyás lehetôsége azonban nem
mindenhol megoldott az ügyfélszolgálatokon. A telefonos válaszadás tekintetében nem voltak jelentôs különbségek az
egyes Call Centerek között. Az operátorok általában felkészültek, udvariasak
és fogyasztóbarát hangnemben válaszoltak a feltett kérdésekre. A Nestlé
operátorok minden esetben azonnali,
szakszerû és nagyon udvarias választ
adtak.
Az elektronikusan feltett kérdésekre
nem minden cégtôl érkezett válasz.
Ahonnan érkezett, ott is sokára (kivétel
a Nestlé volt). A válaszadás stílusában
nagy eltérések voltak. A cégek közül kiemelkedett a Nestlé Fogyasztói Szolgálata – gyors válaszadás, fogyasztóbarát
stílusban és egységes formátumban.

5.4. Nestlé Életmód
Központ - „Irányt mutat
a táplálkozási trendek
útvesztôjében”
A Nestlé elkötelezettje annak, hogy
vásárlóinak a legjobb élelmiszereket
biztosítsa, és a táplálkozástudományban szerzett évszázados tapasztalatával segítse az egészséges életmódra
törekvôket. E hagyomány szellemében
indította el 2005 szeptemberében
a Nestlé Életmód Központot.
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A Nestlé Életmód Központ célja, hogy
személyre szabott tanácsokkal lássa el
az érdeklôdôket, és így járuljon hozzá
egy harmonikusabb, egészségtudatosabb életmód kialakításához, méghozzá a divatoktól független, szakmailag
hiteles tájékoztatás által.
A Nestlé Életmód Központ szakértôi,
akik a beérkezô levelekre személyre
szabott válaszokat adnak:
– családorvos
– dietetikus
– személyi edzô
– pszichológus
A Nestlé Életmód Központ interneten
elérhetô szolgáltató központ, ahol
különbözô területek szakértôi 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.
Link: www.eletmodkozpont.hu,
www.nestle.hu/eletmod
A Nestlé Életmód Központ fôvédnöke
a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége.

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.
„A Nestlé Kutatóközpontjának egyik legnagyobb
felelôssége, hogy elébe menjen a jövôben
felmerülô táplálkozási igényeknek. Az élelmiszerek
továbbra is fejlôdni fognak, és egyre személyre szabottabbá válnak. A Nestlé kutatói azért
dolgoznak, hogy minden korosztály szükségleteire
választ adjanak most és a jövôben is.”
Prof. Peter van Bladeren
Nestlé Tudományos és Kutatási igazgató

A Nestlé 2008-ban mintegy 1,98 milliárd svájci frankot költött élelmiszeripari
kutatásra, technológiai- és kutatóközpontokra, valamint kiterjedt kutatói
partnerhálózatával közös munkákra.
A folyamatosan változó környezet és
törvényi szabályozás, illetve az egyre
kiﬁnomultabb élelmiszertesztelési módszerek kihívásaira a Nestlé kutatói az
alábbi válaszokat adják:
– A Nestlé kutatás-fejlesztési
hálózatában dolgozó tudósai
folyamatosan kapcsolatban vannak
egymással és a piacokkal, hogy
elébe mehessenek a felmerülô
kérdéseknek.
– Analitikai módszerek fejlesztését és
tudományos tapasztalatokon alapuló kockázatelemzést végeznek az
élelmiszerbiztonság kulcsterületein.
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– A Nestlé integrált „termelés
helyétôl a villáig” (farm-to-fork)
megközelítése egyre nagyobb
hangsúlyt fektet a nyomonkövethetôségre és a feldolgozásra.
– Jól kidolgozott, gyors válaszadási
procedúrák, bármilyen élelmiszerbiztonsági ügy esetén.
Recept-innováció és továbbfejlesztés
Folyamatosan felülvizsgáljuk termékeink
tápanyag-összetételét, és ahol lehet,
tápértéküket a receptek megújításával
optimalizáljuk. A termékek fejlesztésekor az 5. ábrában szereplô táplálkozási
irányelveknek, céloknak való megfelelést tartjuk szem elôtt.
Vevôi elégedettség
A Nestlé Magyarországon is végez számos, a vevôi elégedettség növelését ill.
annak mérését célzó vizsgálatot.
– Havi kimutatás készül az eladott
termékmennyiségre esô fogyasztói
panaszok számáról.
– 60/40+ tesztek (részletek a következô fejezetben).
Érzékszervi vizsgálatok
A Nestlé Hungária Kft. 2002-tôl a Nestlé
közép-kelet-európai régiójának úgynevezett érzékszervi vizsgálóközpontja,
az instant italporok kategóriában.
Míg kezdetben a vizsgálatok a budapesti központban zajlottak, 2006-ban
megkezdte mûködését – a saját Nestlé
sztenderd alapján kialakított – érzékszervi laboratórium Szerencsen.
Az itt dolgozó független bírálók a vonatkozó 60/40+ kutatások (ld. alább)
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Meddig lehet elmenni?
Bár belsô szabályzataink elôírják a termékek só-, cukor- és transzzsír-tartalmának
csökkentését, ezek a természetben is elôfordulnak az élelmiszer-alapanyagokban.
Így teljes kiküszöbölésük lehetetlen. Amellett, hogy minden lehetôt megteszünk
csökkentésükre, fontos, hogy a változtatások ne érintsék a termékek biztonságosságát és a fogyasztók által kedvelt ízét.
Bizonyos termékcsoportoknál már lecsökkentettük a mennyiségüket, amennyire
lehetett. A leveskockáknál például sikerült ízvesztés nélkül jelentôsen csökkenteni
a sótartalmat. További csökkentések nem járnának plusz táplálkozástani elônyökkel, és a romló ízminôség valószínûleg ahhoz vezetne, hogy a fogyasztók étkezéskor maguk adnának sót a termékhez.
Hasonlóképp nem kívánatos a zsírok teljes kivonása termékeinkbôl, nemcsak az
íz miatt, hanem azért is, mert bizonyos mértékû étkezési zsír szükséges az anyagcseréhez és az A, D, E és K vitaminok felvételéhez.

5.6. 60/40+ fejlesztés

és a fô összetevôk minôségét, és ezt
összevetjük a hazai és a nemzetközi
táplálkozási ajánlásokkal, illetve a konkurencia termékének adataival.
Az értékelés fényt derít az adott termék
táplálkozási erôsségeire és hiányosságaira, valamint irányt mutat a termék
további tökéletesítéséhez.

A 60/40+ koncepció a Nestlé által kifejlesztett, speciális, a termékfejlesztés
során használt módszer. Az innováció
hátterében az az igény áll, hogy a fogyasztók olyan élelmiszereket szeretnének, amelyek egészségesek és ráadásul ﬁnomak is.
Ezért olyan termékek elôállítására törekszünk, amelyek legalább a fogyasztók
60%-ának elismerését kivívják ízükkel,
amellett, hogy „plusz” táplálkozási elônynyel is rendelkeznek. Az íz értékelése
mellett a folyamat másik fontos eleme
a Nestlé termékek tápanyag-összetételének értékelése. Ennek során megvizsgáljuk termékeink tápanyagtartalmát

2008-ban összesen hat 60/40+ tesztprojekt futott. A 60/40+ fejlesztési
folyamatban részt vett TOP50 (az 50
legmagasabb árbevételt hozó) termékek e kategória árbevételének 53%-át
tették ki.
Az év sikertörténete a MAGGI Óriás
grízgombócleves volt, amit 2007ben, a piaci bevezetéskor teszteltünk
elôször. Ekkor, bár az ízét szerették
a fogyasztók, a táplálkozástani értékelés során sótartalma magasnak
bizonyult.
A termék továbbfejlesztését követôen
új teszt készült 2008-ban, ekkor
a 15%-os sótartalom-csökkentésnek

érzékszervi vizsgálatait, valamint
egyéb, termékfejlesztéshez, illetve
a termékek minôségének követéséhez
kapcsolódó vizsgálatokat végeznek.
2008-ban 26 kutatás zajlott a laborban,
21 érzékszervi bíráló alkalmazásával.

Célok
Transz zsírok

A teljes energiatartalom 1%-a alá csökkenteni

Só

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

Cukor

2011-ig 5%-kal csökkenteni

Telített zsírok

Három év alatt a teljes zsírtartalom 3%-os, a telített zsírok 1%-os csökkentése

5. ábra: A Nestlé tápanyagtartalommal kapcsolatos céljai
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„A fejlesztések során nemcsak a sótartalmat csökkentjük, hanem például a transz zsírsavak tartalmát
is, amelynek segítségével a szív-és érrendszeri megbetegedések kockázatát csökkenthetjük – a Nestlé
mûködésében ez nemzetközileg is kulcstéma, és érinti valamennyi konyhai terméket.”
Szûcs Zsuzsanna, dietetikus, táplálkozási szakértô, Nestlé Hungária

köszönhetôen a termék tápanyagösz szetétele megfelelt a Nestlé
táplálkozási irányelveinek, és az
ízpreferenciát is sikerült megôriznünk.
Versenyelônyünk a versenytárs
termékéhez képest a jelentôsen
alacsonyabb sótartalom. A sótartalom
csökkentését a termék csomagolásán
is kommunikáljuk.

5.7. Felelôs marketing
Felelôs marketinget és kommunikációt
illetô megközelítésünk alapja a
Nestlé Üzleti Alapelvei és a Fogyasztói
Kommunikációs Alapelvek (angolul:
www.nestle.com/CSV/Compliance/
MarkAndComm), amelyeket a betartásukra vonatkozó iránymutatások is
kiegészítenek.
2007 júliusában a Nestlé új szabályokkal erôsítette meg a gyerekek iránti
elkötelezettségét:
– 6 évesnél ﬁatalabb gyerekeknek
nem reklámozunk, és irányukba
marketingkommunikációt nem
folytatunk,
– 6 és 12 év közötti gyerekeknek
csak olyan termékeket reklámo-
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zunk, amelyek hozzájárulnak a
kiegyensúlyozott étrend kialakításához, egyértelmû cukor-, só- és
zsírtartalom korlátozással.
A fenti szabályokat minden országban,
így Magyarországon is 2008 végéig
érvényesítettük.
A Nestlé Hungária Kft. jogi osztálya folyamatosan ellenôrzi az alábbi, marketingkommunikációra vonatkozó jogszabályok és önkéntes normák betartását:
– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról
szóló 2008. XLVII. törvény
– A gazdasági reklámtevékenység
alapvetô feltételeirôl és egyes
korlátairól szóló 2008. XLVIII.
törvény (Új Reklámtörvény)
– A gazdasági reklámtevékenységrôl
szóló 1997. törvény módosítása
– A fogyasztóvédelemrôl szóló 1997.
évi XLV. törvény módosítása
– A tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. LVII. törvény (Versenytörvény) módosítása
2008-ban az osztály a fentieknek nem
megfelelô esetet nem regisztrált.

Mindemellett önkéntes vállalásunk,
hogy a reklámokat megjelenés elôtt
a marketing márkacsoportok döntése
alapján véleményezésre elküldjük az
Önszabályozó Reklám Testülethez.
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6. Munkatársaink
6.1. Fôbb célok, projektek,
Vallott és követett értékeeredmények
ink mellett munkatársaink
jelentik az egyik legfontoKultúrafejlesztés
sabb üzleti elônyt a cég
A 2008. év legnagyobb emberi erôforszámára. A hosszú távú
rás projektje a cég kultúrájának fejlesztésére vonatkozott. A kultúraváltási
gondolkodás, tisztesség,
projekt három fô szakaszból áll, ebbôl
kölcsönös tisztelet, a sok- kettô (tervezés és felmérés, kommunikáció) 2008-ban lezajlott. A harmaféleségre való nyitottság
dik szakasz (beavatkozás) 2008-ban
és minôség, valamint a
kezdôdött el és 2009-ben folytatódik.
fogyasztók kiszolgálása
iránti elkötelezettség vezér- A tervezési és felmérési szakaszban
309 dolgozó bevonásával körképet
lik munkánkat a mindenkészítettünk a vállalati kultúra állapotáról.
Ez alapján megfogalmaztuk stratégiai
napokban.
ambíciónkat, amelynek elemei:

– Vállalati kultúránk alapja a vezetôi
felhatalmazás és a vállalkozó
szellemû felelôsségvállalás.
– Munkatársaink motiváltak és
elszántak, vezetôink pedig
támogatóak, ösztönzôk.
– A csapatszellemet nyílt kommunikáció, nagyfokú bizalom,
egységesség, szolidaritás és
az egy közös cél érdekében
tett erôfeszítések jellemzik.
– Dolgozóink etikus magatartásához
tartozik a szabályok és rendelkezések teljes körû megértése.
A kommunikációs szakaszban
középvezetôi mûhelymunkán értékeltük az eredményeket, ﬁnomítottuk a
stratégiát, felsôvezetôi mûhelymunkán
meghatároztuk a prioritásokat, majd
a dolgozókat informáltuk a felmérés
eredményeirôl és az akciótervrôl.
Az akcióterv tartalmazza például a felsôés középvezetôk 360 fokos értékelését,
coachingot, a vezetôk és az osztályok
együttmûködésének fejlesztését, az
osztályszintû eredmények értékelését
és készségfejlesztô tréningeket.
A területek, amelyeken dolgozunk:
Egyéni szinten:
– Motivációs szint emelkedése
– Kezdeményezôkészség javulása
– Jobb személyes kapcsolatok
– Nagyobb bizalom a vezetôség felé
– Személyes visszajelzések
Osztály szinten:
– Egységes nyelv kialakulása
– Alulteljesítôk kiszûrése
– Jobb együttmûködés, osztályon
belül és osztályok között
Szervezeti szinten:
– Több csapatmunka
– Jobb munkahelyi légkör
Közvetett eredmények:
– „Junior Committee” megalakulása
(40 dolgozó)
– Sportklubok

- Hogyan készült a körkép a vállalati kultúra állapotáról?
Egy világszerte használt és elismert eszközt választottunk a vállalati kultúra mérésére, a Human
Synergistics által kifejlesztett Circumplex modellt, amely három fô dimenzióban méri a kultúra helyzetét:
konstruktív, passzív védekezô és agresszív védekezô.
- Miért az adott stratégiai ambíció került megfogalmazásra?
2008 januárjában a Nestlé Hungária menedzsmentje egy két napos workshop keretében megvizsgálta
a központi humánpolitikai stratégia helyi megvalósítási szintjét, és meghatározta azokat a területeket,
ahol kulcsfontosságú a fejlesztés. Igy került meghatározásra az “Emberek” és “Teljesítmény” kategória
mellett 4 pontban a kultúra stratégiai ambíciója is.
- Mi az eredménye a kultúraváltásnak a mindennapok szintjén?
A mindennapokban egyértelmûen érezhetô a változás: a cégnél lévô légkör, a kommunikáció stílusa, a
dolgozók feladatokhoz való hozzáállása, a vezetôk eszköztára mind pozitív irányban változott az elmúlt
másfél év során.
- Hogyan fogadták a kollégák a programot, illetve felidézhetô-e a folyamattal kapcsolatban
valamilyen humoros fordulat, amely érzékelteti a fejlesztés hangulatát?
A kollégák nagy lelkesedéssel vesznek részt minden olyan programon, amely a kultúrafejlesztéssel kapcsolatos. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapi, nem feltétlenül szórakoztató feladatokba
(mint pl. a teljesítményértékelés) is némi humort csempésszünk. Jó példa erre, hogy tavaly mikuláskor
egy ﬁlmben, színészek segítségével bemutattuk, hogy hogyan zajlana egy teljesítményértékelô beszélgetés a Krampusz és Szarvas, illetve a Mikulás és Krampusz között.
A kisﬁlmben használatos mondatok mára szállóigévé váltak, és a teljesítményértékelô beszélgetések
hatásfoka is egyértelmûen javult, ezáltal a dolgozók motivációja is nôtt.
Verô Barbara, egyéni fejlesztés és képzés vezetô, Nestlé Hungária
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Fluktuáció

2006

2007

2008

1 323

1 329

1 345

Központi iroda és Purina Budapest

394

402

407

Szerencs és Diósgyôr

638

632

596

Szellemi

104

101

97

Fizikai

534

531

499

291

295

342

63

67

71

228

228

271

1 308

1 325

1 335

379

398

398

Bük
Szellemi
Fizikai
Teljes munkaidôs
Központi iroda és Purina Budapest
Szerencs és Diósgyôr

638

632

595

Bük

291

295

342

15

4

10

15

4

9

Szerencs és Diósgyôr

0

0

1

Bük

0

0

0

71

40

37

Részmunkaidôs
Központi iroda és Purina Budapest

Határozott idejû szerzôdéssel
Központi iroda és Purina Budapest

20

12

11

0

0

0

51

28

26

1 252

1 289

1 308

Központi iroda és Purina Budapest

374

390

396

Szerencs és Diósgyôr

638

632

596

Szerencs és Diósgyôr
Bük
Határozatlan idejû szerzôdéssel

Bük
Kölcsönzött és megbízási szerzôdéses munkaerô
Központi iroda és Purina Budapest
Szerencs és Diósgyôr
Bük
6. ábra: A munkaerô teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerzôdés és régiók szerint (fô)
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316

382

128

116

1

6

10

377

112

98

4
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8

A szervezettôl kilépôk száma
200

Kilépôk száma

6.2. Foglalkoztatási adatok

Teljes létszám
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7. ábra: A szervezettôl kilépôk száma 2006-2008

Fluktuáció
Kilépôk/átlagos állományi létszám

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

25%

22

20%

19
17

15%
10%

23

23
21

15
11

15
14
11
10

14
12
11

5%
0
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8. ábra: Fluktuáció 2006-2008

2008

Nestlé Hungária
Központi iroda
Purina Budapest
Szerencs és Diósgyôr
Bük
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Fluktuáció

Kilépôk megoszlása életkor szerint 2007

< 30 éves

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

Életkorok és nemek aránya

> 50
45
25%

30-50 éves

< 30
53
29%

Kilépôk megoszlása életkor szerint 2008

< 30 éves
30-50 éves

30-50
83
46%

> 50 éves

> 50
20
11%

< 30
0%

Menedzsment életkor szerinti
megoszlása 2007-2008

< 30
65
35%

30-50 éves

30-50
103
54%

> 50 éves

> 50 éves

10. ábra

14. ábra

Kilépôk megoszlása nemek szerint 2007

Kilépôk megoszlása nemek szerint 2008

Központi iroda és Purina Budapest
alkalmazottak életkor szerinti
megoszlása, 2007

férﬁ

nô
78
43%

nô

férﬁ
103
57%

férﬁ

nô
70
37%

A menedzsmentet 2007-2008-ban
csak férﬁak képviselték.

> 50
18%

< 30 éves

9. ábra

nô
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30-50
82%

> 50
8%
< 30
39%

< 30 éves

férﬁ
118
63%

30-50 éves

Központi iroda és Purina Budapest
alkalmazottak életkor szerinti
megoszlása, 2008

12. ábra

A helyi alkalmazottak aránya
Helyi alkalmazottnak azok a munkavállalók számítanak, akik az adott
telephely városában, illetve az adott
megyében laknak. A menedzsment
esetén a nem a Nestlé Központ által
kihelyezett alkalmazottak számítanak
helyinek.

30-50
53%

30-50 éves

16. ábra

Központi iroda és Purina Budapest
alkalmazottak nemek szerinti
megoszlása, 2007

Központi iroda és Purina Budapest
alkalmazottak nemek szerinti
megoszlása, 2008

nô
nô
61%

férﬁ
39%

nô
férﬁ

Helyiek aránya (%)
17. ábra

Menedzsment
Központi iroda és Purina Budapest
Szerencs és Diósgyôr munkavállalók
Bük munkavállalók

64%
65%
99%
91%

13. ábra: A helyiek aránya a felsôvezetésben és a munkavállalók közt 2008-ban

30-50
54%

> 50 éves

15. ábra

férﬁ

< 30
38%

< 30 éves

> 50 éves
11. ábra

> 50
8%

18. ábra

nô
62%

férﬁ
38%
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Életkorok és nemek aránya

Szerencs és Diósgyôr alkalmazottak
életkor szerinti megoszlása, 2007
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Életkorok és nemek aránya

> 50
31%

< 30
12%

Szerencs és Diósgyôr alkalmazottak
életkor szerinti megoszlása, 2008

< 30 éves

> 50
33%

< 30
9%

Bük alkalmazottak életkor
szerinti megoszlása, 2007

< 30 éves

30-50 éves

> 50 éves

> 50 éves

20. ábra

23. ábra

Szerencs és Diósgyôr alkalmazottak
nemek szerinti megoszlása, 2007

Szerencs és Diósgyôr alkalmazottak
nemek szerinti megoszlása, 2008

Bük alkalmazottak nemek
szerinti megoszlása, 2007

21. ábra

nô
67%

férﬁ
33%

nô
férﬁ

22. ábra

< 30
29%

Bük alkalmazottak életkor
szerinti megoszlása, 2008

nô
66%

férﬁ
34%

< 30
24%

30-50 éves
30-50
55%

> 50 éves

30-50
61%

24. ábra

nô
16%

Bük alkalmazottak nemek
szerinti megoszlása, 2008

nô
férﬁ

25. ábra

> 50
16%

< 30 éves

30-50 éves
30-50
58%

19. ábra

nô

> 50
16%

< 30 éves

30-50 éves
30-50
57%

> 50 éves

férﬁ
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nô
15%

nô
férﬁ

férﬁ
84%
26. ábra

férﬁ
85%
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Szakszervezet
A Nestlénél a magyar Munka Törvénykönyve szerint az ügyvezetô igazgató
kivételével valamennyi alkalmazott
a Kollektív Szerzôdés hatálya alá
tartozik.

köteles az intézkedéstervezetet
véleményeztetni az üzemi tanáccsal
és a szakszervezeti bizottsággal.

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 több mint
10 munkavállaló munkaviszonyát
érinti, a Nestlé köteles bizonyos
intézkedések megtételére, illetve

A Központi Üzemi Tanáccsal
együttmûködési szerzôdésünk van,
ami a Munka Törvénykönyvében
kötelezôen elôírtaknál kedvezôbb
feltételeket határoz meg.
Az egyesüléshez és kollektív
szerzôdéshez való jog esetleges
sérülését okozó helyzet a cégnél
2008-ban nem fordult elô. A Nestlé
folyamatosan tájékoztatja az alkalmazottakat a dolgozók nagyobb
csoportját érintô kérdésekben.
Munkavállalói párbeszéd
A szakszervezettel való folyamatos
kapcsolattartás mellett évente két
információs nap szolgálja a munkatársak bevonását, a velük való személyes
párbeszédet. Emellett írásban az intranet oldalak és a havonta megjelenô
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hírlevél gondoskodik a munkatársak
informálásáról.
Gyakornoki program
COMEX (Commercial Executive
Management Trainee) névre hallgató
gyakornoki programunkat kifejezetten friss diplomásoknak hoztuk létre.
A résztvevôk a program 32 hónapja
alatt négy különbözô területen
(értékesítés, marketing, kontrolling
és ellátási lánc) nyernek szakmai tapasztalatot. A program 2000-ben
indult, azóta 18-an végezték el.
Állásbörzék
2008-ban a Nestlé a HVG állásbörzéjén, illetve a Miskolci Egyetemi Börzén
vett részt, ezen kívül két alkalommal
jelen volt a Mûegyetemi Állásbörzén
és a Corvinus Egyetem rendezvényén, a KarrierExpon.

6.3. 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 a dolgozó felelôs
saját fejlôdéséért, a legtöbb tapasztalatot napi munkája során vagy új
feladatokba, projektekbe való bevo-
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nás által szerzi. Ezután következik
a vezetôje felôl érkezô útmutatás és
mentori támogatás. Végül a formális
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.

Az elmúlt évben a Nestlénél a táplálkozással kapcsolatos képzés a belsô
vállalati kultúra szerves részévé vált.
Meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy
a megfelelô táplálkozási ismeretek
minden dolgozó számára alapvetôen
fontosak ahhoz, hogy az egészséges életmód nagykövetei legyenek,
függetlenül attól, hogy milyen területen dolgoznak. Ezért vezettük be a
globális NQ tréning (NQ = Nutritional
Quotient) programot.

Táplálkozástani ismeretek bôvítése
a munkahelyen
A Közös Értékteremtés egyik legfôbb
alapelve, hogy gondoskodjunk saját
munkatársainkról.
A munkatársak egészsége elengedhetetlen a magas szintû vállalati
mûködéshez, ugyanakkor a rossz
étkezési szokásoknak, a mozgásszegény életmódnak és a dohányzásnak
tulajdonított nem fertôzô betegségek
(pl. érrendszeri megbetegedés, diabétesz és elhízás) rohamos terjedése
rontja a termelékenységet és járulékos költségeket generál.
A munkahely ideális helye a
megelôzési lépéseknek 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 Nestlében, és az
ezzel kapcsolatos
folyamatos tanulás
elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetô
élelmiszeripari, egészség és életmód
vállalat legyünk.

Az NQ tréning célja:
– a munkatársak a saját maguk és
családjuk életében is alkalmazhassák a megismert tudást,
– a fogyasztók naprakész, hiteles
tájékoztatása: a fogyasztói kommunikáció során a fogyasztók
kézzelfogható, értékes ismeretekhez jutnak a Nestlé munkatársaitól,
– a munkatársak a megszerzett
tudást azonnal és közvetlenül,
magabiztosan alkalmazhassák
a mindennapi munka során, fokozva ezzel munkájuk minôségét.
NQ tréning modulok
A tréning eredményességének kulcsát az interaktív, testre szabott
modulok jelentik, amelyek gyakorlati
cselekvésre buzdítják a résztvevôket:
– Alapozó modul: önálló program
olyan Nestlé dolgozók képzésére,
akik munkájuk során jellemzôen
nem közvetlenül találkoznak
a fogyasztókkal;
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– 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.
Mibôl áll a tréningcsomag?
Az NQ program nemzetközileg
egységes oktatási csomagja több
eszközbôl áll:
– A dietetikus végzettségû trénerek
munkáját a prezentációk, interaktív
játékok, motivációs videók és online
kvízek segítik. Ezáltal mérhetô minden jelölt haladása és életvitelre
vonatkozó ismereteinek gyarapodása.
– Az NQ tréning belsô kommunikációját poszterek, kérdôívek, oklevelek
és munkafüzetek segítik.
– A képzési és kommunikációs anyagok minden országban a helyi piaci
sajátosságok szerint alakíthatóak.
Magyarországon 2007-2008 folyamán
több mint 670 munkatárs vett részt
NQ tréningeken a központi irodában,
valamint a szerencsi és diósgyôri gyárakban - beleértve a szalagok mellett
dolgozó munkatársakat is.

Az NQ tréninget azért tartom kiemelkedôen fontosnak, mert kézzelfogható tudást ad, amelyeket
a kollégák hétköznapjaikban is azonnal használhatnak, így egészségüket azonnal szolgálja.
Emellett a belsô wellness program keretében dolgozóink számára fogyókúra programot és egészségügyi szûrôvizsgálatot is szervezünk, többek között koleszterinszint és testzsír méréssel, a táplálkozási
szokások értékelésével és tanácsadással a helyes életmód kialakítására.
- Hogyan fogadták a munkatársak a szûrôvizsgálatok bevezetését?
Kedvezôek a visszajelzések – különösen, hogy a szûrôvizsgálat 2006 óta immár hagyomány nálunk,
és évente mintegy 100 fô vesz részt rajta.
Szûcs Zsuzsanna, dietetikus, táplálkozási szakértô, Nestlé Hungária
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Program leírása

M.e.

2006

2007
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Összes képzési óra

Képzési óra/fô

Nestlé Hungária

13 718

10,2

Központi iroda és Purina Budapest

10 617

27,5

2008

Központi iroda
NQ tréning (alapozó, haladó, specialista)

fô

0

155

117

Egészségfelmérés, fogyókúra program, irodai masszázs

fô

109

145

125

Szerencs

369

1

szellemi

115

1,8

ﬁzikai

254

0,8

280

1,2

94

2,9

186

0,9

2 452

7,2

547

7,7

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

fô

250

285

280

Támogatott sportolási lehetôség szerzôdött partnernél (ﬁtnesz és úszás)

fô

305

337

348

szellemi

Havi belsô hírlevél WellNes rovatában érdekes, aktuális cikkek

fô

305

337

348

ﬁzikai

Diósgyôr

Bük

Purina Budapest
Korlátlan ﬁtnesz használat szerzôdött partnernél

fô

68

69

szellemi
ﬁzikai

Egészségfelmérés, masszázs

fô

0

0
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Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos információk
emailben, plakátkampány, alternatív eszközök -könyöklô, képernyôvédô-,
termékcsomagok)

fô

0

68

69

1 905

7

28. ábra: Képzési óraszám 2008-ban

A gyárakban a képzési óraszámok
jelentôs különbsége az alkalmazott

Szerencs
NQ tréning (alapozó)

fô

0

0

229

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos információk
emailben, plakátkampány)

fô

0

389

379

Diósgyôr

Képzéstípus / Fô

technológia bonyolultsági fokának
eltéréseibôl adódik.

Nestlé Hungária

Kötelezô oktatás

Központi iroda Purina Budapest

1 319

325

Szerencs

Diósgyôr

Bük

20

392

247

335

Készségfejlesztés

225

173

16

16

20

n/a

Szakmai továbbképzés

136

66

14

9

n/a

47

Csapatépítés

388

349

6

14

6

13

Bük

Angol nyelvtanfolyam

160

65

7

53

23

12

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos információk
emailben, plakátkampány)

fô

0

294

337

Iskolarendszerû képzés
(tanulmányi szerzôdéssel)

11

9

1

1

0

0

Korlátlan ﬁtnesz használat szerzôdött partnernél

fô

0

294

337

29. ábra: Képzéstípusok és a résztvevôk száma 2008-ban

NQ tréning (alapozó)

fô

Egészséghetek (egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos információk
emailben, plakátkampány)

fô

27. ábra: További belsô, egészséges életmóddal kapcsolatos programjaink

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 alakítunk ki
oktatási céllal, különös tekintettel
az otthoni biztonságra (fôként
gyerekeknek).

– Ingyenes gyümölcs és ásványvíz
az alkalmazottaknak minden nap
a budapesti irodában és a gyárakban.

0
0

0
270

169
236
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6.4. Juttatások
A munkavállalók a Nestlénél juttatások széles körét kapják:
– Részidôs és távmunka
lehetôségek
– Rugalmas munkaidô
– Cafeteria rendszer
– Önkéntes nyugdíjpénztár
– Bébiétel ajándékcsomag
a munkavállalók csecsemôinek
– Karácsonyi és húsvéti ajándékok
a dolgozóknak
– Sportolás támogatása
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– Csoportos élet- és balesetbiztosítás
– Hûség-jutalom
– Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
– Csoportos kockázati élet- és
balesetbiztosítás
– Foglalkozás-egészségügyi
szolgálat
– Képernyô elôtti munkavégzéshez
éleslátást biztosító szemüveg
– Jutalom nyugdíjazás esetén
– Iskolakezdési támogatás
– Egyéb dolgozói kedvezmények
közremûködô partnereknél (utazás, ruhavásárlás)

Mindenkit, aki a Nestlével (akár
határozott vagy határozatlan idejû,
akár teljes vagy részmunkaidôben
foglalkoztatott) szerzôdéses munkaviszonyban áll, azonos juttatások
illetik meg.
A Nestlé Hungária Kft.-nél gyakorlatilag
az összes alkalmazott rendszeresen
kap a teljesítményére vonatkozó értékelést, valamint karrierépítési és egyéni
fejlôdési lehetôségeirôl áttekintést.
A szellemi dolgozók értékelési rendszere összetettebb, mint a ﬁzikai
dolgozóké, de az értékelés mindkét
esetben befolyásolja a ﬁzetésemelés
mértékét.
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Átlagos kezdô ﬁzetés
a beosztásban
eFt

Minimálbér
eFt

Arány
%

Értékesítési asszisztens

211

69

306%

Purina Budapest

Területi képviselô

200

69

290%

Szerencs

Operátor

69

69

100%

Diósgyôr

Operátor

69

69

100%

Bük

Csomagoló

74

69

107%

Telephely megnevezése

Beosztás

Központi iroda

30. ábra: Az átlagos kezdô ﬁzetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a szervezet jelentôsebb telephelyein

Férﬁ és nôi alkalmazottak alapﬁzetésének aránya
140%
120%
100%
80%

113
112
102
80

117
116
101

Nestlé Hungária

78

Szerencs és Diósgyôr
Bük

161

Szerencs és Diósgyôr
Bük

60%

Központi iroda
és Purina Budapest

40%
20%
0%
2007

2008

Férﬁ és nôi vezetôk alapﬁzetésének aránya
180%
160%

162

140%
120%

119
103

100%
80%
60%
40%
2007
31. ábra: Férﬁak és nôk alapﬁzetésének aránya

2008
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6.5. Egészség
és biztonság
2008-ban a Nestlé megújította
Munkahelyi Biztonság és Egészség
Irányelvét (angolul: www.nestle.com/
people/safety), hogy megerôsítse
elkötelezettségét az alkalmazottak
biztonsága iránt, és magasabb biztonsági sztenderdek bevezetését
ösztönözze a beszállítói láncban.
Különös ﬁgyelmet szentelünk a biztonságos autóvezetésnek. A munkavállalók és a szerzôdéses partnerek
közlekedési baleseteinek megelôzésére
a Nestlé globális programot indított,
ennek keretén belül a céges gépkocsival rendelkezô munkatársak vezetési
tréningen vettek részt.
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
2007-ben és 2008-ban 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 büki
gyárban
A büki gyár igen nagy hangsúlyt
fektet a munkavédelemre – ennek
szerves részét képezi a munkavállalók bevonása.

felhívjuk a figyelmét a veszélyre.
Akkor is szólunk, ha nem szabályosan végzi munkáját valaki, de akkor
is, ha mindent jól csinál.

Gondolkodás

Viselkedés

2008-ban már a teljes létszám, mintegy 350 fô bevonásával mûködött
a BIBE program. Havonta átlag több
mint 200 biztonsági beszélgetés
zajlott, éves szinten több mint 2500.

Hozzáállás

BIBE

Hit

A beszélgetések legnagyobb része
a viselkedés korrigálására irányul,
és egyre több beszélgetés szól
pozitív észrevételekrôl, a helyes
viselkedésrôl.

Értékek

Mivel a statisztikák alapján a balesetek több mint 90%-a a helytelen
viselkedésbôl adódik (és legritkább
esetben történik baleset gépek vagy
berendezések meghibásodása miatt),
nyilvánvaló, hogy elsôsorban ezzel
kell foglalkozni.
A helyes viselkedési kultúra kialakítására több módszer létezik, a
büki gyár ezek közül a BIztonsági
BEszélgetések (BIBE) módszerét
választotta.
Ennek lényege, hogy minden egyes
munkavállaló bevonásával figyelünk
oda munkakörnyezetünkre és munkatársainkra. Ha valami rendkívülit
látunk, figyelmeztetjük a másikat,

Balesetek
Halálos vagy maradandó károsodást
okozó baleset 2006-ban, 2007-ben
és 2008-ban nem volt.
Elsôsegélynyújtást igénylô üzemi
balesetekrôl nincs adat.
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2006

2007

2008

balesetek száma

17

11

12

összes kiesô nap

391

524

509

0,12%

0,17%

0,16%

balesetek száma

2

2

1

összes kiesô nap

30

7

30

0,03%

0,01%

0,03%

9

7

9

0,17%

0,13%

0,21%

balesetek száma

6

2

2

összes kiesô nap

109

331

193

0,15%

0,47%

0,23%

Nestlé Hungária

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában
Központi iroda és Purina Budapest

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában
Szerencs és Diósgyôr
balesetek száma
kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában

A program 2006-os elindítása óta
a gyár több mérföldkövet is elért.
Ilyen pl. 445 balesetmentes nap
az egész gyárban, 3 év balesetmentes termelés a konzervüzemben,
2 év balesetmentesség a szárazüzemben és a készáruraktárban.

Biztonsági Beszélgetések (BIBE) száma – 2008

1.
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Bük

kiesô napok a ledolgozandó idô %-ában
32. ábra: Munkaidô kieséssel járó üzemi balesetek száma 2006-2008

6.6. Sokféleség
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
mintegy 60-80 fôt, akik a munkaszükséglettôl függôen általában két
mûszakban dolgoznak. A Nestlé azokat a kiszerelési, kézi csomagolású
munkákat csoportosította át számukra, melyekhez korábban kölcsönzött
dolgozókat kellett felvenni.
A diósgyôri gyárban a Prima-Soft
dolgozók és a Nestlé alkalmazottak

együttmûködése problémamentes.
A gyár 2007-ben készült fel a PrimaSoft dolgozók fogadására, korlátokat
helyeztek el a lépcsôk és bejáratok
mellett, akadálymentesítették a közlekedést.

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

Munkatársaink

40

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

Beszállítók

41

7. Beszállítók
6.7. Emberi jogok és
egyéb társadalmi ügyek
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.
A Nestlé Hungáriánál 2008-ban nem
volt hátrányos megkülönböztetést
alkalmazó eset.
A biztonsági személyzet emberi jogi
oktatása
A magyar jogszabályoknak
megfelelôen (1998-as IV-es törvény
alapján) a személy- és vagyonôröknek személy- és vagyonvédelmi
OKJ-s tanfolyamon kell részt venniük. Ennek keretében a törvényben
elôírt jogi ismeretekbôl összesen
120 órás oktatásban részesülnek.
A jogi oktatás több részbôl áll; a személy és vagyonôrnek a tevékenysége
ellátásához rendelkeznie kell:
– alapvetô jogi ismeretekkel (ide
tartoznak az alapvetô emberjogi
ismeretek is)
– közigazgatási jogi ismeretekkel
– polgári jogi ismeretekkel
– büntetôjogi és büntetôeljárás-jogi
ismeretekkel.
A Nestlé telephelyein dolgozó összes
személy és vagyonôr részt vett ilyen
képzésben.
Korrupció megelôzése
Megelôzés céljából 2008-ban publikáltuk a magyar piacon az Üzleti Etikai
Kódexet, a helyi munkavállalók számára helyi alkalmazásokkal kiegészítve.

Ezenkívül minden Nestlé dolgozó
kitöltötte az ún. „A" nyilatkozatot,
amelyben a Nestlé Hungária Kft.-vel
fennálló munkaviszonyon kívüli
további munkaviszonnyal, illetve
munkavégzésre irányuló jogviszonynyal kapcsolatban nyilatkozik.
A „B" nyilatkozatban pedig arról kell
nyilatkoznia, hogy a Nestlé Hungária
Kft.-vel fennálló munkaviszony mellett
munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb (ingyenesen vagy
ellenérték ellenében betöltött) jogviszonyt kíván-e folytatni.
Ezt a cég folyamatosan nyomon követi.
Korrupciós eseményekkel kapcsolatos válaszlépések
Korrupcióval kapcsolatos esemény
2008-ban nem történt.
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.
Második szint: a cég az európai
szakmai szövetségeken keresztül
(CIAA: élelmiszer, Caobisco: édesipar, Fediaf: állateledel-ipar, IDACE:
tápszergyártók, Euroglaces: jégkrém,
Cereeal: cereáliák, 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 (ÉFOSZ, Édességgyártók
Szövetsége, Állateledelgyártók
Egyesülése, Ásványvíz Szövetség,
Ital- és Áruautomata Szövetség
stb.) keresztül juttatja el véleményét,
észrevételeit a törvénytervezetekkel kapcsolatban, lép kapcsolatba
a magyar kormány képviselôivel, az
Országgyûlés képviselôivel, illetve
az EP magyar képviselôivel.
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.
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.

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 33. ábra
adatai jól mutatják, hogy
a helyi üzleti partnereink is
megfelelnek a követelményeknek, és helytállnak
a versenyben.
A beszállítók kiválasztásának fô szempontjai a
minôség, a megbízhatóság
és az ár. A beszállítók kiválasztását a NIMS (Nestlé
Integrated Management
System – integrált menedzsment) rendszer szabályozza.

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
ellenôrizzük.
Mindemellett a Nestlé aktív tagja az
Európai Márkaszövetség (European
Brands Association, AIM) és a GMA
(The Association of Food, Beverage
and Consumer Products Companies)
PROGRESS nevû munkacsoportjának,
amelynek célja, hogy a beszállítói láncban fejlessze az értékelési folyamat
hatékonyságát és eredményességét.
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, hogy milyen gyakran
kell ellenôrzi a partnereket
(pl. egy magas veszélyességi
fokú termék beszállítóját kétévente
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 audit listát a visszajelzések,
valamint a beszállított termék
veszélyességi foka alapján alakítják
ki. 2008-ban 30 beszállítói auditot
végzett Magyarországon (a Food
üzletágban) a Nestlé.
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- Milyen anyagokat biztosítanak a Nestlé élelmiszereihez?
Flexibilis csomagolóanyagok széles körét szállítjuk a Nestlének kávé és kakaó csomagolására.
- Milyen az együttmûködés beszállítói szemszögbôl?
Beszállítói auditra kétévente kerül sor, de a közös munka ennél jóval intenzívebb. Rendszeresek a közös
fejlesztések, erre jó példa bizonyos meglévô alapanyagok kiváltása.
- Beszállítóként végeznek saját vizsgálatokat is?
Igen, méghozzá többfélét is – ezeket a Nestlé saját belsô elôírásai szerint végezzük. Ezáltal gondoskodunk a csomagolóanyag kifogástalan jellemzôirôl. Például az úgynevezett Robinson teszt során
a csomagolóanyag hatását vizsgáljuk az élelmiszer érzékszervi tulajdonságaira – ezt kifejezetten a Nestlé
módszer szerint végezzük. A vizsgálatok során olyan értékeket adunk meg, amelyek a Nestlé saját rendszerével kompatibilisek, így azonnal átlátható a csomagolóanyag minden jellemzôje. A Nestlé központi
elvárása, hogy részletes megfelelôségi nyilatkozatot adjunk a termékekhez. Ennek hiányában a termékeket nem tudják beengedni a rendszerükbe. Természetesen ezt a nyilatkozatot is megküldjük számukra.
- Hogyan lehetséges a környezeti szempontokat is ﬁgyelembe venni?
Ez nagyon fontos terület, hiszen a csomagolási hulladék minimalizálásában aktív szerepünk van.
Egyrészt a ﬂexibilis anyagokat a lehetôség szerinti legnagyobb szélességben gyártjuk és nyomtatjuk,
hogy a csomagolási folyamat végén a legkisebb hulladék jöjjön létre.
Emellett a Nestlé folyamatosan törekszik arra, hogy csökkenhessen egyes fóliák vastagsága. Az erre
irányuló kölcsönös törekvés révén tovább csökkenthetjük a felhasznált alapanyagok tömegét. Megemlíteném azt is, hogy munkánk során csakis használt, újszerû euro-raklapokat használunk, mindez kíméli
a természeti erôforrásokat.
Ádám András cégvezetô, beszerzési és logisztikai igazgató,
Mondi Packaging Békéscsaba Kft.
Bérgyártók
A bérgyártóktól elvárás, hogy ugyanazokkal a sztenderdekkel (ISO 9001,
ISO 22000, OHSAS 18001 és ISO
14001) rendelkezzenek, mint a Nestlé. A cég új bérgyártót csak ezek
megléte esetén alkalmazhat.
A jelenlegi bérgyártók felének 2009
év végéig, 100 százalékuknak pedig
2010 év végéig kell megszerezni
a tanúsításokat. A Nestlé magyar
bérgyártói (pl. Pacific, Izsáki tészta)
már el is kezdték bevezetni e rendszereket. A Nestlé azt is elôírja,
mely tanúsító cégek tanúsíthatják
a rendszereket a bérgyártó cégeknél.

Nemzetközi kitekintés:
kávé és kakaó
Széles termékkörünk elôállításához
évi mintegy 22,5 milliárd svájci frank
értékben vásárolunk alapanyagokat több, mint 60 országból. Ennek
kétharmada fejlôdô országokból
származik. Eladásaink majdnem

egyötöde közvetlenül a termelôktôl
vásárolt alapanyagoktól (pl. tej, kávé,
kakaó, gyümölcs, zöldség, gabona
és burgonya) függ.
Mezôgazdászokból és mezôgazdasági technikusokból álló szakértôi
csoportjaink együtt dolgoznak
a termelôkkel a minôség és a menynyiség fejlesztésén, a termésátlagok
növelésén és a kórokozók kiküszöbölésén.
A minôség javítása és a fenntartható
mezôgazdaság számunkra a hosszú
távú alapanyag-ellátás záloga, ugyanakkor hozzájárul a gazdák bevételeinek
növekedéséhez és életminôségének
javulásához is.
A Nestlé több tízezer kávétermelôvel
dolgozik együtt annak érdekében, hogy segítse ôket a termés
mennyiségének és minôségének
javításában, a környezet hatékonyabb védelmében és a jobb
életkörülmények megteremtésében.
Például a Nescafé Partners’ Blend
és a Nespresso garantált felvásárlási
árakkal ösztönzi a gazdákat a legmagasabb minôségû kávé fenntartható
módszerekkel való termesztésére.

Helyi beszállítók aránya 2006-2008
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80%

Helyi beszállítónak az a cég számít,
amely Magyarországon telephellyel
rendelkezik, és magyar munkaerôt
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Vállaltuk, hogy a Nespresso AAA
Fenntartható Minôség program
keretében megvásárolt zöld kávé mennyiségét 2010-ig a teljes
Nespresso fogyasztás 50%-ára
emeljük, a 2008-as 40%-ról.
Ezt azzal együtt célozzuk, hogy
ebben az idôszakban az üzletág
jelentôs növekedése várható
(csak 2008-ban mintegy 40%).
A Nespresso AAA programot független
félként a Rainforest Alliance tanúsítja. A program hozzájárul a kávéfarmok
gazdasági fejlôdéséhez, környezeti fenntarthatóságához és a társadalmi
méltányossághoz.
A Nespresso AAA programról több információ: www.ecolaboration.com
(angolul)

Etiópiában, El Salvadorban, Mexikóban és Nicaraguában hozzájárultunk
ahhoz, hogy a kávétermesztôk a kávébabok mosásához és hántolásához
szükséges víz akár 90%-át is
megspórolják.
A Nestlé aktív résztvevôje a kakaó
beszállítói lánc fejlesztési programjainak. A Nemzetközi Kakaó
Kezdeményezéssel (International
Cocoa Initiative, ICI) és a Világ
Kakaó Alapítvánnyal (World Cocoa
Foundation) együtt dolgozunk
a kistermelôk bevételeinek javításán,
a megengedhetetlen gyerekmunka
felszámolásán és a gyerekek számára magasabb színvonalú oktatás
biztosításán.
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Elefántcsontparton (ahonnan a világ
kakaótermésének 40%-a származik)
az utóbbi idôben csökkentek a termésátlagok és a termés minôsége.
A Nestlé, három szervezettel együttmûködve, a termések és a szociális
körülmények javításán dolgozik.
A Nestlé csatlakozott az UTZ-hoz,
az egyik vezetô fenntarthatósági terményminôsítési rendszerhez,
amelyben több iparág is szerepet
vállalt.
A fenti kezdeményezések célja, hogy
általuk a Nestlé hozzájáruljon a kávé
és a kakaó fenntarthatóbb termeléséhez, végsô soron a jó minôségû kávé
és kakaó hosszú távú rendelkezésre
állásához és a gazdálkodók bevételeinek és életminôségének javításához.
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8. Közösségi kapcsolatok
8.1. Szakmai kapcsolatok

Szakmai együttmûködések
Szervezet

A Nestlé Hungária a következô
szakmai illetve érdekvédelmi
szervezetek tagja:
– Állateledelgyártók Egyesülése
– Édességgyártók Szövetsége
– Élelmiszerfeldolgozók Szövetsége
– Magyar Európai Üzleti Tanács
(HEBC)
– Márkaszövetség
– Országos Humánpolitikai
Egyesület
– Svájci-Magyar Kereskedelmi
Kamara
– TÉT Platform
– Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
(ICC Hungary)
– MAGYOSZ (Magyar
Gyógyszergyártók Országos
Szövetsége) Tápszerszekciója
– Önszabályozó Reklám Testület
– Öko-Pannon
– Magyar Nemzeti
Élelmiszertechnológiai Platform

Együttmûködés, közös projekt
A Nestlé Életmód Központ és a Nutrikid program szakmai támogatása

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ)

Munkatársak (önkéntes) egészségfelmérése a központi irodában
Együttmûködés az NQ táplálkozási tréningek lebonyolításában

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

Folyamatos párbeszéd az Európai Unió Élelmiszeripari Konföderációja
(CIAA) élelmiszercímkézési rendszerének Nestlé termékeken történô
alkalmazásáról.

Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)

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

34. ábra: Szakmai együttmûködések 2008-ban

A fentiek mellett elôadást tartottunk
a Kaposvári Egyetemen a Táplálkozásmarketing Konferencián.
A hallgatóság fôként egyetemi oktatókból, kormányzati szereplôkbôl,
táplálkozástudományi szakértôkbôl,
dietetikusokból és egyetemi hallgatókból állt.
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. A díjat a szekció tudományos
vezetôsége ítéli oda. A díjjal a Nestlé a tehetséges fiatal szakemberek

tudásának bôvítését szeretné támogatni, melyet a gyermekgyógyászat
tudományos fejlôdésében kamatoztathatnak tovább.
2008-ban a díjazottak:
I. díj (Támogatás az Európai
Gyermekgasztroenterológiai,
Hepatológiai és Táplálkozási
Társaság éves kongresszusán való
részvételhez; emlékplakett):
Dr. Kelen Kata, SE I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
II. díj (Támogatás egy szabadon
választott hazai gyermekgyógyászati kongresszuson való részvételhez):
Dr. Szebeni Beáta, Semmelweis
Egyetem ÁOK, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
III. díj (Támogatás szakkönyv
vásárlásához): Dr. Szûcs Beáta,
Szegedi Tudományegyetem ÁOK,
Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központ

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinikájának rezidens orvosaként vettem részt a
2008-ban, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciója
által rendezett tudományos ülésen. Az általam
bemutatott esettel a Klinika belgyógyászatihepatológiai részlegén töltött gyakorlatom során
találkoztam. A szakmai szempontból nagyon
tanulságos esetet dr. Szônyi László vezetésével volt módom végigkísérni. Nagy örömömre
szolgált, hogy a mitochondriális betegség
diagnosztikai nehézségeit bemutató elôadásomat
a szakmai zsûri elsô díjjal jutalmazta. Ennek
köszönhetôen volt módom részt venni az Európai
Gyermekgasztroenterológiai, Hepatológiai és
Táplálkozási Társaság Budapesten megrendezett
éves kongresszusán. A rendkívül színvonalas rendezvényen való részvételem során lehetôségem
volt szakmai, illetve baráti kapcsolatok kialakítására, a hepatológia-gasztroenterológia témakörben
korábban megszerzett tudásom bôvítésére.
Dr. Kelen Kata – rezidens gyermekorvos
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8.2. Nutrikid program

Nutrikid Olimpia
A gyermekkori elhízás megelôzése
érdekében a Nestlé Nutrikid Olimpia
néven általános iskolai pályázatot hirdetett 10-12 éves kisdiákoknak.
A Nutrikid Olimpián mintegy 500 iskola 700 csapata, közel 7000 kisdiák
vett részt.

Magyarországon a Nestlé több programmal is hozzájárul a lakosság egészségtudatosabb életvezetésének
kialakításához, a kiegyensúlyozott
táplálkozás és helyes életmód népszerûsítéséhez. E programok zászlóshajója
a 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 rajzﬁlmet és a pedagógusok munkáját segítô tanári
kézikönyvet tartalmaz.
Az érdeklôdô általános iskolák egész
évben ismerkedhetnek a Nutrikid oktatóprogram 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 2700 általános iskola
legalább 200.000 diákja tanult már
a Nutrikid programmal. A 2007/2008
tanévben 981 iskola 28.759 db
Nutrikid munkafüzetet rendelt.

A résztvevôk öt hónapon keresztül
táplálkozási ismeretekkel kapcsolatos feladatokat oldottak meg.
A csapatok újonnan szerzett tudásukra és kreativitásukra támaszkodva
pályázataikkal havonta nyerhettek
tárgyi ajándékokat, továbbá 100 000
forintos jutalomban részesülhettek,
amelyet osztálykirándulásra, sportvagy tanszerekre fordíthattak.
Az utolsó, januári fordulót követôen
a zsûri választotta ki a pályázat során
legjobban teljesítô Nutrikid Olimpiai Bajnok Iskolát. A megtisztelô cím
mellé 300 000 forintos díj is társult,
amelyet a jászszentlászlói Szent
László Általános Iskola Értünk!
Érted? csapata nyert az iskolájuknak.
A novemberi pályázatok elbírálása
során a zsûri a kreatív pályamûvek
között igazi humánus kincsre lelt:
valódi kuriózum volt a nagyrábéi
Móricz Zsigmond Általános
Iskola és Óvoda pályázata. A Vitaminmanók névre keresztelt csapat,
osztályfônökük, Tiszai Sándorné
vezetésével, úgy készített párkeresô
társasjátékot, hogy a doboz oldalán
Braille-írással is feltüntették a benne
rejlô zöldségek és gyümölcsök nevét.
Így vak osztálytársuk is aktívan részt
vehetett a játékban és a pályázat
megvalósításában. A Nutrikid zsûrije
ezt a megoldást tárgynyereménnyel
jutalmazta.
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Évek óta a NUTRIKID program segíti egészségnevelési munkám. A program hiánypótló a hazai
közoktatásban. A diákok nagyon szeretik a munkafüzetet, és lelkesen készülnek a foglalkozásokra.
A játékos tananyagot tovább bôvítettem saját
készítésû segédeszközökkel, amikkel még látványosabbá tudom tenni az órákat. Így a gyerekek
is könnyen megbarátkoznak a kiegyensúlyozott
táplálkozás alapjaival.
Kirsch Ferencné, pedagógus,
Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi
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8.3. Adományok,
jótékonyság
Adományok
A civil szférának juttatott adományok
értéke 2008-ban 64 millió forintot tett ki.
Fôként terméktámogatásban
részesülô szervezetek: Magyar
Élelmiszerbank Egyesület,
Magyar Vöröskereszt, Felelôsséggel
a Jövôért Alapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány,
MPANNI – Petô Intézet.
Vöröskereszt-Nestlé Alap
2008. év végén született meg
a gondolat egy olyan jótékonysági
alap létrehozásáról, amely segítségével a Nestlé Hungária Kft.
magánszemélyektôl érkezô megkereséseket is átlátható, biztonságos
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és egyszerû módon tud kezelni.
A cég nemzetközi szinten kiemelt
partnerét, a Vöröskeresztet választotta ki arra a feladatra, hogy
a jótékonysági alap által felhasználható összeg szétosztását koordinálja.
A nyílt végû jótékonysági alaphoz
a Nestlé 2008-ban 700.000 Ft öszszeggel járult hozzá. A jótékonysági
alappal a Nestlé 0-18 éves korú gyerekek és fiatalok gyógykezeléssel
kapcsolatos kiadásainak támogatását tûzte ki célul.
A Vöröskereszt-Nestlé Alap mellett
adományt kapott a Budapest
Juventutis Alapítvány (Fülharmóniák
koncertsorozat) és a Gyermeksebészet
a mûtétre váró gyermekekért (kórházi
eszköz vásárlása).

Számos alkalommal, sok-sok kisiskolás és óvodás arcára csaltunk mosolyt országszerte valamilyen
Nestlé édességgel, amit persze a véradók is szívesen fogadtak a kiesett kalória pótlására (például
a Sziget Fesztiválon, ami az egyik legfontosabb, a Nestlé által támogatott véradó eseményünk volt
az évben, nemkülönben a Nestlé-s véradáson).
Utóbbit mindig nyár elejére szoktuk idôzíteni, amikor még kevesen vannak szabadságon, de már
nyakunkon a „vérszegény” nyári idôszak. A mintegy 30 visszatérô vendégünk mellett most is akadt
pár új jelentkezô, akiket semmi jóval nem bíztattunk. Ki itt belépsz a nyilvántartásba, hagyj föl minden
reménnyel, mert mostantól a nagy testvér ﬁgyel, meg a kollégáid is! :-)
- Ki és hogyan dönt a támogatás felhasználásáról?
Példaértékû az a közösségi szellem, ami a közös szociális akciókat kíséri. Sosem a vezetôk döntenek,
hanem a Vöröskereszt által fölajánlott három-négy célból maguk a munkatársak választják ki a számukra
legfontosabb támogatandó célt. Így lett az egy és két forintos érmékbôl (amit egyébként úgy válogattunk szét kalákában az étkezôben, mint anyu otthon a lencsét) fogyatékos gyerekek nyári tábora.
És így született meg 2008 karácsonyán a ma is futó Nestlé Jótékonysági Alap, amelybôl rehabilitációra
szoruló gyermekeket és családjukat támogatunk.
Végül hadd említsem meg azt a jólesô ﬁgyelmet, ami a mi munkánkat övezi a kollégák részérôl, szakmailag és emberileg egyaránt. Szép volt a karácsonyi koncert, ha meghívtok, máskor is szívesen eljövünk!
Kovács Dávid, ifjúsági szakmai vezetô, Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság
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9. Környezet
A Nestlé Környezeti
Fenntarthatósági Irányelvet (Policy on Environmental
Sustainability, angolul:
www.nestle.com/CSV/
EnvironmentalSustainability)
elôször 1991-ben publikáltuk, és 2008-ban jelentôsen
átdolgoztuk és frissítettük. Ez az alapdokumentum
fekteti le a Nestlé környezetvédelmi alapelveit és
elkötelezettségét.
A Nestlé Hungária Kft. Környezetvédelmi Politikája mellett
a környezetbarát mûködést a
„Nestlé Integrated Management
System” (NIMS) irányítja. 2008-ban
megkezdôdött az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer
kiépítése a Nestlé összes gyárában.
A tanúsítást 2009-re tervezzük.
A környezeti lábnyom csökkentése
a Közös Értékteremtés egyik kulcsterülete. A Nestlé alapelve és célja,
hogy az egy tonna termékre jutó fajlagos energia- és vízfogyasztás évrôl
évre folyamatosan csökkenjen.
Ezért a gyárak vezetôinek személyes teljesítménycéljai között kapott
helyet a megcélzott energia- és vízmegtakarítás, valamint a hulladékok
csökkentése. A Nestlé vezetése
minden munkatárs és szerzôdéses
partner számára egyénileg is ösztönzi
a takarékosságot tréningekkel, illetve
vizuális anyagokkal.
A környezetvédelmi teljesítmény
javulását innovatív megoldások,

új beruházások, finombeállítások és
az egyéni kezdeményezések ötvözésével sikerült megvalósítani.
A Nestlé szerencsi és diósgyôri gyáraiban a 2005-ben elindított, átfogó
hatékonyságjavító program fókuszában a víz- és energiafogyasztás
csökkentése, valamint a hulladékok
visszaszorítása szerepel olyan módon, hogy egységnyi beruházással
a lehetô legnagyobb megtakarítást
lehessen elérni. Az eddigi lépések
során, az új beruházások mellett,
a folyamatok és eljárások finomítása,
a dolgozói javaslatok beépítése
egyaránt meghatározóak voltak.
Szerencsen fontos megtakarítási tényezôt jelentett az épületek
és raktárak falának, födémeinek
hôszigetelése, kiegészítve a kopolit
üvegek és nyílászárók cseréjével.
Elôremutatónak bizonyult továbbá
a vízvezetékek és a szabályozó
elemek felújítása, illetve a kazánok fordított ozmózison alapuló
vízkezelô rendszerének szabályzáskorszerûsítése, a sûrített levegô
és nitrogén-vezetékek szivárgási
pontjainak felszámolása, valamint
a hûtôrendszer mûködésének optimalizálása.
Diósgyôrben az energia- és vízmegtakarítás elérésében meghatározó
volt a meglévô rendszerek finombeállítása és gyakoribb karbantartása,
valamint a vízvezeték rendszer részleges átalakítása – mindez az éves
karbantartási költség terhére.
Energia
A hároméves fejlesztési folyamat
eredményeként, a Nestlé Hungária
Kft. szerencsi gyárában a tonnánkénti termékre vetített energiafelhasználás
felére csökkent, amelybôl a 2008-as
évre jutó hatékonyságjavulás mintegy
9,9%-ot tett ki.

A büki gyár energia-megtakarítási akciótervének megvalósítása is
eredményes volt. Ennek keretében
alkonykapcsolókat, érzékelôket
telepítettek, gôzszerelvényeket és
vezetékeket szigeteltek újra.
E projektek 4%, azaz 0,8 MWh energia-megtakarítást eredményeztek.
Emellett a gyár CO2-kibocsátását is
csökkentették a gázfelhasználás
optimalizálásával. 2008-tól az egyik
gôzkazán csak tartalékként üzemel,
így 1 tonna gôz elôállításához
5 m 3-rel kevesebb gáz szükséges.
Ez évente 2%, azaz 110.000 m3
gázmegtakarítást jelent, a CO2kibocsátás pedig 210 tonnával
(5,7%-kal) csökkent.

Megtakarított energia és víz egy tonna termékre vetítve (Szerencs, 2005-2008)
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2006

2007

2008

Szerencs

21 380

20 474

22 391

Diósgyôr

6 455

4 102

5 555

200 617

190 699

188 338

Bük
36. ábra: Földgáz fogyasztás a gyárakban (GJ)

A szervezet a benzin és dízelolaj
felhasználásról és a budapesti irodák

földgáz-fogyasztásáról egyelôre nem
rendelkezik összesített adatokkal.

2006

2007

2008

Szerencs

17 909

20 307

17 972

Diósgyôr

8 117

8 446

7 563

69 768

67 356

69 278

Bük
37. ábra: Villamosenergia felhasználás a gyárakban (GJ)

A budapesti irodák villamosenergia
fogyasztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
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- Milyen területeken valósult meg eddig együttmûködés a CORDI és a Nestlé között?
A Nestlé tevékenységét az elmúlt idôszakban számos kutatási és elemzési munkával támogattuk:
a csomagolástechnológiára vonatkozóan például vizsgáltuk az innovatív PET csomagolási eljárásokat,
a biológiai úton lebomló mûanyag csomagolóanyagok bevezetési lehetôségeit az élelmiszeriparban
(PLA, PLANTIC), a mûanyag hulladékok bontását alacsony (vagyis mintegy 300°C-os) hômérsékleten.
Az energetika területén összevetettük az energiafelhasználást és szolgáltatási opciókat gyáregységenként, valamint új energia-menedzsment rendszert fejlesztettünk ki és vezettünk be a szerencsi
és diósgyôri gyárakban.
- Bükön még milyen környezeti-energetikai kutatást folytattak?
Bükön laboratóriumi teszteket, üzemi kísérleteket és megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk,
a biogáz-elôállítás lehetôségeirôl a termelési hulladékra alapozva. Továbbá fontos projekt volt az
innovatív szennyvízmonitoring-rendszer kifejlesztése és kísérleti alkalmazása Bükön.
- Ezekben a projektekben mi jelentette a fô vonzerôt?
A büki projektek azért voltak számomra vonzóak, mert eredményeik számos egyéb helyen is hasznosíthatóak lehetnek a jövôben, és jelentôs költségcsökkentést, sôt energiatermelést eredményezhetnek
a Nestlé számára.
Gyimóthy Gábor vezetô kutató, Környezetvédelmi Kutatórészleg, CORDI K+F Nonproﬁt Zrt.
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Vízmegtakarítás Szerencsen és Diósgyôrben (2005-2008)
m3
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2005
2008

Szerencs

Diósgyôr

38. ábra: Vízmegtakarítás Szerencsen és Diósgyôrben (2005-2008)

Vízkivétel

Víz
Szerencsen több vízmegtakarítási
projekt eredményeképpen az egy
tonna termékre jutó vízfogyasztás
56%-kal (103 köbméterrel) csökkent
2005-höz képest. E megtakarítás közel
fele 2007 és 2008 között realizálódott.
Diósgyôrben szintén 18,8%-kal sikerült
csökkenteni a terméktonnánkénti vízfelhasználást 2005 és 2008 között.
A büki gyárban, a gyártásnál használt
víz környezettudatos kezelése

érdekében, a Nestlé 2008-ban egy
új vegyszer alkalmazásával 85%-kal
csökkentette a szennyvíz foszfortartalmát (a 2007 évihez képest). Így
a városi tisztítóba átadott szennyvíz
összetétele a lakossági szennyvízhez
hasonlítható.
Emellett a felhasznált víz mennyiségét is csökkentettük az autokláv
póttápvizének visszaforgatásával.
Így naponta 50 m3-rel kevesebb
a vízkivétel a rétegvíz-kútból.

2008 januárjában megbíztuk a CORDI K+F Nonproﬁt Zrt.-t a büki szennyvízkezelési eljárás továbbfejlesztésére. Az elvégzett alapkutatás eredményeként, a gyártás során felhasznált ivóvizet új méréstechnikai eljárással tisztítjuk. Az új megoldás lényege a vízkezelési iparban széles körben alkalmazott elektrokémiai szondák új felhasználási módja, a korábbi optikai alapú mérés helyett: az új mérési megoldás
a folyadékban oldott anyag mennyiségérôl oly módon ad tájékoztatást, hogy a folyadék kémhatását
(pH értékét), valamint az oldat oxidáló- vagy redukáló képességét vizsgálja.
A projekt keretében a CORDI szakembereinek támogatásával távfelügyeleti központot is magába foglaló, folyamatos mérési megoldást építettünk ki, amely túlmutat a szakhatóság által elôírt havi gyakoriságú
mérési elôírásokon. A gyors és nagy pontosságú mérés a víztisztító szerek igen pontos adagolását teszi
lehetôvé.
Az egyes vízkezelési vegyszerekre nézve célom az automatikus vegyszeradagolás minél teljesebb
megvalósítása, mivel ez elegáns, precíz és esetenként innovatív iparági megoldást is jelent.
Budai Erzsébet, környezetvédelmi vezetô, Nestlé büki gyár

2006

2007

2008

Összesen

246 704*

232 091*

222 668

Vezetékes ivóvíz

192 785*

59 603*

20 074

Központi iroda és Purina Budapest

NA

NA

1764

Szerencs

0

0

0

Diósgyôr

11 894

11 995

10 041

180 891

47 608

8 269

53 919

172 488

202 594

Szerencs

34 278

34 660

26 014

Bük

19 641

137 828

176 580

Bük
Felszín alatti víz

39. ábra: Vízkivétel források szerinti bontásban (m3)
* Nem tartalmazza a budapesti irodák vízfogyasztását.

Vízkibocsátás
Közcsatornára bocsátott
Gyárak összesen

kezeletlen
kezelt

2006

2007

2008

246 704

232 091

220 904,3

96 305

93 014

82 267,3

150 399

139 077

138 637

Szerencs

Közcsatornára bocsátott, kezeletlen

34 278

34 660

26 014

Diósgyôr

Közcsatornára bocsátott, kezeletlen

11 894

11 995

10 041

200 532

185 436

184 849

Közcsatornára bocsátott
Bük

kezeletlen
kezelt

Központi iroda és Purina Budapest

Közcsatornára bocsátott, kezeletlen

40. ábra: Az összes vízkibocsátás minôség és befogadók szerinti bontásban (m3)

50 133

46 359

150 399

139 077

138 637

46 212,3

NA

NA

1 764
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Hulladék
A szerencsi gyárban gyártott összes
termék hullámkarton gyûjtôje és tálcája újrahasznosított papírból készül
(ezek beszállítója a Dunapack).
Bükön a szelektív hulladékgyûjtésnek
köszönhetôen, a nem veszélyes hulladék 80%-a és a termelési hulladék
100%-a újrahasznosításra kerül.

nyabb tömegû és térfogatú anyagok
használata a gyártás során, illetve a
használt csomagolóanyagok mennyiségének folyamatos csökkentése.
A termeléshez és a termékekhez
felhasznált anyagok mennyiségét
2008 során is sikerült mintegy 25%kal csökkenteni Szerencsen, míg a
diósgyôri gyárban még ennél is magasabb, 30%-os javulást sikerült
elérni a tavalyi évhez képest.
Mindez azt jelenti, hogy két év alatt

A szelektív hulladékgyûjtés mellett
alapvetô cél a lehetô legalacsoVeszélyes hulladék

mintegy felére csökkent a termelés
során felhasznált – késôbb hulladékként kezelt – anyagok egységnyi
termékre vetített mennyisége.
E hulladékmegelôzési szemlélet alkalmazásával rengeteg szén-dioxid
légkörbe jutását lehet megakadályozni, a fakivágástól kezdve
a göngyölegek elôállításán és
a szállításon át egészen az
újrahasznosításig.

2006

2007

Szerencs

39

13

Diósgyôr

0

0

Bük
Összesen

2008

Környezet

Zaj és szag
A szerencsi gyárban, a Nesquik
gyártósoron levegôszûrô mûködik
a porkibocsátás csökkentésére,
valamint a gyárnak zajcsökkentô

rendszere is van. A korábbi évek
büki szagszûrô beruházásainak
köszönhetôen, 2008-ban nem érkezett
ezügyben panasz a környékben
lakóktól. A beépített bioﬁlter

2006

2007

2008

171 046

177 253

176 052

Szerencs

42 231

45 000

41 372

5

45,9

28,93

11,4

Alapanyagok

29 970

33 000

32 731

Csomagolóanyagok

12 261

12 000

8 641

4 638

3 056

2 744

2 835

2 854

2 334

Diósgyôr
Alapanyagok
Csomagolóanyagok

1 803

202

410

124 177

129 197

131 936

111 304

118 880

122 108

12 873

10 317

9 828

2006

2007

2008

Szerencs

1,2

3,1

0,9

Diósgyôr

0,1

0,6

0,2

Bük

6,2

18,5

18,3

1

15,93

Bük
Alapanyagok
Csomagolóanyagok

Nem veszélyes hulladék

2006

2007

2008

Szerencs

160

180

163

Diósgyôr

62

43

29

Bük

304,3

340

599,7

Összesen

526,3

563

791,7

41. ábra: Az összes hulladék mennyisége (t)

96%-os hatékonysággal mûködik, és
ötévente 100 000 eurós karbantartási
költsége van.

Összesen

5,4

6,9
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42. ábra: A felhasznált anyagok mennyisége (t)

43. ábra: Kén-dioxid kibocsátás (teljes kén-dioxid egyenérték, t)
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10. Gazdasági teljesítmény
A 2008-as év a világgazdaságban és hazánkban is
drámai változásokat hozott.
A pénzügyi szektorból kiindulva a válság a gazdaság
minden területét érintette.
A hazai piacon a gazdasági növekedés 2,3%-kal esett
vissza 6,5%-os inﬂáció
mellett, a munkanélküliségi
ráta 7,4%-ról 7,9%-ra
emelkedett és a fogyasztói
árak az élelmiszeripari
termékek esetén 10,5%-kal
növekedtek.
A társaság 2008-as eredményei, az
utolsó negyedévben a hazai piacon
bekövetkezett általános gazdasági
visszaesések ellenére is, a kívánt
növekedést hozták, mintegy 2,5%-os
árbevétel-növekedést produkálva.
A legnagyobb mértékû árbevételnövekedés (3,3%) a Nestlé állateledel
üzletágánál mutatkozott, míg
a hagyományos Nestlé termékek forgalma 1,9%-kal növekedett az elôzô
évhez viszonyítva az 1,8%-os vásárlói
igény-csökkenés és a kereskedelmi
márkák részesedésének növekedése
ellenére is.
A Nestlé 2008-as termékpalettáján
a vásárlói igényeknek megfelelôen
új termékek jelentek meg. A vállalat
2008. július 1-jén megvásárolta
a Balaton márkát, illetve a csokoládék
piacán bevezette a Boci Aerót, valamint a Maggi termékcsaládot újabb
Maggi Fix termékekkel bôvítette.

Nestlé Hungária Kft.

Cereal Partners Kft.

Összesen

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Bevételek

81 432 226

86 604 643

91 565 835

2 962 944

2 756 910

3 149 265

84 395 170

89 361 553

94 715 100

Értékesítés nettó árbevétele

77 619 331

83 882 373

85 938 080

2 934 252

2 735 849

3 057 336

80 553 583

86 618 222

88 995 416

Aktivált saját teljesítmények
értéke

-440 060

586 108

-581 484

0

0

0

-440 060

586 108

-581 484

116 029

555 736

1 047 046

6 321

411

13 257

122 350

556 147

1 060 303

4 136 926

1 580 426

5 162 193

22 371

20 650

78 672

4 159 297

1 601 076

5 240 865

Mûködési költségek

69 384 485

78 139 456

78 794 760

3 022 083

2 730 542

3 078 319

72 406 568

80 869 998

81 873 079

Anyagjellegû ráfordítások

61 462 168

68 499 615

68 730 471

2 940 001

2 649 727

2 944 371

64 402 169

71 149 342

71 674 842

Egyéb ráfordítások

2 092 964

2 550 436

2 786 902

35 126

47 737

43 665

2 128 090

2 598 173

2 830 567

Pénzügyi mûveletek
ráfordításai

5 829 353

7 089 405

7 277 387

46 956

33 078

90 283

5 876 309

7 122 483

7 367 670

Alkalmazotti bérek, juttatások és ezek járulékai

6 485 140

7 135 399

7 970 007

0

0

0

6 485 140

7 135 399

7 970 007

Tulajdonosoknak történô
kiﬁzetések (Osztalék)

1 600 000

0

0

0

0

0

1 600 000

0

0

Közvetlen adók

1 086 839

868 272

1 260 128

38 118

39 300

42 274

1 124 957

907 572

1 302 402

Társasági adó

394 376

0

45 059

0

0

1 195

394 376

0

46 254

Egyéb adók

692 463

868 272

1 215 069

38 118

39 300

41 079

730 581

907 572

1 256 148

6 834

5 767

64 003

0

2 805

0

6 834

8 572

64 003

2 868 928

455 749

3 476 938

-97 257

-15 736

28 672

2 771 671

440 013

3 505 610

Egyéb bevétel
Pénzügyi mûveletek
bevétele

Civil szférának juttatott
adományok

Visszatartott nyereség
(Eredménytartalék
és értékcsökkenés)

44. ábra: A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték (eFt)
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A Nestlé világszerte számokban

11. A Nestlé világszerte számokban
A Nestlé a világ legnagyobb
élelmiszeripari vállalata.
A cég központja Svájcban
található.
A Nestlé világszerte 283 000 embert
alkalmaz, akiknek mintegy fele fejlôdô
országokban él.
A cégnek 456 gyára mûködik a világon.
Termékeinket 130 országban forgalmazzuk.
A Nestlé teljes beruházási kiadása 2008-ban 4,9 milliárd svájci frank
volt, amibôl 1,7 milliárd fejlôdô országokba került.
2008-ban a Nestlé világszinten
50,7 millió svájci frank értékben
finanszírozott társadalmi és környezetvédelmi projekteket, és 30 millió
svájci frank értékben adott mikrohitelt
kistermelôknek.

A környezeti lábnyom csökkentése
68% - A termelési volumennövekedés 1999 óta
58% - Terméktonnánkénti vízmegtakarítás 1999 óta
20% - Palackozott víz csomagolóanyagának csökkenése 2004
és 2008 között
48% - Terméktonnánkénti üvegházgáz kibocsátás-csökkenés 1999 óta
Kistermelôk bevétel-növekedésének
támogatása és minôségi alapanyagok biztosítása
594 223 – Technikai segítséget kapó
kistermelôk száma
Alkalmazottak fejlesztése
42% - A helyi állampolgárok aránya
a fejlôdô országokban mûködô
Menedzsment Bizottságokban
25% - A nôi vezetôk aránya
70 167 – Formális oktatásban
részesülô alkalmazottak száma
fejlôdô országokban

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
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GRI index

12. GRI index
Táplálkozástudományi fejlesztések
6254 – 2008-ban táplálkozástudományi és egészségi szempontok
alapján megújított termékek száma
Kutatás-fejlesztés
5000 - Világszerte ennyi munkatárs
dolgozik a Nestlé kutatóközpontjaiban
és terméktechnológia-központjaiban.
Az adatok forrása ebben a fejezetben: Nestlé Management Report
2008 (link: http://www.nestle.
com/InvestorRelations/Reports/
ManagementReports/2008.htm)

Az alábbi index a GRI G3 Útmutatója szerint kódok alapján tartalmazza
az indikátorokat, témakörök szerinti
csoportosításban.

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

Indikátor

Oldal / Megjegyzés

1.1

2

1.2

7

2.1

3

2.2

12

2.3

3

2.4

12

2.5

12

2.6

4

2.7

17

2.8

12, 26, 55

2.9

7

2.10

12

3.1

2

3.2

Nem releváns.

3.3

2

3.4

3

3.5

2

3.6

3

3.7

3

3.8

3

3.9

3

3.10

Nem releváns.

3.11

Nem releváns.

Stratégia és analízis

Szervezeti proﬁl

A jelentés paraméterei

A jelentés proﬁlja

A jelentés kiterjedési köre és határai

GRI tartalmi index

3.12

57

Tanúsítás

3.13

3
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GRI index

Indikátor

Oldal / Megjegyzés

4.1

9

4.2

9

4.3

Nem releváns.

4.4

9

4.5

9

4.6

10

4.7

11

4.8

13

4.9

14, 15

4.10

13

4.11

13

4.12

14

4.13

44

4.14

16

4.15

16

4.16

16

4.17

16
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Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

Irányítás

Külsô kezdeményezések iránti elkötelezettség

Érintettek bevonása

Gazdaság
Gazdasági teljesítmény

Piaci jelenlét

Energia
Víz

Jogszabályi
Jogszabályi
megfelelôség
megfelelôség

EC1

55

EC5

37

EC6

42

EC7

28

EN1

53

EN3

49

EN4

49

EN8

51

Foglalkoztatás
Foglalkoztatás

Munkavállalók
Munkavállalók
ésés
vezetôség
vezetôség
kapcsolata
kapcsolata

Munkahelyi
Munkahelyi
egészség
egészség
ésés
biztonság
biztonság

Sokféleség
Sokféleség
ésés
esélyegyenlôség
esélyegyenlôség

EN13

51<oldalszám>

EN22
EN22

52<oldalszám>
(részben)
(részben)

EN23
EN23

2008-ban
2008-ban
nem
nem
volt
volt
jelentôs
jelentôs
kiömlés.
kiömlés.

EN28
EN28

2008-ban
2008-ban
nem
nem
fordult
fordult
elôelô
környezetvédelmi
környezetvédelmi
büntetés
büntetés
valamint
valamint
környezetvédelmi
környezetvédelmi
jogszabály
jogszabály
ésés
szabályozás
szabályozás
megsértése.
megsértése.

LA1
LA1

26<oldalszám>

LA2
LA2

27<oldalszám>

LA3
LA3

36<oldalszám>

LA4
LA4

32<oldalszám>

LA5
LA5

32<oldalszám>

LA6
LA6

38<oldalszám>

LA7
LA7

38<oldalszám>

LA8
LA8

33<oldalszám>

LA9
LA9

38<oldalszám>

LA10
LA10

35<oldalszám>

LA11
LA11

35<oldalszám>

LA12
LA12

36<oldalszám>

LA13
LA13

29<oldalszám>

LA14
LA14

37<oldalszám>

HR4
HR4

40<oldalszám>

HR5
HR5

32<oldalszám>

Biztonsági
Biztonsági
szolgálat
szolgálat

HR8
HR8

40<oldalszám>

Ôslakosok
Ôslakosok
jogai
jogai

HR9
HR9

Nem
Nem
releváns.
releváns.

Társadalom
Társadalom
SO1
SO1

(részben)
46<oldalszám>
(részben)

SO2
SO2

40<oldalszám>

SO4
SO4

40<oldalszám>

SO5
SO5

40<oldalszám>

SO6
SO6

40<oldalszám>

Versenyellenes
viselkedés
Versenyellenes
viselkedés

SO7
SO7

2008-ban
nem
fordult
versenyellenes
viselkedéssel,
2008-ban
nem
fordult
elôelô
versenyellenes
viselkedéssel,
trösztmonopóliumellenes
rendelkezések
megszetrösztésés
monopóliumellenes
rendelkezések
megszegésével
kapcsolatos
jogi
eljárás.
gésével
kapcsolatos
jogi
eljárás.

Jogszabályoknak
való
megfelelés
Jogszabályoknak
való
megfelelés

SO8
SO8

2008-ban
nem
fordult
a törvények
jogszabályok
2008-ban
nem
fordult
elôelô
a törvények
ésés
jogszabályok
megsértése.
megsértése.

Korrupció
Korrupció

EN14
EN15

53<oldalszám>

EN21
EN21

Egyesülési
Egyesülési
jogjog
ésés
kollektív
kollektív
szerzôdés
szerzôdés

Helyi
közösség
Helyi
közösség
Nem releváns. Telephelyeink közvetlen közelében
nincsenek biodiverzitásban gazdag élôhelyek.

EN20
EN20

Emberi
Emberi
jogok
jogok

EN12
Biodiverzitás

Oldal
Oldal
/ Megjegyzés
/ Megjegyzés

Munkaügyi
gyakorlat
Munkaügyi
gyakorlatés
éstisztességes
tisztességes munka
munka

A hátrányos
A hátrányos
megkülönböztetés
megkülönböztetés
kiküszöbölése
kiküszöbölése

EN11

Indikátor
Indikátor

Társadalom
Társadalom

Képzés
Képzés
ésés
oktatás
oktatás

Környezetvédelem
Anyagok

Kibocsátások
Kibocsátások
ésés
hulladékok
hulladékok

59

GRI index

Közpolitika
Közpolitika
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GRI index

Nestlé Hungária Fenntarthatósági és
Közös Értékteremtés Jelentés 2008

Indikátor

Oldal / Megjegyzés

PR1

18

PR2

18

PR3

20

PR4

20

PR5

22

PR6

23

PR7

2008-ban 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

2008-ban nem fordult elô a vevôk személyes adataival
való visszaélés.

Jogszabályoknak való megfelelés

PR9

2008-ban nem fordult elô a termékekkel kapcsolatos
gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok
és egyéb rendelkezések be nem tartása.

Termékfelelôsség
A vevôk egészsége és biztonsága

Termékek és szolgáltatások címkézése

Marketingkommunikáció

GRI jelentések megfelelési szintje

GRI
ellenôrizte

45. ábra: GRI megfelelési szint

B

B+

A

A+
külsô fél hitelesítette

független
fél
ellenôrizte

C+

külsô fél hitelesítette

kötelezô
szabadon választott

önbesorolás

C

külsô fél hitelesítette

2002
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Good Food, Good Life

A kézirat lezárva: 2009. október 30.
Köszönjük szépen az összes Nestlé
munkatárs segítségét, akik hozzájárultak e jelentés elkészítéshez.
Külön köszönjük Bálintné Vass Anna,
Fazekas Boglárka, Marschalkó Zsófia
és dr.Tompa Gábor segítségét.
A jelentés összeállításában a B&P
CSR management stratégiai tanácsadó vállalat nyújtott szakmai
segítséget.

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

