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Good Food, Good Life

Bea és
Dominik
A Nestlé Hungária
egyik munkatársa
és kisﬁa a borítón

Közös Értékteremtés
Magyarországon:
fókuszban a fenntarthatóság
4 gyár
20 év stabil jelenlét
1600 munkahely
272 milliárd

1900
körül:
a Nestlé termékek
már megjelentek
Magyarországon

forint értékû export
Magyarországról az utóbbi 6 évben

214 millió

forint értékû juttatás
a civil szférának az utóbbi 6 évben

46 milliárd
forint adóbeﬁzetés az elmúlt 7 évben

50 milliárd

forint értékû
beruházás az elmúlt 20 évben

2011 fôbb számai:
10 milliárd forintos befektetés,
10 ezer négyzetméteres új üzemegység,
200 új munkahely Bükön
80%-ban magyar beszállítókkal dolgozunk
(a cégek számát tekintve)

53 milliárd forint értékû export
a magyar gyárakból

9 milliárd forint államháztartási beﬁzetés
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1991:
A Nestlé Magyarországon

Létrejött a Nestlé
Hungária Kft.

A Nestlé Hungária Kft. 1991-es létrejötte óta folyamatosan
fejlesztettük termékskálánkat. Négy gyárat mûködtetünk;
jelenleg édesipari termékekkel, instant italokkal, reggelizôpelyhekkel, állateledelekkel, csecsemôtápszerekkel, bébiételekkel, konyhai és nagykonyhai termékekkel, kávétermékkel,
klinikai enterális tápszerekkel, valamint ásványvizekkel vagyunk
jelen a magyar piacon.

Vállalatunk üzleti stratégiája a Közös Értékteremtés
elvén alapul, vagyis azon a
meggyôzôdésen, hogy hosszú távú üzleti siker
csak akkor lehetséges, ha a vállalat és a társadalom érdekei összhangban vannak.

Felelôsségvállalásunk
fókuszterületei:
• egészséges táplálkozás,
termékeink receptúrájának
folyamatos fejlesztése,
• egészséges életmóddal
kapcsolatos ismeretterjesztés,
• élelmiszer-biztonság,
• a hazai termelés fajlagos környezeti lábnyomának csökkentése.

Az elmúlt
3 évben:
121 termék receptúráját
újítottuk meg a legszigorúbb
táplálkozási ajánlásoknak
megfelelôen
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Táplálkozás, egészség
és életmód
Célunk, hogy az
élelmiszerekkel és
a táplálkozással
kapcsolatos tudományos kutatásainkon
alapuló megoldásokkal
és folyamatos termékfejlesztésekkel
hozzájáruljunk az
életminôség javításához, a fogyasztók
egészségéhez és
jóllétéhez. Törekszünk
arra is, hogy bôvítsük
a fogyasztók tudását
és táplálkozással
kapcsolatos ismereteit világos, felelôs
kommunikációval.
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Mit teszünk?
• Jelentôs összegeket költünk
termékeink tápanyag-összetételének és ízének folyamatos
fejlesztésére.
• Recept-nyilvántartási rendszerünkben számon tartjuk
a fejlesztendô termékeket,
recepteket, és ﬁgyelemmel kísérjük eddig elért eredményeinket.
• Továbbra is csökkentjük termékeink só-, cukor-, transz-zsírsav-,
telítettzsírsav-, valamint mesterségesszínezék-tartalmát.
Emellett növeljük a tápláló
összetevôk, a hasznos
mikrotápanyagok arányát.
• Megfelelô és jól érthetô útmutatót
adunk az ajánlott fogyasztási
mennyiségrôl a termékcsomagolásainkon megtalálható Nestlé
Táplálkozási Iránytû és az Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ)
segítségével.
• Munkavállalóinkat is segítjük az
egészséges életmód elsajátításában, valamint abban, hogy
cégünk és az egészséges életmód nagyköveteivé váljanak.
• Érintettjeinkkel való párbeszéd,
valamint az állami és más táplálkozás- és egészségügyi szervezetekkel való együttmûködés szintén
szerves része munkánknak.

• Termékeink minôségének biztosítására kiterjedt intézményrendszert mûködtetünk.
• Nutrikid nevû, gyerekeknek szóló
táplálkozási oktatóprogramunk
9 éve mûködik.

2003:
Elindítottuk a Nutrikid
programot

2005:
Elindítottuk
a Nestlé Életmód
Központot

2007:
Magyarországon
is bevezettük
az NQ táplálkozási
tréningeket
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2003 óta
közel 3100 általános
iskola közel
320 000 diákja tanult
már a Nutrikid
programmal

Nutrikid program
Magyarországon több programmal is hozzájárulunk a lakosság egészségtudatosabb életvezetésének kialakításához, a kiegyensúlyozott táplálkozás
és helyes életmód népszerûsítéséhez. E programok
zászlóshajója a Nutrikid (www.nutrikid.hu).

A 2005-ben indított Nestlé Életmód
Központ (www.eletmodkozpont.hu)
egy olyan internetes szolgáltató
központ, ahol szakértôk segítik az
érdeklôdôket abban, hogy választ
kapjanak táplálkozással, testmozgással és egészséges életmóddal
kapcsolatos kérdéseikre.
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A 10–12 éves korosztály számára kidolgozott
Nutrikid programot a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének közremûködésével
2003-ban indítottuk el. Az ingyenes programhoz
bármely hazai általános iskola csatlakozhat.
A termékreklámoktól mentes Nutrikid programcsomag egy gyerekeknek szóló, játékos elemekben gazdag munkafüzetet, egy rajzﬁlmes DVD-t
és a pedagógusok munkáját segítô tanári kézikönyvet tartalmaz. Az elmúlt kilenc évben több
mint 170 millió forintot fordítottunk a hiánypótló
oktatóprogramra.

A szakértôk tanácsai mellett
a weboldal számos témában,
így az egészséges életmóddal, táplálkozással, egészségmegôrzéssel,
szépségápolással, párkapcsolattal,
családdal vagy gyermekneveléssel
kapcsolatban kínál hasznos cikkeket, teszteket. 2011-ben 328 ezer

alkalommal keresték fel a látogatók
a Nestlé Életmód Központ weboldalunkat.
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Gyáraink Magyarországon
A büki állateledelgyár

1998:
Megvásároltuk
a büki gyárat

1998-ban megvásároltuk a Jupiter
Kft.-t a Darling márka használati
jogával és a büki gyárral együtt.
Ezután mintegy 6 milliárd forintos
beruházással újabb állateledelüzemegységet létesítettünk Bükön,
amely – Magyarországon elsôként –
száraz és nedves állateledel
elôállítására egyaránt képes.

Az évek során az üzem a Nestlé állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központjává vált, több mint 540
embernek biztosít munkalehetôséget.
2011. július 8-án megnyitottuk
a büki gyárhoz tartozó alutasakos
üzemünket. A tízmilliárd forintos
befektetéssel tízezer négyzetméteres
új üzemet és több mint kétszáz új
munkahelyet hoztunk létre.

Szerencsi és diósgyôri gyáraink
A gyárfejlesztések eredményeként a szerencsi
gyár lett a regionális italporgyártó és töltôüzemünk,
itt gyártjuk többek között a hazai piacon is
kapható Nesquik és Nescafé 3in1 termékeinket.
Jelenleg a közel 30 000 tonna itt csomagolt
italpor 80%-a kerül exportra.
Szerencsen mûködik a Nestlé kelet-közép-európai régiójának érzékszervi vizsgáló központja
az instant italporok kategóriában. Az itt dolgozó
független bírálók a 60/40+ kutatások érzékszervi
vizsgálatait, valamint egyéb, termékfejlesztéshez
kapcsolódó vizsgálatokat végeznek.
A diósgyôri gyár a Nestlé egyetlen üregesﬁguragyártásra specializálódott üzeme a világon, fôként
a húsvéti és a karácsonyi szezonra készít üreges
csokoládét. Az Európa szinte minden országában
jelen lévô termékekbôl évente közel 3000 tonnát
gyártanak itt. Az exporttermékek aránya 80-85
százalék, 2011-ben összesen 73,5 millió darab
ﬁgura hagyta el az üzemet.
A két gyár több mint 800 embernek biztosít
munkalehetôséget.
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2003:

2005:

A szerencsi gyár
a Nestlé regionális
italporgyártó
központja lett

Átadtuk a szerencsi
érzékszervi labort

Kékkúti Ásványvíz Zrt.
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. egyike Magyarország legrégebbi
és legnagyobb ásványvíz-palackozó és -forgalmazó cégének,
amely 2003-ban lett 100%-ban a Nestlé Waters tulajdona.
Az elmúlt években jelentôs befektetésekkel új üzemet és
palackozótechnológiát fejlesztettünk ki, melynek eredményeként az öt évvel ezelôtti mértékhez képest jelenleg 35 százalékkal kevesebb vizet használunk fel. A gyár az
elmúlt nyolc évben 481 000 köbméter vizet
takarított meg, ez több mint 180 olimpiai
úszómedence feltöltéséhez elegendô
Elindítottuk a „Minden
mennyiség. A Kékkúti Ásványvíz Zrt.
csepp víz számít”
120
embert foglalkoztat Magyarországon.
programot

2005:
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Fôbb eredményeink
2011-ben
Gazdasági szerepvállalásunk
• Az elhúzódó válság ellenére is fenntartottuk magyar
munkaerô-állományunkat: 2011-ben több mint
1600 fôt foglalkoztattunk budapesti központunkban
és négy gyárunkban
• Külsô beszállítóink 80%-a magyar (a cégek számát
tekintve)
• Az elmúlt 20 évben több mint 50 milliárd forint értékben létesítettünk beruházásokat Magyarországon
• A regionális gyárainknak köszönhetôen a teljes
termelés több mint 80%-a exportra készült,
a termékek közel 40 országba jutottak el
• 9 milliárd forintot tett ki a Nestlé összes államház
tartási befizetése 2011-ben

Gyáraink
• Bôvítettük büki üzemünket, ezzel több mint 200 új
munkahelyet teremtettünk
• Szerencsi és diósgyôri gyárunk 2011-ben ünnepelte
a balesetmentes mûködés 2. évfordulóját, kékkúti
üzemünk pedig már a 3. balesetmentes évnél tart
• Kékkúti üzemünk a technológiai beruházásnak
köszönhetôen az elmúlt nyolc évben 481 000 m3
vizet takarított meg, ez több mint 180 olimpiai
úszómedence feltöltéséhez elegendô mennyiség
• Diósgyôri gyárunkban közel 3000 tonna üreges
csokoládéfigurát gyártottunk, amelyek 3 kontinens
20 országába jutottak el

2 0 éttv:
a la

tonna
96 0 0 0 0
legalább rült exportra,
e
termék k 0 milliárd
közel 36 ékben
forint ért

Táplálkozás, egészség és életmód
• Az elmúlt 3 évben 121 termékünk receptúrája újult
meg, hogy minél jobban megfeleljen a korszerû
táplálkozási igényeknek és ajánlásoknak
• Termékeink 100%-án szerepel az Irányadó Napi
Beviteli Érték és a Táplálkozási Iránytû
• NQ tréning anyagunk e-learning modullal bôvült
• 328 000 alkalommal keresték fel a látogatók
Életmód Központ weboldalunkat
• 2003 óta közel 3100 általános iskola közel 320 000
diákja tanult már a Nutrikid programmal. Az elmúlt
kilenc évben több mint 170 millió forintot fordítottunk
a hiánypótló oktatóprogramra

Környezetvédelem
• Évi több mint 5000 GJ energiát fogunk megtakarítani
szerencsi gyárunk korszerûsítésének köszönhetôen
• 9%-kal csökkentettük irodai vízfogyasztásunkat
• A szerencsi gyárban elôállított termékek dobozai,
gyûjtôi és tálcái 93%-ban újrahasznosított papírból
készülnek
• Gépjármûparkunk üzemanyag-fogyasztása
6,9%-kal csökkent
• Munkatársaink a „Bringázz a munkába” kampány
5 hete alatt 1814 kilométert tekertek
• A kakaó esetében a közúti szállításról áttértünk
a vasútira, így az ebbôl származó CO2-kibocsátásunk
éves szinten 59%-kal csökkent

További részletekért kérjük, tekintse meg Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentésünket honlapunkon:
www.nestle.hu
Kérdése, javaslata van? Ossza meg velünk a kozosertekteremtes@hu.nestle.com címen.
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