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A Nestlét közel 150 évvel ezelőtt alapította Henri 
Nestlé, aki válaszul a magas-csecsemőhalandó-
ságra, Svájcban kifejlesztett egy anyatej-helyet-
tesítő tápszert. A magas minőségű, biztonságos 
és tápláló, a fogyasztók változó igényeihez és 
életmódjához igazodó élelmiszerek és termékúj-
donságok gyártására épülő működési alapelveinek 
köszönhetően a Nestlé mára a világ legnagyobb 
élelmiszeripari vállalatává nőtte ki magát.

Az elmúlt években a globális népesség növekedése 
és az ezzel járó gazdasági szükségletek új kihívá-
sokat hoztak. Hogyan biztosítsunk megfelelő jöve-
delmet, kiegyensúlyozott táplálkozást és tiszta vizet 
a növekvő populáció számára úgy, hogy közben 
nem merítjük ki a Föld erőforrásait?

Ezek bonyolult kérdések, és mindenkinek szerepe 
van a válaszok megtalálásában; a kormányoknak, 
a civil közösségeknek és a vállalatoknak együtt kell 
működniük a közös jövőnk érdekében. A követke-
ző oldalakon bemutatjuk a Nestlé-megközelítést, 

Köszöntő

Kedves Olvasó! 
Örömmel mutatom be Önnek a Nestlé Hungária 2012 / 2013-as évről 
szóló Közös Értékteremtés jelentését.

működésünk alapelvét, amelyet 
Közös Értékteremtésnek nevezünk. 
Meggyőződésünk, hogy csak úgy le-
hetünk sikeresek ma, és a következő 
150 évben, ha a körülöttünk lévő kö-
zösség is virágzik és fenntarthatóan 
működik. Vagyis az, hogy képesek 
vagyunk-e hosszú távon értéket 
teremteni részvényeseink számára, 
a társadalom jövőbeni sikerén múlik, 
amelyben működünk. 

Ebben a jelentésben bemutatjuk, 
hogy mit jelent a gyakorlatban a 
Közös Értékteremtés elvein alapuló 
üzletvitel. Amellett, hogy adót 
fizetünk, beruházásokat létesítünk 
és munkahelyeket teremtünk, sza-
bály- és normakövetően működünk, 
folyamatosan törekszünk tevékeny-
ségünk környezeti hatásainak felelős 
kezelésére, és arra, hogy tudásunkra 
és szakértelmünkre alapozva pozitív 
változásokat hozzunk a társadalom 
számára; a táplálkozás, a vízgazdál-
kodás, a vidékfejlesztés és a fiatalok 
foglalkoztatásának területén.

Szeretnénk átláthatóan bemutatni 
eredményeinket és vállalásainkat mű-
ködésünk minden területéhez kap-
csolódóan különösen a magyarországi 
tevékenységünkre vonatkozóan.  
Elsősorban a táplálkozás terén tett 10 
vállalásunkra, és a nemrégiben elindí-
tott Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásá-
ért kezdeményezésünkre szeretném 
felhívni a figyelmét, amelyről hisszük, 
hogy jelentősen hozzá tud járulni az 

egészséges életmóddal és a fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos hazai 
kihívások megoldásához.

Bízom benne, hogy jelentésünket 
elolvasva Ön is képet kap arról, hogy 
vállalatunk, márkáink, termékeink, 
és dolgozóink hogyan járultak és 
járulnak hozzá fogyasztóink életminő-
ségének javításához Magyarországon 
és világszerte egyaránt – magas 
minő ségű, ízletes és tápláló élelmi-
szereket és italokat kínálva, a Közös 
Értékteremtés alapelvei alapján 
működve.

Michael Nixon  
ügyvezető igazgató
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Közös  
ÉrtÉKteremtÉs

táplálkozás, vízgazdálkodás,
vidékfejlesztés

Fenntarthatóság
 a környezet megóvása a jövő  

generációi számára

megFeleló́sÉg
 jogszabályok és egyéb normák betartása

Főbb eredményeink

2013-ban 10 éves volt a 
NUTRIKID egészségnevelő 
program

Nestlé Táplálkozási Iránytű, és 
az ajánlott adagolási útmutató 
minden releváns termékünkön

2013-ban a gyermekeknek  
szánt reggelizőpelyhek 
kálciumtartalmát 73%-kal  
növeltük

Csomagoláskorszerűsítéssel  
csökkentettük termékeink környezeti 
lábnyomát: 116 tonna csomagolóanyagot 
takarítottunk meg 2013-ban

0 a lerakóba küldött  
hulladék szerencsi  
és diósgyőri gyárunkban 

Sokszínű Szervezet  
TOP 10 Díj

46%-kal kevesebb vizet  
használunk 1 tonna termék  
előállításához, mint 2006-ban

23 milliárd forintos  
beruházás Bükön  
2011 óta

Közel 400  
új munkahely
2011 óta

2013-ban elindítottuk a „Nestlé 
a Fiatalok Foglalkoztatásáért” 
kezdeményezést

A Nestlé a legvonzóbb  
munkáltató Magyarországon,  
az FMCG szektorban – az Aon Hewitt 
által végzett 2013-as  
Munkáltatói Márka Kutatás alapján

A Nestlé 2007-ben az elsők között írta alá a gyerme-
kek részére történő marketing tevékenységre vonat-
kozó EU Vállalást. 2014 decemberétől megvalósítjuk 
az EU Vállalás táplálkozási kritériumokra vonatkozó 
Fehér Könyvében foglaltakat.
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A Nestlé ma a világ vezető élelmiszeripari vállalata, amely 
elkötelezett a táplálkozás, egészség és jóllét mellett.  
Egyre ízletesebb és egészségesebb élelmiszereket kíná-
lunk a születéstől az időskorig, a nap minden szakára, 
emellett megfelelő információt és tudást biztosítunk 
segítve mindezzel fogyasztóinkat abban, hogy a lehető 
legjobban gondoskodhassanak családjukról, szeretteikről 
és saját magukról. A Nestlé a világ legnagyobb élelmiszer- 
és italgyártója, több mint 10 000 terméket gyártunk, ame-
lyekben fogyasztóink világszerte megbíznak. Egyedülálló 
kutatási és fejlesztési hálózatunk, a táplálkozás terén 
meglévő tudásunk, és a minőség iránti szenvedélyünk 
teszi lehetővé, hogy a legkiválóbb termékeket állítsuk elő 
nap, mint nap.

A Nestlé központja Svájcban, Veveyben van. A vállalat világszer-
te több mint 333 000 embert foglalkoztat, 465 gyárat üzemeltet 
86 országban, termékeit 196 országban forgalmazza.

Magyarországon a Nestlé Hungária Kft. 1991-es létrejötte óta 
folyamatosan fejlesztettük termékskálánkat. A Nestlé Hungária 
Kft. Magyarországon három gyárat működtet. Jelenleg édesipari 
termékekkel, instant italokkal, reggeliző pelyhekkel, állateledelekkel, 
csecsemőtápszerekkel, bébiételekkel, konyhai és nagykonyhai 
termékekkel, kávétermékkel, valamint klinikai tápszerekkel vagyunk 
jelen a magyar piacon. A hazánkban működő negyedik Nestlé gyár 
a Nestlé Waters tulajdonában álló Kékkúti Ásványvíz Zrt. üzeme, 
mely ásványvizeket palackoz a magyar piacra. 

A Nestlé termékei az ország teljes területén kaphatóak.  
Az értékesítés nettó árbevételének kevesebb, mint felét a hazai 
kereskedelmi és intézményi forgalom teszi ki. Az értékesítés má-
sik részét jelentő forgalom a külföldi Nestlé társcégekkel történő 
kereskedelmi tevékenységből származik, amely elsősorban  
a hazánkban működő, közép-kelet-európai régiót kiszolgáló  
gyáraknak köszönhető. A négy regionális gyártóközpont termé-
kei a világ több mint 40 országába jutottak el 2013-ban.

A Nestléről

Henri Nestlé gyógyszerész 1867-ben fejlesztette ki az első anyatej- 
helyettesítő tápszert olyan anyák számára, akik nem tudták szoptatni 
csecsemőjüket, és ezzel megmentette egy környékbeli koraszülött  
csecsemő életét. Kevesen tudják, hogy a világ legnagyobb  
élelmiszeripari vállalata egykor egy kis svájci kutatólaborból indult el. 
A Nestlé hamar kinőtte alapítója otthoni laboratóriumát, egyvalami  
azonban változatlan maradt az idők során: az emberközeliség és az 
alapvető értékek tisztelete. Ezek azóta is cégünk filozófiájának alapkövei. 

Létrejött a Nestlé Hungária Kft.

Fenntarthatósági és 
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Alapfilozófiánk

Meggyőződésünk, hogy ahhoz, hogy egy cég hosszútávon sikeres 
legyen és értéket teremtsen részvényesei számára, a társadalom 
számára is értéket kell létrehoznia. A Nestlénél ez annyit tesz, hogy 
kimagasló, hosszú távú értéket teremtünk részvényeseink számára 
azáltal, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, 
amelyek segítik az embereket a kiegyensúlyozott táplálkozás és 
az egészséges életmód kialakításában. Ezt a Közös Értékteremtés 
elvein alapuló üzleti stratégiánk teszi lehetővé. A táplálkozás mellett 
a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdésekre és a vidékfejlesztésre 
fordítunk még kiemelt figyelmet, mivel ezek amellett, hogy üzleti 
működésünk szempontjából fontos területek, jelentős mértékben 
érintik azt a munkavállalói, termelői, beszállítói, kereskedői és 
közösségi környezetet is, amelyben működünk. Folyamatosan 
dolgozunk a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági fenn-
tarthatóság terén tett vállalásaink teljesítésén, amelyek egyaránt 
biztosítják gyáraink működését, és azoknak a közösségeknek 
és országoknak a fenntartható növekedését és fejlődését, ame-
lyekben működünk. Ennek megvalósítása jelentős befektetéseket 
igényel a Nestlé dolgozóinak és partnereinek oktatásába és képzé-
sébe, valamint a környezetterhelésünket csökkentő technológiák 
alkalmazásába. A Közös Értékteremtés az üzleti tevékenység 
legmagasabb szabályainak és normáinak követését kívánja meg, 
legyen szó nemzetközi törvényekről és egyezményekről, vagy a 
Nestlé Üzleti Etikai Kódexről, a Nestlé Üzleti Alapelvekről, a Nestlé 
Vezetési és Irányítási Alapelvekről és egyéb belső szabályzatairól.  
A Közös Értékteremtés alapfilozófia egyaránt meghatározza üzlet-
vitelünket és a társadalomhoz való viszonyunkat.

Vállalásaink
A Nestlé nemzetközi szinten 35 vállalást tett olyan társadalmi 
szerepvállalással kapcsolatos területeken, mint a táplálkozás, 
vízgazdálkodás, vidékfejlesztés, fenntarthatóság valamint sza-
bály- és normakövetés. 

„Hisszük, hogy a Nestlé 2013. évi Közös Értékteremtés jelentése 

(www.nestle.com/csv) jelentős lépést jelent a nyílt kommunikáció 

útján. Ezek a jövőbe mutató kötelezettségvállalások a tevékenysé-

günk minden részére vonatkoznak, világosan mutatják a követendő 

stratégiai irányt, illetve azokat a normákat, melyekkel szemben 

elszámoltathatóak vagyunk. Vállalásaink valósak és hitelesek, és mi 

minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy megvalósuljanak. 

Mindazonáltal, mivel tudjuk, hogy ezen az úton is lesznek kihívá-

sok, készek vagyunk azokat is megosztani Önökkel.”  

– Paul Bulcke, a Nestlé Csoport vezérigazgatója.

 A Nestlé magyarországi egységei is aktívan hozzájárulnak a 
nemzetközi célkitűzések megvalósításához. A jelentésben a 
hazai piac szempontjából leginkább releváns célkitűzéseket 
emeltük ki; a 35 nemzetközi vállalásról itt olvashat teljes  
részletességében angol nyelven: www.nestle.com/csv.

FENNTARTHATóSáG EMBERI jOGOK éS  

jOGSzABályI MEGFElEléS

TáPlálKOzáS VIDéKFEjlESzTéS éS  

FElElőS BESzERzéS

Víz

Fenntarthatósági és 
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A Nestlé Üzleti Alapelvek és az Üzleti Etikai Kódex tartalmazzák azokat a mi-
nimumkövetelményeket, amelyeket világszerte betartunk a helyi jogszabályok 
követése mellett. A Nestlé saját belső audit programja, a CARE (Compliance 
Assessment of Human Resources, Safety & Health, Environment and Business 
Integrity) feladata, hogy ellenőrizze a vállalat működése megfelel-e a Nestlé 
Üzleti Alapelveknek.  
Letölthető dokumentumok: www.nestle.hu/rolunk/uzletialapelvek

Vállalati alapelveinket harmonizáltuk a legjobb nemzetközi gyakorlatokkal,  
annak érdekében, hogy egységeink világszerte azonos, magas elvárások  
szerint működjenek. Többek között az alábbi nemzetközi alapelveket követjük:
•  ENSZ Globális Megállapodás,
•  ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Alapelvei,
•  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata,
•  Nyolc Alapvető Nemzetközi Munkaügyi Egyezmény, és
•  Az Egészségügyi Világszervezet nemzetköz ajánlása az anyatej-helyettesítő 

tápszerek marketingjére vonatkozóan.

Élelmiszerbiztonság és minőség
Fogyasztóink biztonsága, egészsége és jólléte a legfontosabb számunkra.  
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságos, kiváló minőségű, a vonatko-
zó törvényi előírásoknak és szabványoknak teljesen megfelelő élelmiszereket 
és italokat kínáljunk számukra. Ez a fogyasztói bizalom megtartásának az 
alapja és üzleti sikerünk kulcsa. A minőségbiztosítás és a termékbiztonság 
kiemelten fontos a számunkra, ezért ez 10 Üzleti Alapelvünk – vagyis műkö-
désünk alappilléreinek – egyike. Ennek értelmében semmilyen körülmények 
között nem kötünk kompromisszumot termékeink biztonságát illetően.
Folyamatos képzések biztosítják, hogy mindenki pontosan megértse saját 
feladatait és rendelkezzék az ezek végrehajtásához szükséges képességekkel.

Működésünk alapja: megfelelés  
a legmagasabb szintű elvárásoknak

A Nestlé Üzleti Alapelvei közel 150 éves vállalati kultúránk alapját ké-
pezik. Üzleti alapelveink folyamatosan fejlődnek és idomulnak a változó 
világhoz. Néhány dolog azonban változatlan maradt az idők során:  
a becsületesség, az őszinteség és a törődés az emberekkel. 

1. Táplálkozás, egészség és jóllét

Alapvető célunk a fogyasztók életminőségének 

folyamatos javítása a világ minden táján, ízletes és 

egészséges ételek és italok, valamint az egészsé-

ges életmód ösztönzése által. 

 

2. Minőségbiztosítás és termékbiztonság

A Nestlé név a világon mindenütt azt az ígéretet hor-

dozza a fogyasztók számára, hogy nevével fémjel-

zett termékek biztonságosak és kiváló minőségűek.

 

3. Fogyasztói kommunikáció

Vállalatunk elkötelezett a felelősségteljes, megbíz-

ható fogyasztói kommunikáció iránt, amely lehe-

tővé teszi a fogyasztók számára a megalapozott 

információkon alapuló választást, és elősegíti az 

egészségesebb étrend megvalósítását. Fogyasz-

tóink személyes adatait mindig tiszteletben tartjuk.

 

4.  Emberi jogok a vállalat üzleti  

tevékenységeiben

A Nestlé teljes mértékben támogatja az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének az emberi jogokkal és 

munkaügyekkel kapcsolatos irányelveiről szóló 

Globális Megállapodást (United Nations Global 

Compact), és minden üzleti tevékenységében 

példát kíván mutatni a helyes emberi jogi és mun-

kaügyi eljárásmódok területén.

 

5. Vezetés és egyéni felelősségvállalás

Sikerünk a munkatársainkon múlik. Éppen ezért 

egymás közötti kapcsolatainkat tisztelet és mél-

tányosság, valamint az egyéni felelősségvállalás 

ösztönzése jellemzi.

Fenntarthatósági és 
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A Nestlénél a tökéletesség felé törekvés a szervezet minden szintjét 
átszövi, a teljes értékláncban jelen van a beszerzéstől a termékek polcokra, 
illetve otthonokba kerüléséig.  
Ebben mindenkinek feladata van.  
A teljes vállalatban egy integrált rend-
szer fogja össze a mi nőség, a bizton-
ság, az egészség és a környezetvéde-
lem területeit. A rendszer a különböző 
ISO nemzetközi sztenderdekből, a 
Nestlé Minőségirányítási Rendszeréből 
és a CARE auditokból áll össze.

Az élelmiszerminőség és biztonság terület a technológia fejlődésének köszön-
hetően rendkívül gyorsan változik, a laboratóriumi vizsgálatokkal egyre több 
összetevőt tudnak kimutatni, olyan elemeket, amelyek létezéséről ezelőtt egy 
évvel még senki sem tudott. A Nestlé saját laboratóriumaiban is folyamato-
san elemzi az élelmiszereket, nyersanyagokat és az élelmiszerbiztonságra 
bármilyen módon hatással lévő anyagokat, élenjárva a táplálkozáskutatás és 
fejlesztés területén. 

Beszállítók, alvállalkozók, alapanyagok
Beszerzési politikánkat Magyarországon a Nestlé csoport üzleti etikai kódexe, 
valamint a Nestlé Üzleti Alapelvei szabályozzák. A beszállítókra ennek megfele-
lően egyenlő feltételek vonatkoznak. 
Nemcsak saját irodáinkban, üzemeinkben, hanem beszállítóinknál is foko-
zottan figyelünk a környezeti teljesítmény és a társadalmi felelősségvállalás 
javítására. Ennek érdekében 2013 decemberében megújítottuk a 2008 júliusa 
óta érvényben lévő Szállítói Szabályzatunkat (www.nestle.com/suppliers).  
A szabályzat minden beszállítóra érvényes, betartását a beszállítók önellenőr-
zésével illetve harmadik fél által végzett auditokkal biztosítjuk.
A beszállítói audit azonban nem csak az új partnereket érinti. A beszállított 
anyag kockázati besorolása dönti el, hogy milyen gyakran kell ellenőrzi az azo-
kat szállító partnereket (pl. egy magas kockázati besorolású termék beszállító-
ját 3 évente szükséges átvilágítani). 2013-ban 40 beszállítói auditot végeztünk 
Magyarországon (az Élelmiszer üzletágban).

Munkaerőként olyan hozzáértő és motivált 

embereket keresünk, akik tiszteletben tartják 

értékeinket, mi pedig biztosítjuk mindannyiuk szá-

mára a fejlődés és az előrelépés azonos esélyeit, 

megvédjük magánszférájukat, és nem tűrjük el 

velük szemben a zaklatás vagy diszkrimináció 

semmilyen formáját. 

6. Munkahelyi egészség és biztonság

Elkötelezettek vagyunk a munkához kapcsolódó 

balesetek, sérülések és betegségek megelőzése 

iránt, és megvédjük a teljes értéklánc minden dol-

gozóját, alvállalkozóját és egyéb szereplőjét.

 

7. Beszállítói és vevői kapcsolatok

Beszállítóinktól, közvetítőinktől, alvállalkozóink-

tól és azok alkalmazottaitól azt várjuk el, hogy 

becsületesen, tisztességesen, korrekt módon 

járjanak el, és betartsák alapelveinket. Ugyanezt 

az elkötelezettséget vállaljuk mi is saját vevőinkkel 

szemben.

 

8. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A környezeti fenntarthatóság érdekében vállala-

tunk hozzájárul a mezőgazdasági termelés és  

a termelési rendszerek fejlesztéséhez, valamint  

a gazdák és agrárközösségek társadalmi és gaz-

dasági helyzetének javításához.

 

9. Környezeti fenntarthatóság

A környezeti szempontból fenntartható üzleti gya-

korlat kötelezettségvállalásaink egyik fő területe. 

Ezért arra törekszünk, hogy termékeink teljes 

élettartamára vonatkozóan hatékonyan használjuk 

ki a természeti erőforrásokat, előnyben részesítve 

a fenntarthatóan kezelt megújuló forrásokat, és 

minimálisra csökkentsük a hulladék mennyiségét.

10. Víz

Elkötelezettek vagyunk a vízkészletek fenntartható 

használata és a vízgazdálkodás folyamatos fejlesz-

tése iránt. Tisztában vagyunk azzal, hogy a világ 

egyre nagyobb kihívások elé néz ezen a területen, 

és a rendelkezésre álló készletekkel való fele-

lősségteljes gazdálkodás minden vízfelhasználó 

megkerülhetetlen kötelessége.

Első helyen végeztünk az Oxfam civil 

szervezet 2013-as „Márkák mögött“ 

rangsorában – amely az élelmiszeripari 

vállalatokat az élelmiszerbiztonság 

javításáért tett erőfeszítéseik alapján 

értékeli. 
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HElyI BESzállíTóK ARáNyA (A CéGEK SzáMA AlAPjáN)

Fenntarthatósági és 
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Felelős marketingkommunikáció
A felelős kommunikáció 1999 óta része a Nestlé 
üzleti alapelveinek. A Fogyasztói Kommunikációs 
Alapelveink:
•  támogatják a mértékletességet, az egészséges táp-

lálkozási szokásokat és a fizikai aktivitást, valamint, 
a gyerekek esetében, a szülői tekintély csorbítatlan-
ságát és a népszerűséggel vagy sikerrel kapcsola-
tos irreális elvárások keltésének elkerülését;

•  betartásuk minden marketinggel és reklámozás-
sal foglalkozó munkatársunknak és ügynöksé-
günknek kötelező;

•  kitérnek a gyerekeknek szóló felelős kommuniká-
ció és reklámozás kérdésére: egyrészt tiltják  
a reklámozást a 6 éven aluliaknak, másrészt a 
6-12 évesek felé irányuló marketingtevékenysé-
geket az NF kategóriába kerülő termékekre kor-
látozzák - ezek hozzájárulnak a kiegyensúlyozott 
étrendhez, és egyértelmű cukor-, só- és zsírbeviteli 
korlátokat tartanak be. Fogyasztói Kommunikációs 
Alapelveinkről itt olvashat további részleteket:  
www.nestle.hu/felelosmarketing

2014 decemberétől meg-
valósítjuk az EU Vállalás 
táplálkozási kritériumokra 
vonatkozó Fehér Könyvében 
foglaltakat.

A 35%-ban vagy ennél nagyobb arány-
ban 12 év alatti gyereknézőket célzó 
műsorokban reklámozott valamennyi 
termékünknek meg kell felelnie az EU 
Vállalásban foglalt általános táplálkozási 
kritériumoknak. 

Az EU Vállalás Fehér Könyve értelmében 
nem reklámozunk édességeket 12 éven 
aluli gyerekek számára. 

A Nestlé 2007-ben az elsők 
között írta alá a gyermekek 
részére történő marketing 
tevékenységre vonatkozó 

EU Vállalást, amely egy újabb lépést jelentett 
a gyermekek megfelelő étkezési szokásainak 
és egészséges életmódjának kialakítása felé.

Elővigyázatosság
Az erre hivatott szervezeti egységek, krízisbizottságok, nemzetközi és helyi szin-
ten is folyamatosan nyomon követik azokat az eseményeket, amelyek negatív 
hatással lehetnek akár a Nestlére, akár a környezetre vagy a társadalomra. 
Feladatuk a problémák megelőzése és a krízismenedzsment.  
A Nestlé nemzetközi krízismenedzsment-rendszere keretében szigorú belső 
jelentésadási rendszer, vállalaton belüli rendeletek szabályozzák a teendőket. 
Emellett a gyors cselekvést biztosítják a nemzetközi telefonkonferenciák, a köz-
vetlenül a nemzetközi szervezetektől, pl. az ENSZ Egészségügyi Szervezetétől 
(WHO), illetve a Nestlé kutatóközpontjából származó információk. A Nestlé 
minden részletre kiterjedő termék-visszahívási folyamatot működtet minden 
disztribúciós központban, így Magyarországon is. Ez biztosítja a termékek 
nyomonkövethetőségét, és az összes szükséges információt tartalmazza a 
biztonságos, időben történő, pontos és költséghatékony termékvisszahíváshoz 
– abban az esetben, ha bármilyen probléma veszélye merül fel termékeinkkel 
kapcsolatban.

Környezetvédelem
Környezetvédelmi alapelveinket a Nestlé Környezeti Fenntarthatósági Irány-
elvben fektettük le. A Nestlé Hungária Kft. Környezetvédelmi Politikája mellett 
a környezeti hatásaink mérését és kezelését a „Nestlé Quality Management 
System” (NQMS) biztosítja. Gyárainkban és budapesti irodánkban 2009-ben 
tanúsíttattuk az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszert.

Munkabiztonság
Az Üzleti Alapelveinkben lefektetett, és a magyar jogszabályokban előírt 
egészségvédelmi és munkabiztonsági szabályok betartását 2011-ben sike-
resen felülvizsgáltattuk az SGS tanúsító céggel. A balesetmentes munkakör-
nyezet iránti elkötelezettségünket a Nestlé Munkahelyi Egészségvédelmi és 
Biztonsági Irányítási Rendszer (OHSAS 18001 szerinti rendszer) támogatja.

Minden gyáregységünkben viselkedésalapú munkavédelmi program folyik,  
az ún. biztonsági beszélgetések (BIBE) rendszere, amely nagyban hozzájárult 
a balesetek számának csökkentéséhez. A BIBE lényege, hogy minden egyes 
munkavállaló bevonásával figyelünk oda munkakörnyezetünkre és munkatársa-
inkra. Szerencsi, diósgyőri, büki és kékkúti gyárainkban munkavédelmi képvise-
lőket választottunk, akik negyedévente legalább egyszer megbeszélést tartanak 
a vezetőkkel az aktuális munkavédelmi és környezetvédelmi kérdésekről.

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
Alapelvünk, hogy minden alkalmazottunknak biztosítsuk a képességei kibonta-
koztatásához szükséges lehetőséget és támogatást, mindezt egy biztonságos 
és fair munkahelyen, ahol a dolgozókat bevonják a vállalat életébe, és az 
esélyegyenlőséget is tiszteletben tartják. Csatlakoztunk az ENSZ nők karrierjét 
támogató összefogásához, és biztosítjuk, hogy a férfi és a női vezetőink 
ugyanolyan fejlődési és előrelépési lehetőségeket kapjanak.

Fenntarthatósági és 
Közös Értékteremtés Jelentés 2012/2013 



Életút vége Nyersanyag beszerzés

Elfogyasztás Gyártás

Elosztás és raktározás Csomagolás

11

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság számunkra azt jelenti, hogy olyan döntéseket hozunk, 
amelyekkel megóvjuk a környezetet a jövő generációi számára. A jelenlegi 
körülmények között, amikor egyre nagyobb a vízhiány, a biológiai sokféleség 
csökken, és a klímaváltozás egyre komolyabb kihívásokat állít elénk, óriási 
jelentősége van a mindennapi választásainknak. Termékeink fejlesztésénél 
a környezeti lábnyom csökkentése ugyanolyan fontos szempont, mint az, 
hogy folyamatosan egyre ízletesebb és táplálóbb termékeket kínáljunk. 

Termékéletút-megközelítést használunk a saját működésünk  

és a szélesebb értéklánc hatásainak felmérésére. 

A gyakorlatban:
•  A Nestlé minden egyes termékfejlesztő csapata a Nestlé által 

kifejlesztett EcodEX nevű eco-dizájn eszközt használja a ter-
mékfejlesztéshez,

•  a termékek tervezésénél mindig kötelező figyelembe venni a 
fenntarthatóság szempontjait, és a fejlesztési fázis előtt el kell 
végezni egy környezeti-hatás elemzést, valamint

•  a Nestlé vezetésével elkészült az ENVIFOOD Ajánlás, egy az 
Európai Bizottsággal közösen kifejlesztett rendszer az élelmi-
szerek környezeti lábnyomának mérésére. 

Mit teszünk környezetünk megóvásáért?

Fenntarthatósági és 
Közös Értékteremtés Jelentés 2012/2013 
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 ElőállíTOTT TErMÉKEK És FElHaszNálT CsOMagOlóaNyagOK MENNyisÉgE

Felhasználz anyagok mennyisége összesen: nyersanyagok+csomagolóanyagok (t)

Előállított termékek mennyisége összesen (t)

325987

306345

335001

357134

327476

317724

Csomagolásoptimalizálás
Hazai gyárainkban háromféle módon fejlesztettük termékeink csomagolását 
annak érdekében, hogy csökkentsük környezeti lábnyomunkat:
1.  Fenntartható dizájn: a gyártást megelőzően felmértük termékeink csomago-

lásának környezeti lábnyomát. 2013-ban összesen 13 felmérést végeztünk.
2.  Újrahasznosított anyagok használata: azokban az esetekben, amikor kör-

nyezeti szempontból ésszerű, újrahasznosított anyagokat használunk  
a csomagoláshoz. Diósgyőri gyárunkban például a termék tálcák már  
30%-ban újrahasznosított anyagból készülnek.

3. Anyagösszetétel optimalizálás: 
•  Diósgyőri és szerencsi gyárainkban csökkentettük a csomagolások súlyát, 

így összesen 116 tonna anyagot takarítottunk meg 2013-ban. 
•  Új összetételű PET csomagolást vezettünk be, aminek köszönhetően a 

következő években várhatóan évi 95,94 tonnával kevesebb új nyersanyagot 
kell majd használnunk a PET-ekhez. 

Környezeti lábnyomunk
Folyamatosan dolgozunk vízfogyasztásunk, nem megújuló forrásból származó 
energia-fogyasztásunk, üvegházhatású gáz kibocsátásunk csökkentésén,  
a hulladéktermelés megelőzésén, és a termékcsomagolások környezeti hatá-
sának javításán.

Kitűzött céljaink teljesítése:
2011. július 8-án megnyitottuk a büki gyárhoz tartozó alutasakos üzemün-
ket. Az új, vizes alapú gyártóegység jelentősen megváltoztatta a büki gyár 
alapanyagfelhasználását, ami így nem összehasonlítható az előző évek 
eredményével. Ezért a büki gyár teljesítményét a 2012-ben kitűzött új célokhoz 
képest vizsgáljuk. A GRI alapú adatokat szerencsi és diósgyőri gyárainkban 
2006 óta, kékkúti üzemünkben 2009 óta gyűjtjük. Mindhárom gyár esetében  
a rendelkezésre álló legkorábbi GRI adathoz viszonyítjuk a teljesítményt.

Napjainkban körülbelül 3000 tonnával kevesebb PET 

alapanyagot használunk, mint 2004-ben. a műanyag 

felhasználás csökkentéséhez nagyban hozzájárult  

a 2009-ben bevezetett könnyített palack technoló-

gia, melynek eredményeképp a korábban átlagosan 

12 palack legyártására elegendő műanyagból 15 új, 

könnyű palack gördült le a gyártósorról.

a Nestlé vezeti a Dow Jones 2013-as Fenntarthatósá-

gi indexét (DJsi) az élelmiszeripari szereplők között. 

Maximális pontszámot értünk el, az éghajlatvédelem 

terén vezető vállalatokat felölelő CDP „Climate  

Performance leadership indexén”. 

a DJsi a világ vezető vállalatainak tőzsdei teljesítményét vizsgálja 

gazdasági, környezeti és társadalmi kritériumoknak megfelelően.  

a DJsi egyfajta célmutató a befektetők számára, és referenciapont 

azon vállalatoknak, akik a fenntarthatóság legjobb gyakorlatait  

akarják bevezetni. 

Fenntarthatósági és 
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ENERGIAHATéKONySáG

NESTlé NEMzETKözI CélKITűzéS HOl TARTUNK MOST? (2013)

2015-re 25%-kal csökkentjük  
a terméktonnára eső  
energiafogyasztásunkat.  
(A 2005-ös fogyasztáshoz viszonyítva, 
gyáraink összesített teljesítményének 
átlagát tekintve)
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Kékkút

34% csökkenés

27% csökkenés

7% csökkenés

11% csökkenés

Szerencsi gyárunkban 34%-kal 
kevesebb energiát használunk  
1 tonna termék előállításához, így 
2013-ban kb. 1090 háztartás éves 
gázfogyasztásának megfelelő meny-
nyiségű energiát takarítottunk meg.
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TERMéKTONNáRA ESő ENERGIAFOGyASzTáS (Gj/t)

 2011 2012 2013

Villamos energia felhasználás összesen (Gj) 114 491 124 357 140 299

Budapest 909 838 801

Szerencs 16 911 17 330 18 236

Diósgyőr 8 800 8 924 9 090

Bük 72 299 80 618 96 966

Kékkút 15 572 16 647 15 206

Budapesti irodánk villamos energia 
fogyasztása 12%-kal csökkent 
(2011-hez viszonyítva)

Diősgyőr

Szerencs

Kékkút
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 2011 2012 2013

Földgáz-fogyasztás összesen (Gj) 241 681 247 059 276 233

Szerencs 20 223 18 688 17 672

Diósgyőr 6 201 6 091 6 359

Bük 210 895 217 818 247 972

Kékkút 4 362 4 462 4 230

Fenntarthatósági és 
Közös Értékteremtés Jelentés 2012/2013 



VízFOGyASzTáS

NESTlé NEMzETKözI CélKITűzéS HOl TARTUNK MOST? (2013)

2015-ig 40%-kal csökkentjük a ter-
méktonnára eső vízfogyasztásunkat.
(A 2005-ös fogyasztáshoz viszonyítva, 
gyáraink összesített teljesítményének 
átlagát tekintve)

Szerencs

Diósgyőr

Bük

Kékkút

68% csökkenés

25% csökkenés

12% csökkenés

21% csökkenés

Gyárainkban összesen 46%-kal 
kevesebb vizet használunk 1 tonna 
termék előállításához, így 2013-ban 
kb. 174 olimpiai úszómedence 
megtöltéséhez elegendő vizet taka-
rítottunk meg.
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TERMéKTONNáRA ESő VízFOGyASzTáS (m3/t)
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Az elmúlt évtized során megközelítőleg harma-
dával csökkent üzemeinkben a vízfelhasználás 
világviszonylatban, míg a termelés 53%-kal nőtt.  
A Nestlé Csoport fogyasztása a világ teljes édes-
víz felhasználásának mindössze 0,005%-a.  
A Nestlé Waters a világon kitermelt édesvíz 
mindössze 0,0009%-át használja fel szemben  
a mezőgazdaság 70%-os, az ipar 20%-os és a 
háztartások 10%-os édesvízfogyasztásával.

A Nestlé is részt vett a Víz Világtalálkozón 2013. 
október 8. és 11. között. A magyar kormány 
által, az ENSZ szerveivel és az Víz Világtanáccsal 
együttműködésben szervezett világtalálkozó az 
év egyik jelentős vízzel és higiéniával foglalkozó 
eseménye volt. Ez alatt a négy nap alatt fejlett 
és fejlődő országok kormányai, nemzetközi szer-
vezetek, pénzügyi intézmények, vállalkozások, 

0,43

Diősgyőr

Kékkút

Szerencs

a világ édesvíz felhasználása 

A Nestlé összes vízfelhasználása: 0,005%

A Nestlé Waters felhasználása: 0,0009%

70%

20% 10%

Ipar

Mezőgazdaság

Háztartások 
fogyasztása
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2011 2012 2013

Gyárak összesen

Közcsatornára bocsátott 135 190 176674 254101

kezeletlen 40672 41825 68889

kezelt 100 259 135939 185212

Budapest
Közcsatornára bocsátott, 

kezeletlen
1495 1090  1369

2011 2012 2013

Vezetékes ivóvíz összesen 138 215 75 499 120 017 

Budapest 1 495 1 090  1369

Szerencs 0 0 0

Diósgyőr 10 526 11 331 12 271

Bük 126 194 45 656 104 215

Kékkút 17 362 17 422 2 162

Felszín alatti víz összesen 264 996 409 121 389 657

Szerencs 14 090 13 890 11 513

Bük 94 995 230 480 216 773

Kékkút 155 911 164 751 161 371

VízKIBOCSáTáS (m3)

VízKIVéTEl (m3)
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valamint a civil társadalom és a tudomány képvi-
selői találkoztak Budapesten, hogy megvitassák 
a vízgazdálkodással és higiéniával összefüggő 
legsürgetőbb kihívásokat.
A kiállítók között vállalatunk is képviseltette 
magát azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet 
a víz fontosságára. A Millenárison felállított 
standunkon az érdeklődők megtudhatták, hogy 
milyen szerepet vállal a Nestlé a vízkészletek 
megóvásában globális szinten, és hogy milyen 
lépéseket tettünk és teszünk helyi szinten a 
felelős vízgazdálkodás megteremtése érdeké-
ben. A világtalálkozón előadást tartott Herbert 
Oberhänsli, a Nestlé Csoport alelnöke, melynek 
témája: „A vízhiány, mint kockázat a globális 
élelmiszer-biztonságban – a hatékony vízgazdál-
kodás szükségessége”.

Fenntarthatósági és 
Közös Értékteremtés Jelentés 2012/2013 



SzéN-DIOXID KIBOCSáTáS

NESTlé NEMzETKözI CélKITűzéS HOl TARTUNK MOST? (2013)

2015-ig 35%-kal csökkentjük  
a terméktonnára eső szén-dioxid  
kibocsátásunkat. 
(A 2005-ös fogyasztáshoz viszonyítva, 
gyáraink összesített teljesítményének 
átlagát tekintve)
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HUllADéK KIBOCSáTáS

NESTlé NEMzETKözI CélKITűzéS HOl TARTUNK MOST? (2013)

2020-ig a Nestlé összes európai gyárában  
nullára csökkentjük a lerakóba küldött termelési 
hulladék mennyiségét.
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2020-tól a hulladékot, ami eddig a lerakóba került, anyagában 
történő visszahasznosítással vagy hőenergiát termelő égetéssel ke-
zelik majd a Nestlé gyárak. A 150 európai gyárból 25-ben, köztük 
a szerencsi és diósgyőri Nestlé gyárakban már teljesítettük a válla-
lást, vagyis nullára csökkentettük a lerakóba küldött hulladékot.

2006 óta a szerencsi instant kávé és kakaó, valamint a diósgyőri 
csokoládéfigura üzemben egyaránt szelektíven gyűjtjük a hul-
ladékot, annak több mint 70%-át újrahasznosítjuk. 2012 óta a 
borsodi Nestlé gyárak nem újrahasznosítható hulladékából – egy 
erre a tevékenységre akkreditált partner segítségével – hőenergia 
keletkezik. Az új intézkedésnek köszönhetően mára a korábban 
lerakóba küldött hulladék 100%-a hasznosul újra a szerencsi és 
diósgyőri gyárakban.
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Minden nap azon dolgozunk, hogy többet és többet tudjunk 
meg arról, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolja az emberi 
szervezet működését. Köztudott, hogy a táplálkozás hatással 
van a különböző betegségek kialakulásának esélyére, az al-
lergiákra, az elhízásra, és szerepe van bizonyos egészségügyi 
kezelésekben is. Célunk, hogy a táplálkozás, egészség és jóllét 
terén világszinten vezető vállalataként ismerjenek el minket, ezért 
elkötelezettek vagyunk fogyasztóink táplálkozási szokásainak 
fejlesztése – és ezáltal egészségük és jóllétük javítása – iránt; 
termékeink, szolgáltatásaink, kutatásaink és edukációs program-
jaink segítségével. 

Termékfejlesztés
A Nestlé Csoport működteti a világ legnagyobb, mintegy 5000 
főt foglalkoztató magántulajdonú élelmiszeripari kutatás-fejlesz-
tési hálózatát, amelynek központja a lausanne-i Nestlé Kutató-
központ. A Kutatóközpontban 50 nemzet 300 tudósa dolgozik 
a folyamatos fejlesztéseken. A Kutatóközponthoz világszerte 
további 34 K + F és Termék Technológiai központ kapcsolódik, 
nemzetközi hálózatot alkotva.

Minden termékünk tápanyag profilját elemezzük egy komplex 
szempontrendszer; a Nestlé Nutritional Foundation kritérium-
rendszer (Nestlé Táplálkozási Alapérték, „NF”) szerint. A krité-
riumok alapjául többek között a WHO (azaz az Egészségügyi 
Világszervezet), illetve más világszintű vagy helyi hatóságok 
által megfogalmazott táplálkozástudományi és népegészség-
ügyi táplálkozási ajánlások szolgálnak. A termékeket ezen kri-
tériumok mentén a Nestlé Nutritional Profiling System alkalma-
zásával értékeljük, amely meghatározza a termékek tápértékét, 
valamint azt, hogy elérik-e a Nestlé Táplálkozási Alapértékeket. 
Az „NF” kritériumrendszert folyamatosan megújítjuk a hatósá-
gok legújabb táplálkozási ajánlásainak megfelelően.

A termékeket a következő alapelvek szerint értékeljük:
Termékeinket a Nestlé belső tápanyagprofil elemző programja 
segítségével értékeljük, amely figyelembe veszi:
•  a termék étrendben betöltött szerepéhez illeszkedő, az adott 

termékkategóriához meghatározott tápanyagkritériumokat (pl. 
energia, zsír, telített zsír, hozzáadott cukor, só),

•  a csomagoláson közzétett információkat, amelyek segítik a 
fogyasztókat a megfelelő élelmiszerválasztásban,

•  a megcélzott fogyasztó, felnőtt, illetve gyermek számára  
fogyasztásra javasolt adag méretét.

A fenti szempontrendszer minden elvárásának megfelelő 
termékeket az “NF” (azaz a Nestlé-elvárásoknak megfelelő) ka-
tegóriába soroljuk. 2013-ban globális szinten a termékek 76%-a 
megfelelt, vagy meghaladta az NF kritériumokat.

Közös Értékteremtés

Az egészséget és a táplálkozást nem lehet különválasztani. Minden apró 
elem, amit az emberi szervezetbe juttatunk, hatással van a „nagy egész” 
működésére és egészségére. 

Táplálkozás, egészség és jóllét

a felelős táplálkozást előtérbe helyező "access to Nutrition index" 

rangsorában a Nestlé az első három vállalat között van.  

 

(a „global alliance for improved Nutrition” non-profit szervezet 

által kiadott rangsor az élelmiszeripari és italgyártó vállalatokat 

értékeli az elhízás, illetve az alultápláltság megszüntetése érdeké-

ben tett erőfeszítéseik alapján.)

Fenntarthatósági és 
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Eredményeink és vállalásaink – 
Termékfejlesztés

1. áSVáNyI ANyAGOKKAl éS VITAMINOKKAl TöRTéNő DúSíTáS 

Termékeinket további ásványi anyagokkal és vitaminokkal dúsítjuk a táplálkozási felmérések eredményei tükrében,  
hogy hozzásegítsük fogyasztóinkat a megfelelő mikrotápanyag-bevitelhez.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  2013 során több mint 200 millió adag ásványi anyagokkal és vitaminokkal  

dúsított élelmiszert biztosítottunk fogyasztóinknak, különös tekintettel a 

gyermekeknek szánt termékekre, mint a Nesquik kakaó italpor és a Nestlé 

reggelizőpelyhek.

•  2011-2013. között a gyermekeknek szánt reggelizőpelyhek kalciumtartalmát 

átlagosan 73%-kal növeltük.

•  2013 során több mint 9 millió adag ásványi anyagokkal és vitaminokkal dúsított, 

6 hónaposnál idősebb csecsemőnek és kisdednek szánt terméket, köztük junior 

gyerekitalt, tejpépet és bébidesszertet állítottunk elő. A termékek ásványi anyag 

és vitamin összetétele, valamint a hozzáadott probiotikumok  

a csecsemők szükségletei tükrében kerültek kifejlesztésre.

•  A Nesquik kakaó italpor receptúrája (OptiStart) 

új, D-vitamint és vasat is tartalmazó vitamin és 

ásványi anyag összetétellel újult meg 2014-ben.

•  2014 végéig az összes gyermekeknek szánt 

reggelizőpelyhet D-vitaminnal is dúsítjuk.

•  2014 végéig további vitaminokkal és ásványi 

anyagokkal dúsítjuk a gyerekeknek szánt 

reggelizőpelyheinket (összesen 9), és a Nesquik 

kakaó italport (összesen 6). 

•  2015 végéig a tejpép portfolió valamennyi  

termékének tápanyag összetételét fejlesztjük.

2. GyERMEKEKNEK SzáNT TERMéKEK FEjlESzTéSE

3-12 éves gyermeknek szánt termékeinket tovább fejlesztjük annak érdekében, hogy hozzásegítsük őket a kiegyensúlyozott 
étrend eléréséhez.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  2011-2013. között átlagosan 22%-kal csökken-

tettük a gyermekeknek szánt reggelizőpelyhek 

cukortartalmát, miközben növeltük a teljes 

értékű gabona tartalmát. Reggelizőpelyheinkben 

minden egyéb összetevőnél nagyobb arányban 

− legalább 30%-ban − van jelen a teljes értékű 

gabona, ezzel is elősegítve a teljes értékű gabo-

na ajánlott mennyiségű bevitelét.

•  Gyermekeknek szánt édesség termékeinkben 

kizárólag természetes aromákat használunk. 

•  Továbbra is biztosítjuk, hogy a gyermekeknek szánt reggelizőpelyheink cukor-

tartalma 9 g/adag alatt lesz. Fogyasztóink különleges igényeinek kielégítése  

céljából a termékpalettánkban a jövőben gluténmentes reggelizőpelyhet is  

kínálunk.

•  2014 végéig valamennyi gyermekeknek szánt, több adagos húsvéti és kará-

csonyi csokoládé termékünk csomagolásán feltüntetjük a javasolt fogyasztási 

mennyiséget, ezzel párhuzamosan pedig egyes termékeinknek tömegét is 

csökkentjük. Ennek eredményeképpen a gyerekeknek szánt édesség termékek 

javasolt adagja maximum 120 kalóriát és 11 g hozzáadott cukrot fog tartalmazni.

•  Nesquik kakaó italporunk hozzáadott cukormennyiségét csökkentettük annak 

érdekében, hogy megfeleljen a Nestlé belső tápanyagprofil követelményeinek, 

amelyek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főétkezésekre meghatározott 

ajánlásán alapulnak.  Törekszünk a további csökkentésre, hogy hozzásegítsük  

a fogyasztókat a napi ajánlott hozzáadott cukor beviteli mennyiség eléréséhez.

Fenntarthatósági és 
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az egészséges életmód elősegítése
A táplálkozási szokásaink változnak; a világ számos részén az 
emberek kevesebbet főznek, és többet esznek – gyakran egyedül, 
vagy útközben. Ez azt hozza magával, hogy az ételekkel és a 

táplálkozással kapcsolatos tudás, amely tradicionálisan, generációról 
generációra öröklődött, lassan elveszik. Azt tapasztaljuk, hogy az 
emberek egyre inkább olyan táplálkozási döntéseket is hoznak, 
amelyek negatív hatással lehetnek az egészségükre. A Nestlé célja, 
hogy segítse a fogyasztóit abban, hogy egyéni szükségleteiknek 
megfelelően táplálkozzanak, és hogy újra megtanulják a tudatos ét-
kezés alapjait. Meggyőződésünk, hogy az élelmiszereknek egyszerre 
kell ízletesnek és táplálónak lenniük, és az egészséges táplálkozás 
a változatosságon és a kiegyensúlyozottságon alapszik. Ezért szen-
telünk kiemelt figyelmet a Táplálkozási Iránytű, valamint az ajánlott 
adagolási útmutató feltüntetésére a termékeink csomagolásán, és 
kezdeményezünk oktatási programokat a világ minden táján.

Helyzetkép:
Magyarországon a születéskor várható élettartam jóval ala-
csonyabb, mint a szomszédos európai országokban. Az élet-
tartamot rövidítő betegségek okai között első helyen szerepel  
a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód.  

3. NáTRIUMCSöKKENTéS

Termékeink sótartalmát tovább csökkentjük, hogy hozzásegítsük fogyasztóinkat a hazai és nemzetközi táplálkozási ajánlások 
szerinti sóbevitel fokozatos eléréséhez.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  2011-2013 között átlagosan 8%-kal csökkent  

a gyermekeknek szánt reggelizőpelyhek  

nátriumtartalma. 

•  A 2013 végén kezdődött fejlesztéseknek köszönhetően a MAGGI fix alapok s 

ótartalma (az ajánlott utánsózási mennyiséget beleszámolva) átlagosan több mint 

30%-kal, míg a főzős leveseink sótartalma átlagosan 5%-kal csökkent. Az elkövet-

kező években fokozatosan tovább csökkentjük konyhai termékeink sótartalmát.

•  2014 során a közétkeztetési rendeletben foglaltakhoz illeszkedve a Nestlé Pro-

fessional új, csökkentett sótartalmú (hozzáadott NaCl-t nem tartalmazó) konyhai 

termékcsaládot vezet be. 

•  2015 végéig 15 új, csökkentett sótartalmú nagykonyhai termékkel szolgálunk  

a közétkeztetést ellátók részére.

4. TElíTETT zSíRSAV éS TRANSz-zSíRSAV CSöKKENTéS

A részlegesen hidrogénezett növényi olajból származó transz-zsírsavakat 2016 végéig kivonjuk termékeinkből. Termékeink 
telített zsírtartalmát tovább csökkentjük, hogy hozzásegítsük fogyasztóinkat a hazai és nemzetközi táplálkozási ajánlások 
szerinti telített zsírsavbevitel fokozatos eléréséhez. 

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

• Az összes gyermekeknek szánt termékünk megfelel a Nestlé belső 

tápanyagprofil elemző rendszerében meghatározott Táplálkozási 

Alapértékek szerinti telített zsírsavakra vonatkozó kritériumoknak.

• Már a rendelet hatálybalépése előtt minden termékünk megfelelt 

a hazai, élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető 

legnagyobb mennyiségéről szóló rendeletben meghatározott ma-

ximum 2 g transz-zsírsav / 100 g összes zsírtartalom értéknek. 

• 2016 végéig valamennyi élelmiszerünkből kivonjuk a részlegesen 

hidrogénezett olajokból származó transz-zsírsavakat. 

• 2015 végéig a releváns termékeink több mint 90%-a megfelel 

majd a Nestlé belső tápanyagprofil elemző rendszerében meg-

határozott táplálkozási alapértékek szerinti telített zsírsavakra 

vonatkozó kritériumoknak. 

• Tovább csökkentjük azon termékeink telített zsírsav tartalmát, 

melyek nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak.
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A releváns Nestlé termékek 100%-án  
szerepel a Táplálkozási Iránytű 

A magyar lakosság 40 százaléka szenved valamilyen krónikus 
betegségben1 (magas vérnyomás, szív-érrendszeri betegség, 
daganatos betegség, cukorbetegség). A 7-14 éves gyermekek 
25 százaléka túlsúlyos, a 15-18 évesek 2,5 százaléka pedig érin-
tett szív-és érrendszeri megbetegedésekben2. Emellett a hazai 
felnőtt lakosság körében megfigyelhető táplálkozási hibák már  
a 14-15 éves gyermekek étkezésében is észlelhetők.3, 4

Ezek a problémák és betegségek megfelelő táplálkozással és test-
mozgással nagymértékben befolyásolhatóak és megelőzhetőek.

A tudatos élelmiszerfogyasztás támogatása 
A túlsúly, az elhízás, valamint a krónikus betegségek növekvő 
arányában bizonyítottan szerepet játszik egyes tápanyagok és az 
energia túlzott, míg bizonyos mikrotápanyagok hiányos bevitele. 
A megfelelő étrend összeállításában nagy szerepet játszik az 
élelmiszerek megfelelő adagjának fogyasztása és fogyasztási 
gyakorisága.
Évek óta aktívan dolgozunk az ezzel kapcsolatos problémák 
feltárásán és megoldásán. A Nestlé Táplálkozási Iránytű kiala-
kításának és alkalmazásának egyik fő ösztönzője a megfelelő, 
kiegyensúlyozott adagok kommunikálása a fogyasztók felé.

A Nestlé Táplálkozási Iránytű az adott termék 
•  tápanyag-összetételéről (100 gramm, illetve 1 adag élelmi-

szer energia-, fehérje-, zsír-, telítettzsír-, szénhidrát-, cukor-, 
élelmirost és sótartalma), 

•  a különböző táplálkozási ajánlásokról, 
•  az adott élelmiszer alapanyagainak táplálkozás-élettani jellem-

zőiről, összetételéről, 
•  esetleg a termékhez köthető gasztronómiai érdekességekről 

ad jól követhető, egyértelmű tájékoztatást.

Eredményeink és vállalásaink – 
Tájékoztatás

1 A GfK Hungária Egészséggazdasági Monitorának 2012. évi felmérése szerint 
2 OÉTI – Táplálkozás-egészségügyi felmérés 7-14 éves gyerekek körében, 2010
3 Nestlé Hungária Kft. Nutrikid felmérés 10-12 éves gyermekek körében, 2011
4 OGYEI Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja, 2010

5. AjáNlOTT ADAGOláSI úTMUTATó

Adagolási iránymutatásunk segítségével hozzásegítjük fogyasztóinkat a kiegyensúlyozott étrend megvalósításához.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  2013-ban az összes releváns* nem szezonális 

termékünkön feltüntettük az ajánlott adagolási 

útmutatót.

*   A konyhai termékek kivételével (pl. sütemény 

bevonó és dekorációs kakaós tejmassza)

•  2014 végéig minden releváns termékünk, köztük a húsvéti és karácsonyi csokolá-

dé termékek csomagolásán is feltüntetjük az ajánlott adagolási útmutatót. 

•  A konyhai fix alaptermékeink a teljes étkezésre vonatkozóan adnak adagolási 

iránymutatást és azt javasolják, hogy minden étkezés tartalmazzon zöldségeket. 

Ezzel kívánjuk hozzásegíteni a fogyasztókat ahhoz, hogy napi öt adag zöldséget 

fogyasszanak. 
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6. SzélESKöRű TájéKOzTATáS

Termékeink címkéjén egyre szélesebb körű információt nyújtunk fogyasztóink számára.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  2013-ban minden releváns*, nem szezonális 

termékünkön megtalálható a Nestlé Táplálko-

zási Iránytű, mely tartalmazza az adott termék 

tápanyag összetételét, illetve a vállalat webcímét 

és elérhetőségeit.

 *  A konyhai termékek kivételével (pl. dekorációs 

kakaós tejmassza)

•  2016 végére a kötelező tápértékjelölésre vonatkozó rendeletben előírtakon 

túlmenően a csomagolás hátoldalán 100g/100ml termékre, illetve egy adagra vo-

natkozóan is megadjuk az energia és makrotápanyagok referencia beviteli értékét, 

emellett azokon az egész évben kapható termékeinken, ahol a csomagolás mérete 

ezt megengedi, a csomagolás előlapján is megadjuk az egy adagra vonatkoztatott 

napi energia referencia beviteli értéket.** 

•  Ahol ezt a csomagolás mérete megengedi, a „Jó tudni“ és „Gondolta volna?“ 

részen tápérték információkat és ajánlásokat tüntetünk fel, ezzel hozzásegítve 

fogyasztóinkat a kiegyensúlyozott étrend megvalósításához. 

•  2015 végéig édességeink 40%-án, kávé termékeink szinte 100%-án és a Nesquik 

kakaó italpor termékeink 70%-án (az eladási mennyiségek figyelembe vételével) 

helyezünk el QR kódot.

**  Kivételek: Az 1169/2011/EU Rendelet V. mellékletében felsorolt kötelező tápér-

tékjelölés alól mentesülő élelmiszerek, a közétkeztetők és a vendéglátás számára 

szánt, ételkészítéshez felhasználásra kerülő élelmiszerek (pl. nagy kiszerelésű 

levesporok), a különleges táplálkozási célú élelmiszerek valamint az ajándékozásra 

szánt termékek (pl. desszertek).

7. GyERMEKEKET Célzó MARKETINGTEVéKENySéG

Termékeinket felelős módon reklámozzuk, saját és európai szintű önkéntes vállalásainknak megfelelve. 

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  A fogyasztók megfelelő tájékoztatására vonatko-

zó alapelvek 1999-es első kiadása óta, a Nestlé 

Üzleti Alapelvek részét képezik. Az Alapelvek 

időszakos felülvizsgálaton esnek át. A kiegészí-

tett és részletes Alapelvek 2002-ben jelentek 

meg. Az Alapelveket a gyerekek tekintetében 

2004 és 2007 folyamán, illetve legutóbb 2011 

szeptemberében frissítettük. 

•  A Nestlé 2007-ben az elsők között írta alá a 

gyermekeket célzó marketing tevékenységre 

vonatkozó EU Vállalást. 

•  Az EU Vállalásban foglalt kötelezettségvállalá-

sok megvalósítását független testületek ellenőr-

zik. Az EU Vállalás rendelkezései összhangban 

állnak a Nestlé saját, a gyermekeket célzó mar-

ketingre vonatkozó nemzetközi szabályzatával.

•  2014 decemberétől megvalósítjuk az EU Vállalás táplálkozási kritériumokra vonat-

kozó Fehér Könyvében foglaltakat.

•  A 35%-ban vagy ennél nagyobb arányban 12 év alatti gyereknézőket célzó 

műsorokban reklámozott valamennyi termékünknek meg kell felelni az EU Vállalás 

általános táplálkozási kritériumainak. 

•  Az EU Vállalás Fehér Könyve értelmében nem reklámozunk édességeket 12 éven 

aluli gyerekek számára.
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NUTriKiD® oktatóprogram
Az egészséges életmód oktatása hatásos eszköze lehet annak, hogy a gyer-
mekek megértsék, a tudatos táplálkozás és a testmozgás elengedhetetlen 
a megfelelő testi és szellemi fejlődéshez. A „Nestlé Az Egészséges és Aktív 
Gyermekekért” program célja, hogy egészségtudatos életmódot alakítson ki  
az iskoláskorú gyermekek körében szerte a világon. A programok mindenhol  
a közös partnerség elve alapján – helyi egészségügyi szervek, táplálkozás-
tudományi intézmények és szakemberek segítségével és közreműködésével 
– működnek. 2015 végéig már 80 országban lesz majd jelen a jelenleg 68 
országban működő „Nestlé Az Egészséges és Aktív Gyermekekért” program, 
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) gyermekatlétikai programjával együtt-
működésben. A Nestlé, a Svájci Táplálkozási Társaság, és a Svájci Táplálkozá-
si Múzeum által 1998-ban indított NUTRIKID® program – amelyhez később a 
Svájci Élelmiszeripari Szövetség is csatlakozott – a „Nestlé Az Egészséges és 
Aktív Gyermekekért” program része és jelenleg öt országban működik. 

2003-ban Magyarországon elsőként 
indított egészségnevelő programot a 
Nestlé Hungária Kft. általános iskolá-
sok számára a Magyar Dietetikusok 
Országos Szövetségének szakmai 
támogatásával. A kiegyensúlyozott 

táplálkozást és megfelelő mozgást oktató NUTRIKID®-hez összesen 3100 
általános iskola csatlakozott a kezdetek óta.
A 10-12 évesek számára kidolgozott ingyenes, termékreklámtól mentes 
NUTRIKID® egészségnevelő oktatóprogram játékos formában adja át a gyer-
mekeknek az egészséges táplálkozással, életmóddal és megfelelő mozgással 

A hazai általános iskolák 85 
százaléka, több mint 420 
ezer kisdiák csatlakozott az 
ingyenes NUTRIKID®-hez 
tíz év alatt.

2013-ban 10 éves volt a 
NUTRIKID® program

kapcsolatos ismereteket egy színes munkafüzet, 
egy rajzfilm, a tanárok munkáját és a tanítási 
folyamatot segítő tanári kézikönyv, a http://www.
nutrikid.hu interaktív weboldal, valamint interaktív 
alkotópályázatok segítségével. 

A NUTRIKID® hatására a gyermekek országszerte 
tudatosabban gondolkodnak a helyes táplálkozás-
ról és a mozgásról. A programnak köszönhetően 
tízből kilenc tanuló tartja fontosnak a rendszeres 
étkezést. A NUTRIKID® oktatásban résztvevő 
diákok 10 százalékkal többen említették a főtt étel 
fontosságát azokkal a gyermekekkel szemben, akik 
nem találkoztak még a programmal.*

* Nestlé Hungária Kft. Nutrikid felmérés 10-12 éves gyermekek körében, 2011
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Érintetti párbeszéd
Először 2009-ben kezdeményeztünk párbeszédet érintettjeinkkel „Tudatos 
táplálkozás, aktív életmód és egészség – a választás felelőssége” témában, 
amelyet azóta is rendszeresen folytatunk. 2013 júniusában a „10 éves 
NUTRIKID® program” kapcsán invitáltuk párbeszédre az érintetteket, hogy a 
gyermekek kiegyensúlyozott táplálkozásra és egészséges életmódra nevelésé-
ről beszélgessünk.
A párbeszéd résztvevői három fontos kérdést jártak körbe:
1. Az egészséges életmód fogalma
2.  Az élelmiszeripar szereplői, azon belül a Nestlé szerepe az egészségneve-

lésben
3.  Együttműködési lehetőségek, különös tekintettel az iskolákra és a szülőkre, 

valamint az ezt támogató intézményekre nézve

Az érintettek véleménye:
•  Az élelmiszeripar elsődleges felelőssége abban áll, hogy minél egészsége-

sebb élelmiszereket állításon elő. 
•  Az iparágnak egyértelműen van helye az egészségnevelésben és ezen a 

területen a NUTRIKID® program úttörő szerepet tölt be. 
•  A Nestlé által kidolgozott NUTRIKID® program a maga komplexitásával, 

gazdag eszköztárával lefekteti az egészséges életmód alappilléreit, amelyre 
a gyermekek egész életükben biztonsággal támaszkodhatnak. A NUTRIKID® 
program hatásos és szükséges segítség az egészségnevelésben.

Mi a Nestlénél, azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy az egészség témában 

érintett szereplők – szülők, tanárok, civilek, érdekvédők, szakmai szervezetek, 

kutatóintézmények, a tudomány, a kormányzat és az iparág képviselői - felelő-

sen, együttműködve cselekedjenek, hiszen az egészségnevelés minden érintett 

közös felelőssége.

2014-ben a Nestlé kiemelt főtámogatója lett 
az országos Egészségvédelmi szűrőprog-
ramnak. Országszerte 125 helyszínen várják 
az érdeklődőket egészségvédelmi szűrések-
re és életmód tanácsadásra.

A kerekasztal beszélgetésen  
részt vevő szervezetek:
•  Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola
•  Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
•  Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyért 

Felelős Államtitkárság
•  Emberi Erőforrás Minisztérium Köznevelésért 

Felelős Államtitkárság
•  Galenus Kiadó
•  Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi 

Kutató Intézet
•  Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
•  Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai 

Egyesület
•  Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
•  Metropol
•  Országos Egészségfejlesztési Intézet
•  Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 

Intézet
•  Önszabályozó Reklámtestület
•  Szent István téri Általános Iskola
•  TÉT-Platform 
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Egészséges Kezdet, Egészséges élet
Egy csecsemő életében az első 1000 nap nagyban meghatározza a gyermek 
későbbi fejlődését és egészségét. „Egészséges Kezdet, Egészséges Élet” 
programunk célja, hogy segítsük a szülőket abban, hogy az új családtag a 
lehető legjobb gondoskodást és táplálást kaphassa az első ezer napban.  
A program keretében tanácsadást nyújtunk a szülőknek, a védőnőknek és 
a gyermekorvosoknak a csecsemőtáplálásról. A csecsemők egészségének 
támogatása továbbra is tevékenységünk elengedhetetlen része, ezért is 
népszerűsítjük a szoptatást, mint a természet adta utánozhatatlan, egyedülálló 
módon minden baba egyedi igényeire szabott tökéletes táplálást. A WHO a 
baba életének első hat hónapja során kizárólag a szoptatást javasolja és a 
Nestlé ezt teljes mértékben támogatja. A Nestlé a szoptatás egyedülálló és 
hosszú távú egészségügyi előnyeire vonatkozó tudományos ismeretei alapján 
olyan csecsemőtápszerek kifejlesztését tűzte ki célul, melyek klinikailag bizo-
nyított hatásfokkal érik el a szoptatáshoz legközelebb álló hatást.

2013. szeptember 30-án felállítottuk Magyarország legnagyobb reggeliző 
asztalát, amely több mint félszáz méteres hosszával bekerült a hazai rekordok 
történetébe. A cél az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiegyensúlyo-
zott táplálkozás részeként nem hagyható ki a reggelizés az étkezések közül. 
Egy óra alatt több százan költötték el teljes értékű gabonával készült gabona-
pehelyből, friss gyümölcsből és tejtermékből álló reggelijüket. 
„a reggeli kihagyása komoly problémának számít hazánkban, erre egy nemrég ké-

szült, országos reprezentatív felmérés6 is rávilágított. Eszerint mindössze a szülők 

fele ragaszkodik ahhoz, hogy reggelizzen a gyermeke, a többieknél elmaradhat az 

6  A Magvas gondolatok a reggeliről felmérés alapját a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet által 2011 októberében Magyarországon végzett kérdőíves felmérés 
képezi. A kutatás 500 édesanya megkérdezésével készült, akik legfeljebb 4-14 éves gyermeket nevelnek. A felmérés támogatója a Nestlé Hungária Kft.

a Nestlé 2011 óta az egyetlen csecsemőtápszer gyártó,  

amely szerepel az FTsE felelős befektetési indexén. 

 

az FTsE4good index a környezeti, társadalmi és 

vállalatirányítási gyakorlatokat elemzi több mint 

2300 szervezetnél világszerte. az FTsE4 good 

elsősorban az intézményi befektetőknek biztosít 

értékelési rendszert. a mutatószám-rendszer célja, 

hogy a befektetők megtalálják azokat a vállalatokat, 

amelyek megfelelnek az elismert vállalati felelősség-

vállalási sztenderdeknek.

első étkezés. Ez veszélyes az egészség szempontjá-

ból; ezért is fontos a figyelemfelkeltés: egy gyors és 

kiegyensúlyozott összetételű reggelire mindenkinek 

időt kell szakítania. a magas rosttartalmú, teljes érté-

kű gabonával készült pékáruk, gabonapelyhek válto-

zatosan elkészítve, friss gyümölccsel, tejtermékkel és 

innivalóval kínálva ideális szereplői lehetnek a családi 

reggelinek.” – mondta a rendezvényen Kubányi Jolán, 

a Magyar Dietetikusok Országos szövetségének 

elnöke.
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Eredményeink és vállalásaink –
Oktatás

8. EGéSzSéGES KEzDET, EGéSzSéGES élET

Követve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait, teljes mértékben támogatjuk a csecsemők kizárólag szoptatással 
történő táplálását 6 hónapos korukig. A Nestlé folyamatos kutatásai során felhalmozott, a szoptatás hosszú távú jótékony 
egészségügyi hatásaival kapcsolatos tudományos ismeretek alapján célunk, az olyan tápszerek fejlesztése a 6 hónapnál idő-
sebb vagy anyatejjel nem táplálható csecsemők számára, amelyek az anyatej tápértékét klinikailag bizonyítottan a leginkább 
megközelítik.

összhangban az Egészségügyi Világszervezettel, a Nestlé Egészséges Kezdet, Egészséges élet programon keresztül szeret-
nénk oktatni az érintetteket a gyermekek első 1000 napjának fontosságáról, amely megfelelő alapot ad egy egészségesebb 
életre a későbbiekben. 

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  Az SHSH (Egészséges Kezdet, Egészséges 

Élet) program keretében oktatást tartottunk  

a főbb érintettek, azaz az édesanyák,  

védőnők és gyermekorvosok számára  

a csecsemőtáplálásról az elmúlt 3 évben. 

•  Digitális és hagyományos csatornákon keresz-

tül segítettük az édesanyákat, egészségügyi 

szakembereket is bevonva az információ meg-

osztási folyamatba. A Magyarországi Védőnők 

Egyesületével együttműködve egy csecsemő-

táplálásra vonatkozó oktatókönyvet is kidolgoz-

tunk a védőnők képzésének elősegítésére és 

megkezdtük a rendszeres nővérlátogatásokat. 

A Nestlé Hungária rendszeresen szervez tudo-

mányos szemináriumokat, illetve az állam által 

jóváhagyott kreditpontszerző képzési célú sze-

mináriumokat, ahol általános csecsemőtáplálá-

si ismereteket adunk át a gyermekorvosoknak 

az orvoslátogatásokon kívül.

•  A Nestlé 2011 óta szerepel az FTSE4Good 

indexében.

•  A legújabb ismeretek felhasználásával tovább folytatjuk az Egészséges Kezdet, 

Egészséges Élet oktatóprogramunkat minden olyan lehetséges csatornán, ahol 

elérhetjük a szakembereket és a fogyasztókat. 

•  Célul tűztük ki, hogy az oktatást a várandós anyákra is kiterjesztjük, hogy 

már idejekorán kibővítsük a babák táplálásának, valójában már a fogamzás 

idején elkezdődő első 1000 napjára vonatkozó tudásukat. A tájékoztatás során 

leginkább a szoptatás jelentőségét és a nem megfelelő táplálás hosszú távú 

következményeinek megelőzését emeljük ki. 

•  Emellett folytatjuk az együttműködésünket a Magyar Gyermekorvosok Társasá-

gával, melynek célja a gyermekorvosok tájékoztatása a csecsemők táplálására 

vonatkozó tudományos bizonyítékokról. 

•  Célul tűztük ki, hogy a jövőben is szerepeljünk az FTSE4Good indexben.
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* ANNEX
*  NF: A Nestlé Táplálkozási Alapérték (NF) kritériumok alapjául többek között az Egészségügyi Világszervezet (WHO), illetve más világszintű vagy helyi hatóságok által meg-
fogalmazott táplálkozástudományi és népegészségügyi táplálkozási ajánlások szolgálnak. A termékeinket ezen kritériumok mentén a Nestlé Nutritional Profiling System 
alkalmazásával értékeljük, amely meghatározza a termékek tápértékét, valamint azt, hogy elérik-e a Nestlé Táplálkozási Alapértékeket.

További információ a vállalatunk nemzetközi weboldalán: http://www.nestle.com/asset-library/documents/creating%20shared%20value/nutrition/nestle-research-
nutritional-profiling-system-dec2010.pdf

10. TáPlálKOzáSRA VONATKOzó OKTATáS A DOlGOzóK RéSzéRE

Dolgozóinknak széleskörű, egészséges táplálkozásra és életmódra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatást, valamint fizikai 
aktivitásra ösztönző programokat biztosítunk.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  A Nestlé biztosítani kívánja, hogy a táplálkozásra 

vonatkozó folyamatos oktatás a belső vállalati 

kultúra alapjának része legyen, ezért létrehozta a 

Nutrition Quotient (NQ) képzést. A képzési prog-

ram célja biztosítani, hogy a Nestlé valamennyi 

dolgozója megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a 

kiegyensúlyozott táplálkozásról, és képes legyen 

az NQ képzés során elsajátított ismereteket a 

szakmai tevékenység és a mindennapi élet során 

alkalmazni.

•  Az NQ tréninget 2012 során poszterekkel való-

sítottuk meg, melyekkel a központi és az üzemi 

dolgozókat egyaránt elértük.

•  2015 végéig minden Nestlé dolgozó aktualizált NQ képzésben részesül, melyet 

poszterek, szórólapok, workshopok, e-learning és prezentációk formájában bizto-

sítunk.

•  2014 során elkezdjük a belső elkötelezettség programunk megvalósítását, mely-

nek 4 alappillére a kiegyensúlyozott táplálkozásra vonatkozó oktatás; az ennek 

megfelelő gyakorlat; a testmozgás és szellemi aktivitás jelentőségének oktatása; 

és beültetése a gyakorlatba. A többlépcsős programot úgy alakítjuk ki, hogy az 

figyelembe vegye a dolgozóink eltérő tudásszintjét.

9. Az EGéSzSéGES éTREND éS TESTMOzGáS NéPSzERűSíTéSE

Országos oktatóprogramunk keretében segítjük a gyermekeket egészséges étrendjük és életmódjuk kialakításában.

EREDMéNyEINK 2013-ig VállAláSAINK 2014-ig és azután

•  A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével 

karöltve a Nestlé több mint 10 évvel ezelőtt 

indította útjára a NUTRIKID® egészségnevelő 

oktatóprogramot. A hazai általános iskolák  

85 százaléka, több mint 420 ezer kisdiák csatla-

kozott a programhoz a kezdetek óta.

•  A NUTRIKID® hatására a gyermekek ország-

szerte tudatosabban gondolkodnak a helyes 

táplálkozásról és a mozgásról.  

A programnak köszönhetően tízből kilenc tanuló 

tartja fontosnak a rendszeres étkezést.*

•  A NUTRIKID® a Nestlé nemzetközi szintű elkö-

teleződése, a „Nestlé az Aktív és Egészséges 

Gyermekekért” program része.

*   NUTRIKID® reprezentatív felmérés 10-12 éves 

gyermekek körében, Hoffmann Research, 2011.

•  Folytatjuk a Nutrikid® programunkat, hogy tovább népszerűsítsük az egészséges 

táplálkozás alapelveit. 

•  A következő évek során a „Nestlé Az Egészséges és Aktív Gyermekekért” prog-

ram még nagyobb figyelmet fordít az egészséges életmód részét képező testmoz-

gás népszerűsítésére.

•  Az egészséges táplálkozás előmozdításán belül kiemeljük a mindennapos  

reggeli jelentőségét és a kiegyensúlyozott reggeli ideális összetételét.

Fenntarthatósági és 
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Főbb márkáink

Márkák és termékek 

Nestle
Health
Science

NestleHealthScience

Főbb események a termékkategóriáknál:
•  A helyes táplálkozás iránti elkötelezettség újabb lépéseként a 

Nestlé gabonapelyhek megújult receptúrája a felnőttek szá-
mára javasolt napi kalciumbevitel 15%-át fedezi adagonként, 
már tej hozzáadása nélkül is. 2011-2013 között a gyermekek-
nek szánt reggelizőpelyhek kálciumtartalmát átlagosan 
73%-kal növeltük, a cukortartalmát átlagosan 22%-kal csök-
kentettük, és növeltük a teljes kiőrlésű gabona tartalmát.

•  A Nesquik kakaó italpor receptúrája (OptiStart) 2014-ben új, 
D-vitamint és vasat is tartalmazó vitamin és ásványi anyag 
összetétellel újult meg.

•  2013. során több mint 9 millió adag ásványi anyagokkal 
és vitaminokkal dúsított csecsemőtápszert, köztük  
6 hónapos kor feletti gyermekeknek szánt junior  
gyerekitalt, csecsemőpelyhet és bébidesszertet állítottunk  
elő. A termékek ásványi anyag és vitamin összetétele, valamint  
a hozzáadott probiotikumok a csecsemők szükségletei  
tükrében kerültek kialakításra.

•  A Maggi Okoskonyha Facebook oldal követőinek száma egy 
év alatt közel 30 000-el nőtt így a 2012-es év végére már több 
mint 37 000-en kaptak napi szinten főzéssel és kiegyensúlyo-
zott táplálkozással kapcsolatos hasznos tippeket, trükköket. 

•  Az ugyanezzel a céllal működő 
Okoskonyha.hu 2013-as látogatott-
sága közel 250 000 volt. 

•  A 2013 végén kezdődött fejleszté-
seinknek köszönhetően a Maggi 
fix alapok sótartalma (az ajánlott 
kiegészítő sótartalommal együtt) 
átlagosan több mint 30%-kal, míg 
az instant leveseink sótartalma 
átlagosan 5%-kal csökkent.

•  2014 során a közétkeztetési 
normáknak megfelelően a Nestlé 
Professional új, csökkentett só-
tartalmú (hozzáadott NaCl-t nem 
tartalmazó) konyhai  
termékcsaládot vezet be. 2015 
végéig 15 új, csökkentett sótartal-
mú konyhai termékkel szolgálunk  
a közétkeztetést ellátók részére.

•  Az összes gyermekeknek szánt 
termékünk megfelel a Nestlé Táp-
lálkozási Alapértékek szerinti telített 
zsírsavakra vonatkozó követelmé-
nyeknek.

 
Keressen minket 
a Facebookon is:

•	 Nestlé	Magyarország
•	 Kit	Kat	Magyarország
•	 BALATON	szelet
•	 Boci	csokoládé
•	 NESCAFÉ
•	 Gondos	Gazdik
•	 Mindenem	a	macskám
•	 Gabonakör
•	 Smarties
•	 Okoskonyha
•	 NESCAFÉ	Dolce	Gusto	

Magyarország
•	 Nestlé	Fitness
•	 Nestlé	baba
•	 Dog	Chow	Disc	Cup
•	 Nespresso
•	 Theodora	Ásványvíz
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A 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének aránya Európában 
24%, míg Magyarországon 27%. Ez jelentős kérdés, hiszen 
Európában négyből egy fiatalt – 5,6 millió embert – érint.  
A Nestlé folyamatosan növekszik Európában, és szüksége van 
egy jól felkészült következő generációra. A tehetséges munkaerő 
bevonzása és megtartása rendkívül fontos a piaci versenyelőny 
megszerzéséhez a jelenlegi, lassan talpra álló gazdaságban. 
2016-ig a Nestlé 20 000 30 év alatti fiatalnak fog munka- vagy 
gyakornoki lehetőséget biztosítani; a vállalat minden részlegét 
és minden szintjét lefedve – a gyárakban dolgozóktól, az érté-
kesítési asszisztenseken át a vezetői pozíciókig. Folyamatosan 
nyomon fogjuk követni a kitűzött célok teljesülését minden egyes 
európai piacon, ahol jelen vagyunk. 

A „Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért” kezdeményezés kereté-
ben a vállalat 2014-ben elindította a „Foglalkoztatási partnerprog-
ramot”. Az összefogáshoz olyan európai vállalatok csatlakoznak, 
akik felismerték, hogy a fiatalok munkanélkülisége egy jelentős 
társadalmi és gazdasági probléma a kontinensen, és elkötelezet-
tek ennek megoldása iránt.

Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért
„A több mint 150 európai vállalat csatlakozásával megvalósuló 
„Foglalkoztatási partnerprogram” az első pán-európai szintű 
üzleti megmozdulás annak érdekében, hogy a fiatalok elhelyez-
kedési esélyeit növeljük a munkaerőpiacon” – mondta Laurent 
Freixe,  
a Nestlé európai régiójának vezetője.

A Nestlé az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztette hazai 
kapacitásait, melynek eredményeként 2011-hez képest 25%-kal 
emelkedett a foglalkoztatottak száma. A most induló kezdemé-
nyezés részeként Magyarországon legalább 50%-kal emeljük a 
gyakornoki pozíciók számát és a következő három év során 180 
gyakornoknak biztosítunk munkatapasztalat szerzési lehetőséget. 

Nestlé európai célkitűzés:
2016-ra 10 000 30 év alatti 
frissdiplomást és 10 000  
gyakornokot veszünk fel  

a Nestléhez Európa szerte.

Fenntarthatósági és 
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A munka 
világára való 
felkészítés
„Készen a 
munkára” álláske-
resési tanácsadói 
program közép- 
és felsőoktatási 
tanulók részére 
(önéletrajz írás, 
állásinterjú tréning, 
tanácsadás).

Valós mun-
katapasztalat 
szerzés
Célunk, hogy 
legalább 50%-kal 
növeljük a gya-
kornoki pozíciók 
számát 4 magyar-
országi gyárunk-
ban és budapesti 
irodánkban 2014 
és 2016 között.

Foglalkoztatási  
partnerprogram
4000 magyarországi beszállí-
tónk közül jó néhányan csatla-
koztak már a kezdeményezés-
hez. Biztosak vagyunk benne, 
hogy a közös gondolkodás és 
összefogás eredményeként 
megtöbbszörözzük a kezdemé-
nyezés erejét.

30 év alattiak munkaválla-
lásának támogatása
2000 munkavállalót foglalkozta-
tunk Magyarországon, és célunk, 
hogy a lehetőségünkhöz mérten 
minél több fiatalt segítsünk 
munkához, munkatapasztalathoz 
5 magyarországi telephelyünkön 
a termelés, az adminisztráció, a 
marketing, az értékesítés, a kom-
munikáció, a technológia, vagy a 
kutatás-fejlesztés területén.
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„az egyetemek, főiskolák számára 

kiemelten fontos, a nagyvállalati kap-

csolat, hiszen egy-egy ilyen együtt-

működés jelentősen segíti a képzés 

minőségének javítását, és lehetősé-

get nyújt a fiatalok számára, hogy az 

elsajátított tudást a munkaerőpiacon 

a gyakorlatban is hasznosítsák.”
D r .  r E C H N i T z E r  J á N O s

a Széchenyi István Egyetem  

rektor-helyettese

A Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért kezdeményezés pillérei

a vállalati szférában egyedülálló módon csatlakozunk a kormány által létrehozott 

Új Nemzedék Program pályaválasztási roadshowhoz, amely egy, a közoktatásban 

tanuló fiatalok számára létrehozott komplex, a pályadöntéseik meghozatalát, illet-

ve a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépést segítő programsorozat.  

a MOM Kulturális Központban 2013. december 13-án megrendezett roadshow 

állomásán számos budapesti középiskola tanulóját segíthettük, a résztvevők köré-

ben nagy sikert aratott a „Nestlé karrier egy vakuvillanásnyira” program.  

a helyszínen felállított, valós Nestlé irodai környezetet szimuláló fotóstúdió és 

gyorsan kitölthető pályaorientációs kérdőív segítségével szerettük volna megmu-

tatni a fiataloknak, hogy milyen lehetőségeket kínál egy multinacionális vállalat. 

„a fiatalok munkanélküliségének 

problémája kizárólag együttműkö-

désben oldható meg. a Nestlé ifjúsá-

gi Kezdeményezés egy kiváló példája 

az üzleti szféra szerepvállalásának, 

mely által a Nestlé tevékenyen járul 

hozzá egy társadalmi probléma 

kezeléséhez.”
D r .  M i H a l O V i C s  P É T E r

az Új Nemzedék Jövőjéért Program  

koordinációjáért felelős miniszteri biztos

2013. november
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Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy a termékeink előállításá-
hoz felhasznált alapanyagokat, felelősségteljesen és fenntartható 
módon termelték meg. Ehhez tudnunk kell, hogy honnan szár-
maznak és milyen körülmények között, hogyan állították elő őket.

a Kakaó Terv
A Kakaóterv a kakaótermelők és családjaik fő problémáinak meg-
oldását, enyhítését célozza. Célunk a kakaótermesztés magas 
színvonalának elősegítése annak érdekében, hogy a farmerek nye-
reségesen gazdálkodjanak, életminőségük javuljon, és gyermekeik 
oktatásban részesüljenek. A terv a világ legnagyobb kakaótermelő 
országában, Elefántcsontparton, és a legjobb minőségű kakaó 
származási helyein, Ecuadorban és Venezuelában működik.  
A www.nestle.hu/csv oldalon további információt talál a Kakaó 
Tervről.

Kakaó Terv, Nescafé Terv, 
Nespresso Ecolaboration™

Szorosan együttműködünk a termelőszö-
vetkezetekkel, és a minőségért magasabb 
árat fizetünk, hogy csökkentsük a beszállítói 
lánc összetettségét, növeljük a gazdák jöve-
delmét és javítsuk a Nestléhez kerülő kakaó 
minőségét.

Elindult a Nestlé Kakaó 
Terv

27 000 kakaótermelő 
gazdának nyújtottunk 
oktatást mezőgazda-
sági gyakorlatokról és 
praktikákról, farmveze-
tésről, és a számukra 
releváns társadalmi és 
környezeti kérdésekről.

62 299 torna kakaó 
beszerzése a Kakaóterv 
alapelvének megfele-
lően. 8 szövetkezetnél 
vezettük be a gyermek-
munka kiküszöbölését 
segítő rendszert,  
13 iskolát építettünk, 
illetve újítottunk fel, és 
33 885 kistermelőnek 
biztosítottunk oktatást.

Évi 100 000 tonna ka-
kaó beszerzése a Nest-
lé Kakaó Terv keretében
Teljesítjük vállalásunkat: 
40 iskola építése  
4 év alatt.

12 millió ellenálló  
palántát osztunk szét  
a termelők között.

2009 2012 2013 2015 2020

2020-ig 27 milliárd forintnak megfelelő összeget fektet be a Nestlé a Kakaó Tervbe
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Kávé
A Nestlé a világ legnagyobb köz-
vetlen kávébeszerzője, rendszerünk 
kistermelők és közvetítő kereskedők 
tízezrei számára teszi lehetővé, 
hogy a kávét közvetlenül az átvevő 
telepeinkre szállítsák. Így magasabb 
áron tudják értékesíteni a kávét 
és ingyenes technikai segítséget 
kapnak, mellyel javíthatják termésük 
minőségét és többféle tevékenységet 
folytathatnak. Ezáltal több jövedelem-
re tehetnek szert, a Nestlé számára 
pedig biztosított a magas minőségű 
kávéellátás. Az elkövetkező években 
a Nestlé megduplázza a közvetlenül 
a termelőktől származó, Nescaféhoz 
felhasznált kávébab beszerzési 
mennyiségét, amely évente 180 000 
termelőtől 150 000 tonna kávét jelent. 

Nespresso Ecolaboration™

2009-ben a Nespresso elindította 
Ecolaboration™ nevű átfogó fenntarthatósá-
gi-innovációs programját, amely magában 
foglalja a fenntartható kávé-beszerzés 
megvalósítását, a kapszulák újrahasznosí-
tását, és az energia-hatékony kávégépek 
fejlesztését. Az Ecolaboration™ keretében 
a Nespresso három cél elérését tűzte ki 
2013-ra:
•  a felhasznált kávé 80%-a a Nespresso 

AAA Fenntartható Minőség Programjában 
részt vevő és Rainforest Alliance által 
tanúsított termelőktől származzon,

•  olyan rendszer kiépítése, amely 75%-ra 
emeli, vagyis megháromszorozza a kap-
szulák újrahasznosításának kapacitását,

•  egy csésze Nespresso elkészítése szén-
lábnyomának 20%-os csökkentése.

Az AAA Fenntartható Minőség Programját a 
Nespresso 2003-ban indította a Rainforest 
Alliance szervezettel együttműködésben.  
A programban részt vevő farmokról szár-
mazik a legmagasabb minőségű kávébab, 
amely a Nespresso Grands Crus kávékap-
szulák alapanyagául szolgál. A megfelelő 
minőségű kávé biztosítása mellet a program 
célja a fenntartható mezőgazdasági gya-
korlatok elősegítése, és a termelők életkö-
rülményeinek javítása. Több mint 290000 
hektárnyi területre sikerült kiterjesztenünk 
a fenntarthatósági programot, amelynek 
köszönhetően a Nespresso elérte a kitűzött 
célt: 2013 végére a felhasznált kávé 80%-a 
a Nespresso AAA Fenntartható Minőség 
Programjában részt vevő és Rainforest 
Alliance által tanúsított termelőktől szárma-
zott. A következő cél a Nespresso számára, 
hogy a kávé 100%-át az AAA Programon 
keresztül szerezze be.

*  A „Farmer Connect” program biztosítja, hogy a Nestlé közvetlenül a termelőktől tudja beszerezni a kávét. A Nestlé technológiai segítséget nyújt a gazdáknak,  
hogy a megtermelt kávé megfeleljen a legmagasabb minőségi elvárásoknak is.

Nescafé Terv
„a Nescafé Terv a jövő kávétermelését vetíti előre. Ez az együtt-

működés egy kitűnő lehetőség arra, hogy fenntartható eszközö-

ket biztosítsunk termelők ezrei számára, beleértve azokat is, akik 

korábban nem részesültek képzésben és nem kaptak technikai 

segítséget.” Tensie Whelan, elnök, rainforest alliance

2020-ig 122 milliárd forintnak megfelelő összeget fektet a Nestlé a Nescafé Tervbe

Elindult a Nescafé Terv

2010

Elindítottuk a Nescafé Tervet 
Közép Amerikában is (amivel 
13 országot fedtünk le) 
148 198 tonna kávé be-
szerzése 176 040 „Farmer 
Connect” tag kistermelőtől, 
és több mint 21,4 millió  
kávécserje szétosztása 
a kávétermelők között.

2013

Évi 180 000 tonna kávé 
beszerzése a „Farmer 
Connect”-től, ami 100%-ban 
megfelel a 4C (Common 
Code for the Coffee 
Community) Egyesület fenn-
tarthatósági sztenderdjének.

2015

A beszerzett kávémennyiség-
ből 90 000 tonna megfelel  
a Fenntartható Mezőgazda-
sági Hálózat alapelveinek, 
220 millió ellenálló kávécserje 
szétosztása a termelőknek.

2020
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1991. április 11-én a Nestlé megvásárolta a szerencsi és diósgyőri gyárakat, 
majd megalapította a Nestlé Hungária Kft.-t. A gyárfejlesztések eredménye-
ként a szerencsi gyár lett az európai italporgyártó és töltőüzemünk, itt gyártjuk 
többek között a hazai piacon is kapható Nesquik és az egyre népszerűbb 
Nescafé 3in1 termékeinket. 

2013-ban több mint 30 000 tonna italpor gördült le a szerencsi üzemünk 
szalagjairól. A Borsodban gyártott instant kávétermékek és kakaók több mint 
80%-a exportra készül, az Egyesült Királyságtól az Adriáig 31 országot lát el a 
magyar gyár. 2012-től a skandináv országoknak is szállít termékeket az üzem, 
ahol 392 alkalmazott dolgozik. Az elmúlt években Kanada és az európai orszá-
gok mellett az Egyesült Arab Emírségben is Magyarországon gyártott instant 
kávét fogyasztottak. Tavaly 218 féle termék készült Szerencsen.
  
„Nem csupán Magyarországon, hanem világszerte is elsődleges érték a Nestlé 

számára a munkatársak egészsége és biztonsága. a Nestlén belül a balesetek 

számának alacsony számáról ismernek minket és idén szerencs nemsokára két 

éves balesetmentes üzemet tudhat magáénak. azt gondolom, hogy a munkabiz-

tonság terén egyedülálló tudással és tapasztalattal rendelkezünk, és ez egy olyan 

érték, amit szeretnénk a helyi közösséggel is megosztani. 2012-ben a „Nestlé a 

helyi közösségekben” elvére alapozva egy új programot indítottunk el a szerencsi 

Bocskai istván gimnáziummal, melynek célja a biztonságtudatos gondolkodás-

mód kialakítása. Tapasztalatainkat a diósgyőri térség iskoláival is megosztottuk, 

és idén szeptemberben mindkét üzemünkben nyitott Biztonsági Napokat tartunk 

a helyi iskolák, vállalatok és a hatóságok számára. Célunk, hogy hagyományt 

teremtsünk ebből a kezdeményezésből.” – Jean-Pierre Polanen, gyárigazgató.

érdekességek a diósgyőri gyárról 

a diósgyőri gyár éves termelése 66 millió darab 

figura. Ez összehasonlításképpen azt jelenti, hogy 

ha Franciaország teljes lakossága kaphatna egy-egy 

csoki figurát, még mindig maradna néhány darab. 

a kézi csomagoló helységben becsomagolt figurák 

közül a legbonyolultabb figurákat (Jegesmedve, 

smarties tyúk) alig egy percen belül becsomagolják 

a rendkívüli kézügyességű dolgozók. 

a 71 éves, szabó Béláné aranka néni csomagoló a 

magyarországi Nestlé legrégebbi munkatársa, aki 

már több mint 46 éve dolgozik a diósgyőri gyárban.

 

A Nestlé egyetlen, kizárólag csokoládéfigurákra 
specializálódott gyártóegységében – a Diósgyőri 
Gyárban – az elmúlt 3 évben a folyamatosan 
növekszik a gyártás volumene. Ennek eredmé-
nyeképp 52 százalékkal több – összesen 68 millió 
darab – minőségi csokoládé figura készült  
a csokigyárban, 2010-hez viszonyítva. 

Nestlé a helyi közösségekben

Szerencsi és diósgyőri gyáraink
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Az üzem termelésének 88%-a exportra történik, a Diósgyőrben készült üreges 
csokoládéfigurák a világ 24 országába jutnak el. 

A kereslet folyamatos növekedése és az ezzel arányos volumenbővülés miatt 
2013-ban egy új csomagológép sort telepítettünk, amely 600 tonna termék 
becsomagolására képes éves szinten. Emellett közel 100 állandó alkalmazottal 
bővült a foglalkoztatottak száma, így az év végétől már közel 400 dolgozó 
vesz részt a gyártásban és szezonálisan további 200 embernek biztosítunk 
munkalehetőséget. A gyár 2007 óta működik együtt egy megváltozott munka-
képességű dolgozókat is foglalkoztató helyi céggel, melyen keresztül további 
100 főnek biztosítunk munkát az üzemben csomagolási feladatokra.

Párbeszéd
2012 májusában kerekasztal beszélgetést szerveztünk, hogy közelebbről 
megismerhessük a régió kihívásait és a helyi közösséggel együtt gondol-
kodjunk a Nestlé helyi szerepéről, és az együttműködési lehetőségekről. A 
fórum nagy érdeklődés mellett zajlott le: mintegy 20 helyi közigazgatási szerv, 
hatóság, oktatási intézmény, civil egyesület és sajtóorgánum képviselői vettek 
részt az eseményen.

A párbeszédet követően, június elején informális kihelyezett képviselőtestületi 
ülésre került sor a Nestlé szerencsi üzemében, ahol Koncz Ferenc polgármes-
ter azt mondta: Szerencs legerősebb bástyájává válhat a Nestlé gyár.

A szerencsi érintetti fórum résztvevői  

többek között:  

szerencsi általános Művelődési Központ,  

szerencs Város Önkormányzata,  

B-a-z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

szerencsi Kirendeltsége,  

szerencsi rendőrkapitányság,  

Bólyai János általános iskola (szerencs), szerencs 

Városi sport Egyesület, szerencsi Hírek,  

rákóczi zsigmond általános iskola  

és óvoda (szerencs),  

szerencsi TV,  

Miskolci Egyetem - gépészmérnöki  

és informatikai Kar,  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,  

Mind-Diák szövetkezet,  

get Work Magyarország Kft., 

Észak Magyarország,  

Boon.hu

+100 munkavállaló  
a diósgyőri gyárban

Együttműködés
2012 októberében a Szerencsi Bocskai István Gim-
náziummal együttműködve új programot indítottunk 
el, melynek célja a biztonságtudatos gondolkodás-
mód kialakítása. A szakkörökön a gyerekek meg-
ismerkedhettek a munkavédelem történetével, a 
Nestlével, a Nestlé és a munkavédelem kapcsolatá-
val, valamint az alapvető biztonsági szabályokkal és 
magatartási formákkal, melyeket akár napi szinten 
hasznosíthatnak. A program zárásaként a gyerekek 
egy verseny keretében számot adtak megszerzett 
ismereteikről, melynek jutalmazása sem maradt el.

Szerencsi és diósgyőri gyáraink
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1998-ban megvásároltuk a Jupiter Állateledel Gyártó Kft.-t a DARLING márka 
használati jogával és a büki gyárral együtt. Ezután mintegy 6 milliárd forintos 
beruházással újabb állateledelgyárat létesítettünk Bükön, amely – Magyaror-
szágon elsőként – száraz és nedves állateledel előállítására egyaránt képes. 
Az évek során az üzem a Nestlé állateledel-gyártásának kelet-közép-európai 
központjává vált.

Büki üzemünk 23 milliárd forintos beruházással Európa egyik legnagyobb állat-
eledel-gyárává nőtte ki magát az utóbbi három évben. A büki üzemben ezzel a 
bővítéssel újabb 400 munkahely jött létre, az itt foglalkoztatottak száma az év 
végére elérte a 836 főt. A beruházás során 15 000 négyzetméterrel növeltük 
a gyár alapterületét, amely így összesen 55 000 négyzetméteresre nőtt, 4 új 
gyártósort szereltünk fel, megduplázva a Nestlé Purina alutasakos állateledele-
inek – mint a Felix, a Gourmet vagy a Friskies – gyártókapacitását. 

A hazai eladások mellett 25 országba – többek között Németországba, 
Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Ausztriába, Oroszországba és 
Ukrajnába – exportáljuk a büki gyárban készült állateledelt.

A büki állateledel-gyár

Bük kulcsfontosságú szerepet tölt be a Nestlé eu-

rópai életében, az elmúlt évek helyi beruházásaival 

nem csupán Bük, hanem Magyarország iránt is elkö-

teleződtünk. 15 év alatt összesen 35 milliárd forintos 

beruházást létesítettünk Bükön, az elmúlt 3 évben 

megdupláztuk a helybéli foglalkoztatottak számát.  

– Kai Herzke, gyárigazgató

Az elmúlt 3 évben  
megdupláztuk a  
gyártókapacitást és  
a foglalkoztatottak 
számát

Fenntarthatósági és 
Közös Értékteremtés Jelentés 2012/2013 



A Kékkúti Ásványvíz Zrt. Magyarország legrégebbi és legnagyobb ásványvíz 
palackozó és forgalmazó cégeinek egyike – 2003-ban lett 100%-ban a 
Nestlé Waters tulajdona. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. palackozza a Theodora 
Kereki, a Theodora Kékkúti, a Nesté Aquarel természetes ásványvizeket a 
magyar piacra, valamint importálja és forgalmazza a Perrier, Acqua Panna, 
S. Pellegrino és Nestlé Vera márkákat. A leányvállalat szinte csak a magyar 
piacon értékesíti termékeit.

a Nestlé Hungária Kft.-hez csatlakozva második alkalommal számolunk be  

eredményeinkről a Közös Értékteremtés és Fenntarthatósági Jelentésünkben.  

a Nestlé nemzetközi vállalásai kapcsán komoly célokat tűztünk ki magunk elé,  

és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, amit elértünk.

2013. a Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve volt, ezért kiemelt figyelmet és ener-

giát fordítottunk arra, hogy felhívjuk a figyelmet vízgazdálkodás és a víztakarékos-

ság fontosságára. idén is meghívtuk a Káli-medence iskolásait, hogy a Project WET 

program szórakoztató feladatain keresztül mutassuk be nekik a víz fontosságát.

a Kékkúton palackozott természetes ásványvizeink állandó kiváló minősége a 

kutakat övező tiszta, érintetlen természeti környezetnek köszönhető. a minőség 

folyamatos biztosítása érdekében különös figyelmet fordítunk a természeti  

környezet védelmére, ásványvizeink természetes tisztaságának megőrzésére.

az elmúlt két évben tovább dolgoztunk környezeti lábnyomunk csökkentésén és 

az ásványvízbázisok megóvásán: 2004-től 2012-ig több mint 481 000 köbméter 

vizet takarítottunk meg, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően. Ez a meny-

nyiség elegendő lenne 213 olimpiai úszómedence felöltéséhez. Fajlagos energia-

fogyasztásban 51 százalékos javulást értünk el az elmúlt 7 évben, ami több mint 

16,9 gWh megtakarított energiát jelent 2004 óta. Ez 580 átlagos magyar háztartás 

éves teljes energiaszükségletét fedezné. 

Folyamatosan csökkentjük a csomagolóanyagok súlyát, ennek köszönhetően 9 év 

alatt 3000 tonnával kevesebb PET alapanyagot használtunk fel, ez nagyjából egy 

teljes év alapanyag szükségletét jelenti, amit sikerült megspórolnunk 2004-től. 

Termékeink kifogástalan minőségének biztosítása mellett a munkabiztonság is ki-

emelten fontos számunkra. Kékkúti üzemünkben 2011. május 14-én ünnepelhettük 

az addigi rekordnak számító 3 év balesetmentességet. Nagyon büszke vagyok rá, 

hogy ezt sikerült még két évvel megtoldanunk, az üzemben 5 évig nem fordult elő 

munkaidő kieséssel járó baleset. 

a következő oldalakon további részleteket ismerhet meg üzemünk működéséről, 

programjainkról és eredményeinkről. 

Várjuk észrevételeit, kérdéseit, javaslatait!

grant McKenzie

vezérigazgató

Az ásványvízforrások megóvása
Ásványvizeink forrásai a Káli-medencében,  
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park legszebb táján, 
 érintetlen természeti környezetben találhatóak.  
A környezet megóvása, a fenntarthatóság és a 
 Közös Értékteremtés a kezdetektől alappillérei  
a 106 éves Kékkúti Ásványvíz Zrt. működésének. 

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. több éve végez vízbázis-
fejlesztési és vízbázis-védelmi munkálatokat a 
Káli-medencében. Az ásványvíztermelés minőségi 
és mennyiségi védelmét egy 50 objektumból álló 
megfigyelőrendszer segítségével látjuk el.  
A kutak rendszeres méréseivel a teljes medence 
területén követhetővé válik az ásványvíz útja tér-
ben és időben.
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a Víz Éve

2013. a Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve volt, ezért a szokásosnál is 
jobban készültünk a március 22-én megrendezett Víz Világnapjára. A Nestlé 
Waters idén negyedszer ünnepelte a Víz Világnapját nemzetközi szinten,  
31 ország részvételével. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. az elsők között csatlakozott 
a kezdeményezéshez és vállalt szerepet az esemény hazai népszerűsítésében.  
A Víz Világnapja lehetőség számunkra, hogy felhívjuk a figyelmet vízgazdálko-
dás és a víztakarékosság fontosságára, és mozgósítsuk saját dolgozóinkat,  
és azokat a közösségeket is, amelyekben működünk. 

Ebből az alkalomból ebben az évben is meghívtuk a Káli-medence iskolásait, 
hogy játékos feladatokon keresztül tanulhassanak a vízről, a vízkészletekről, 
vízgazdálkodásról és a vízvédelemről. A Káli-medencei tanulók a Révfülöpi 
Általános Iskolában gyűltek össze, hogy a Project WET program szórakoztató 
feladatain keresztül fedezzék fel a víz fontosságát. 

A nyolc modulból álló, akkreditált tananyagot így intenzív és interaktív formá-
ban ismerhették meg a gyerekek. A pedagógusokon kívül a magyar vízilabda 
válogatott tagjai is részt vettek az eseményen. A sportolók saját példájukon 
és történeteiken keresztül meséltek a gyermekeknek arról, hogy számukra mit 
jelent a víz. A nap fénypontja az volt, amikor minden diák felolvasta üzenetét  
a jövőnek és bedobta az erre a célra szolgáló postaládába.

Theodora tanösvény
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. támogatásával 2004-ben készült el a szabadon láto-
gatható, mintegy 8 km hosszú, önmagába visszatérő nyomvonalú Theodora 
tanösvény, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található.  
A 15 állomásból álló tanösvény a Káli-medence belsejének botanikai értékeit, 
tájhasználati módjait mutatja be. A tanösvényen elhelyezett táblákat QR  
kódokkal egészítettük ki, így a kirándulók további érdekességeket tudhatnak 
meg a terület természeti értékeiről és a víz fontosságáról. Az előbbi mellett még  
2 tanösvényt (Theodora Kékkő és Az Idő Ösvénye) épített ki a Kékkúti Ásványvíz 
Zrt., amelyek szintén  nagy népszerűségnek örvendenek a turisták körében.

a helyi közösség támogatása
2005 februárjában megalapítottuk a Káli-medencéért Közhasznú Alapítványt. 
Az alapítvány célja, hogy olyan nevelési, környezetvédelmi, kulturális fejlődést 
ösztönző kezdeményezéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak a Káli-me-
dence lakosságának helyben tartásához és élet minőségének javításához.

2012-ben 10 millió forinttal támogattuk 5 település – Mindszentkálla, Szent-
békkálla, Köveskál, Balatonhenye, Monoszló – szennyvízcsatorna elvezetését.

a Project WET (Water Education for Teachers) egy 

olyan interaktív oktatási programcsomag, amely 

környezettudatosságra és vízkészleteink védelmének 

fontosságára hívja fel a diákok figyelmét, már 1984 

óta. Európában először Magyarországon kezdte meg 

a működését „Egy cseppnyi tudás a vízről” Oktatási 

Programcsomag néven a Kékkúti ásványvíz zrt. 

támogatásával.

a sport támogatása
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. és a sport évtizedek óta 
összeforrott fogalmak. Vállalatunk zászlajára tűzte a 
kiegyensúlyozott, aktív életmód népszerűsítését.  
A magyar élsportolók sikeres felkészülésének 
támogatása mellett mind nagyobb hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a mindennapi életben könnyedén 
végezhető szabadidős tevékenységekre is felhívjuk 
az emberek figyelmét. Hiszen a rendszeres moz-
gásból bárki lendületet meríthet, és ez mindennapi 
teljesítményünkre is jótékony hatással van.

2008 óta elkötelezett támogatói vagyunk a 
háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabda 
válogatottnak és a Magyar Vízilabda Szövetségnek. 
Csakúgy mint a Theodora, a magyar vízipóló is 
nagy hagyományokkal rendelkezik Magyarorszá-
gon, ezért büszkék vagyunk arra, hogy egy méltán 
népszerű sportágat támogathatunk.

További szponzoráltjaink közé tartozik a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség, valamint a világ-
szinten is élvonalbeli MKB-Veszprém kézilabda 
csapata, melynek versenyeit termékjuttatásokkal 
segítjük.

Fenntarthatósági és 
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„Hiszünk benne, hogy a munkahelynek tükröznie kell az aktuális demográfiai 

trendeket valamint bevonzani és megtartani az erősen motivált és elkötelezett 

dolgozókat. a kihívásainkat lehetőségekké alakítjuk azáltal, hogy időben és 

megfelelőképpen reagálunk az olyan kérdésekre mint az egyre növekvő újfajta 

karrierutak, párok karrierépítési lehetőségei, egyszülős családok, a gondozási fel-

adatok megosztása házaspárok és generációk között, valamint a fogyatékosság” 

– Verő Barbara, Hr igazgató

CarE audit
A 2012. szeptember 25-26-án megtartott CARE (Compliance Assessment 
of Human Resources, Occupational Health & Safety, Environment and Busi-
ness Integrity) auditon – csak úgy, mint három évvel korábban – munkaügyi 
folyamatainkat, a munkajogi követelmények betartását, illetve legfőbb szabály-
zataink (Üzleti Etikai Kódex, Vezetési és Irányítási Alapelvek, Üzleti Alapelvek) 
ismertségét vizsgálták meg külső szakértők, valamint azt, hogy napi tevékeny-
ségünk mennyire felel meg ezen előírásoknak. Az auditorok a munkaügyi do-
kumentumok átvizsgálása mellett dolgozói interjúk módszerével bizonyosodtak 
meg a fenti követelményeknek való megfelelésünkről.

Családbarát és sokszínű munkahely
A 2012-13-as évekre a munkahelyünk családbarát jellegének erősítését tűztük 
ki célul. Három munkacsoportot alakítottunk, melyek azt derítették fel, hogy 
milyen reális lehetőségei vannak annak, hogy megkönnyítsük a GYES-ről visz-
szatérő kismamák és általában a kisgyermekes szülők helyzetét. 

„Kismama Champion”-t jelöltünk ki, aki kapcsolatot tart az anyukákkal a GYES 
idején és összecsatlakoztatja az üres pozíciókat a visszatérni kívánó kolléga-
nőkkel; kismama klubot hoztunk létre; esélyegyenlőségi kerekasztalt tartottunk 
ahol 3 önkéntes munkacsoport alakult, és szabályzatba foglaltuk  
az otthoni munkavégzés lehetőségeit.

Eddigi sikereink:
•  Munkavállalóink elégedettsége 11%-kal nőtt
•   Az mtd tanácsadó testület kutatása alapján Magyarország 10 legjobb mun-

káltatója közé kerültünk sokszínűségi akcióinkkal és 3. helyet értünk el jó 
gyakorlatainkkal (Kismama projektünkkel)

•  2013-ban a Nestlé Hungária Kft. bizonyult Magyarország 5. legvonzóbb 
munkáltatójának - a napi fogyasztási cikkeket kínáló cégek  
szektorán belül az 1. - az Aon Hewitt nemzetközi tanácsadó  
cég és a fiatalok által vezetett nemzetközi nonprofit szervezet,  
az AIESEC együttműködésében készült Munkáltatói  
Márka Kutatásba

Munkatársaink

2013-ban ismét átadták a munkahelyi esélyegyen-

lőség terén élen járó vállalatoknak járó elismerést, 

a sokszínű és Családbarát szervezet TOP 10 díjat, 

melyet a Nestlé Hungária Kft. ebben az évben is ma-

gáénak tudhat. a díjat idén is azok a cégek kapták, 

melyek az átlaghoz képest több hátrányos helyzetű 

csoportból érkező munkavállalót foglalkoztattak, 

több esélyegyenlőségi és sokszínűségi politikájuk 

intézményesült, és az átlagnál jóval több Hr eszköz-

zel és szolgáltatással, juttatással támogatták meg 

ezt a folyamatot. 
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Képzés, egészség és biztonság
Nagy hangsúlyt fektetünk az élethosszig tartó tanulás elvére mind nemzetközi, 
mind helyi szinten, így a Nestlé Hungária Kft. dolgozói számára egyaránt 
elérhetőek a szakmai készségeket célzó képzések, konferenciák, valamint az 
egyéni kompetenciák fejlesztését szorgalmazó tréningek is.
A dolgozók a vezetőjükkel folytatott éves fejlesztő beszélgetésen a következő 
évre vonatkozó célok, illetve a lehetséges karrierlépcső ismeretében közösen 
határozzák meg a fejlesztendő területeket és az ahhoz kapcsolódó akciótervet.
Felfogásunk szerint legnagyobb mértékben, mintegy 70%-ban a dolgozó 
felelős saját fejlődéséért, a legtöbb tapasztalatot napi munkája során vagy új 
feladatokon, projekteken keresztül szerzi. Ezután következik a vezetője felől 
érkező útmutatás és mentori támogatás. Végül a formális képzések, oktatások 
tíz százalékban járulnak hozzá az egyéni fejlődéshez. Ez a koncepció az alapja 
az éves tréningtervnek, illetve a hosszú távú egyéni fejlesztési tervnek.

Esélyegyenlőség 

sokszínű szervezet projektünk keretein belül ezüst 

fokozatú támogatóként vettünk részt 2013. decem-

ber 3-án a Megváltozott Munkaképességűeknek 

szóló állásbörzén. a részvétellel lehetőségünk nyílt 

bemutatkozni a képzett jelöltek számára, mint lehet-

séges munkáltató, a központi iroda akadálymentes-

ségére hívtuk fel az érdeklődők figyelmét, valamint 

információt gyűjtöttünk, hogyan foglalkoztathatnánk 

csökkent munkaképességgel bíró embereket.

Az átlagos képzési óraszám 
22%-kal nőtt 2011-hez  
viszonyítva

Nestlé nemzetközi célkitűzés:
Az NQ tréning munkatársainknak segít  
az egészséges életmód kialakításában.  
Célunk, hogy 2015 végéig minden dolgo-
zónk részt vegyen a programban. 
2014-re a Közös Értékteremtés része lesz 
minden képzési kurzusunknak, amit a sváj-
ci nemzetközi képzési központunkban tar-
tunk, emellett beépítjük minden e-learning 
képzésünkbe, és része lesz  
az új vezetőképző programunknak is. 
2016-ra minden országban bevezetjük  
a munkavállalóinknak szóló környezetvé-
delmi tréningeket is.
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2011 2012 2013

összes  
képzési óra

Képzési  
óra/fő

összes  
képzési óra

Képzési  
óra/fő

összes  
képzési óra

Képzési  
óra/fő

Nestlé Hungária 21 977 14,67 36 182 19,7 35 654 17,9

Budapest 2972 8,1 3444 9,9 2454 6,6

Szerencs 9906 27,4 8565 22,7 5684 15,8

Szerencs szellemi 3605 49,4 3695 50,6 1073 14,3

Szerencs fizikai 6301 21,9 4870 16 4610 15,3

Diósgyőr 3917 16,1 9536 34 5903 18,8

Diósgyőr szellemi 687 20,8 2560 106,7 1562 55,8

Diósgyőr fizikai 3230 15,3 6976 27,3 5903 20,6

Bük 5182 12,2 14637 23,7 21613 26,9

Bük szellemi 1340 15,8 2446 18,1 2767 23,4

Bük fizikai 3841 13,3 12191 21,4 18846 27,5

KéPzéS

2011 2012 2013

összesen

balesetek száma 1 7 6

összes kieső nap 33 657 299

kieső napok a ledolgozandó idő %-ában 0,01% 0,15% 0,06%

Budapest 

balesetek száma 0 0 1

összes kieső nap 0 14 130

kieső napok a ledolgozandó idő %-ában 0% 0,02% 0,15%

Szerencs és Diósgyőr 

balesetek száma 0 1 2

összes kieső nap 0 29 72

kieső napok a ledolgozandó idő %-ában 0% 0,04% 0,09%

Bük 

balesetek száma 1 6 2

összes kieső nap 33 320 74

kieső napok a ledolgozandó idő %-ában 0,02% 0,20% 0,04%

Kékkút

balesetek száma 0 0 1

összes kieső nap 0 0 23

kieső napok a ledolgozandó idő %-ában 0% 0% 0,24%

MUNKAIDő KIESéSSEl jáRó üzEMI BAlESETEK SzáMA*Biztonsági Nap  
a központi irodaházban
A Biztonsági Nap célja az volt, hogy játékos, de 
mégsem komolytalan formában kicsit közelebb 
hozzuk a biztonság témakörét munkavállalóinkhoz, 
és felhívjuk a figyelmet az irodaházban leselkedő 
veszélyforrásokra. A résztvevők próbára tehették 
irodai biztonsággal kapcsolatos tudásukat, indí-
tottunk egy plakátkampányt amellyel az irodában 
leggyakrabban előforduló problémákra hívtuk fel 
a figyelmet, és egy online felmérést is végeztünk, 
amelyből megtudtuk, hogy mely területeket kell 
még fejlesztenünk.

41

*  Büki gyárunk bővítése során sajnos több baleset történt, a baleseteket megemelt óraszámú  
képzéssel és tréninggel igyekeztünk kiküszöbölni. Halálos baleset 2013-ban sem fordult elő.
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FOGlAlKOzTATáSI ADATOK 

2011 2012 2013

Teljes létszám 1614 1833 1987

Budapest 405 388 377

Szerencs és Diósgyőr 605 657 705

Szellemi 106 97 117

Fizikai 499 560 588

Bük 525 704 836

Szellemi 113 135 136

Fizikai 412 569 700

Kékkút 79 84 69

Szellemi 23 23 11

Fizikai 56 61 58

Teljes munkaidős 1600 1819 1962

Budapest 393 377 357

Szerencs és Diósgyőr 605 657 704

Bük 524 701 834

Kékkút 78 84 67

Részmunkaidős 14 14 25

Budapest 12 11 20

Szerencs és Diósgyőr 0 0 1

Bük 1 3 2

Kékkút 1 0 2

Határozott idejű szerződéssel 52 100 127

Budapest 4 7 3

Szerencs és Diósgyőr 6 44 104

Bük 34 49 12

Kékkút 8 0 8

Határozatlan idejű szerződéssel 1562 1733 1860

Budapest 401 381 374

Szerencs és Diósgyőr 599 613 601

Bük 491 655 824

Kékkút 71 84 61

Kölcsönzött és megbízott szerződéses munkaerő 246 457 142

Budapest 14 20 41

Szerencs és Diósgyőr 214 419 83

Bük 18 18 18

Kékkút 0 0 0

A Nestlé Hungária Kft.-nél a Munka Törvénykönyvében meghatározott módon és feltételekkel központi üzemi tanács, az egyes gyárakban pedig helyi üzemi tanácsok működ-
nek. A kialakult rendnek megfelelően a vállalat vezetése évente két alkalommal ad formálisan tájékoztatást a központi üzemi tanács részére, amely során lehetőséget 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 felsővezetés között. Az üzemi tanácsot képviselő tagok kb. 60%-a az édesipari dolgozók szakszervezetének is tagja.
A Kékkúti Ásványvíz Zrt-nél 2002 óta működik Szakszervezet.
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Gazdasági eredményeink

A 2013-as évben szerény, de egyértelmű javulás volt tapasztalható a makro-
gazdasági adatokban. Nőtt az ipari termelés, a GDP, a háztartások fogyasztá-
sa és ezzel együtt csökkent az infláció és a munkanélküliek aránya. 

A növekvő beszerzési költségek (nyersanyagárak, árfolyamhatások), illetve a 
kereskedelmi környezet erősödő nyomásának ellensúlyozására a vállalat - a 
tavalyi évhez hasonlóan - elsősorban hatékonyságjavítással és a vállalati fix 
költségek átvizsgálásával reagált. 

Termékportfóliónkat folyamatosan a fogyasztói igényekhez igazítjuk, így biz-
tosítjuk a következő évekre piaci pozíciónk erősítését; évről évre nő a kereslet 
a mikulások, húsvéti nyuszik és más szezonális csokoládéfigurák iránt. Míg 
2010-ben összesen közel 2500 tonna húsvéti és karácsonyi üreges figura 
készült a diósgyőri üzemünkben, addig 2013-ban már több mint 3800 tonna 
édesség hagyta el a gyárat. A termeléshez hasonlóan a helybéli foglalkoz-
tatottjaink száma is növekedett, 2010. és 2013. között 150 fővel bővült a 
létszám az édesség gyárban.

A 2010-es nehéz gazdasági környezet ellenére a Nestlé jelentős gyárbővítést 
kezdett el a büki üzemében. A beruházás 2 ütemben zajlott le és 2013-ban 
be is fejeződött. A gyár a 23 milliárd forintot meghaladó beruházással Európa 

egyik legnagyobb állateledel-üzemévé nőtte ki 
magát. A büki gyárkomplexumban a beruházás 
eredményeként 454 új munkahely jött létre. A 
beruházás során15.000 négyzetméterrel növeltük a 
gyár alapterületét, a termelés a 2010-es évi 99.000 
tonnáról 2013-ba 173.000 tonnára nőtt.
 
Összességében a Nestlé Hungária 2013-ban 5,8%-
kal tudta növelni az árbevételét és 43%-kal az üzleti 
tevékenység eredményét az előző évhez képest.

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. egyedülálló termékpalet-
tájának köszönhetően közel 100 millió palack ás-
ványvizet értékesített 2013-ban, 5 milliárd forintot 
meghaladó árbevétel mellett. A Káli-medencéből 
származó Theodora és Nestlé Aquarel, valamint a 
San Pellegrino, Acqua Panna és Perrier nemzetközi 
márkák továbbra is nagy népszerűségnek örvend-
tek a fogyasztók körében egy mind volumen, mind 
érték tekintetében csökkenő tendenciát mutató 
ásványvíz piacon.

+15 000 m2
 üzemegység

+400 munkahely

+23 milliárd forint befektetés

4 gyár Magyarországon

összesen 2000 munkahely

4000 magyarországi beszállítókülső beszállítóink 82%-a magyar

2012/2013 főbb számai
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Nestlé Hungária Kft. Cereal Partners Hungária Kft.* Kékkúti ásványvíz zrt.

M.e. 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Bevételek eFt 100 772 797 110 273 181  114 087 796  3 337 871 3 611 547 3 559 001 5 572 303 5 607 819 5 115 024

Értékesítés  
nettó árbevétele

eFt 93 143 474 103 432 231 109 770 029 3 294 965 3 558 944 3 514 176 5 445 880 5 415 905 5 044 307

Belföldi  
értékesítés  
nettó árbevétele

eFt 39 284 832 39 517 716 40 957 549 3 294 965 3 558 944 3 514 176 5 447 214 5 406 462 5 034 649

Külföldi  
értékesítés  
nettó árbevétele

eFt 53 858 642 63 914 513 68 812 480 0 0 0 8 666 9 443 9 658

Aktivált saját 
teljesítmények 
értéke

eFt 25 457 339 482 580 959 0 0 0 -11 657 14 933 4 808

Egyéb bevétel eFt 1 774 957 740 000 694 333 0 0 0 91 704 74 391 23 114

Pénzügyi 
műveletek  
bevétele

eFt 5 828 909 5 761 468 3 042 475 42 906 52 604 44 825 46 376 102 590 42 795

Működési  
költségek

eFt 90 742 481 96 979 463 97 827 508 97 827 508 3 450 831 3 395 341 5 092 135 5 350 457 5 186 400

Anyagjellegű  
ráfordítások

eFt 78 732 870 84 211 630 88 255 160 88 255 160 3 229 478 3 450 831 4 400 109 4 451 823 4 071 843

Egyéb  
ráfordítások

eFt 3 707 536 4 295 854 4 089 933 4 089 933 55 224 79 231 401 640 561 836 860 595

Pénzügyi 
mûveletek  
ráfordításai

eFt 8 302 075 8 471 977 5 482 415 5 482 415 47 458 47 353 290 386 336 798 253 962

Alkalmazotti  
bérek, juttatások 
és ezek járulékai

eFt 8 752 595 9 819 567 10 543 390 10 543 390 2 713 0 812 478 840 992 789 747

Tulajdonosoknak 
történő  
kifizetések

eFt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

állami  
befizetések

eFt 1 010 143 2 652 074 2 947 402 2 947 402 65 967 95 314 81 710 74 962 73 271

Társasági adó eFt 0 42 714 390 828 390 828 11 378 16 083 0 0 0

Egyéb adók eFt 1 010 143 2 609 360 2 556 574 2 556 574 79 231 51 017 81 710 74 962 73 271

Civil szférának 
juttatott  
támogatások

eFt 22 010 39 899 33 738 33 738 0 117 0 0 0

Visszatartott 
nyereség

eFt -1 136 341 -37 252 1 724 739 1 724 739 94 302 -253 229 -405 778 -650504 -955 631

*A közzétett beszámoló adatait tartalmazza a Cereal Partners Hungária Kft.-re vonatkozóan.
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Az élelmiszer iparág egyik vezető szereplőjeként kötelességünknek érezzük, 
hogy elősegítsük a teljes iparág fejlődését. Célunk, hogy az élelmiszeripar 
szereplőivel közösen, az önszabályozások tökéletesítésével magasabb szintre 
emeljük a hazai élelmiszerbiztonságot és minőséget, minimálisra csökkentsük 
a gyártásból és a disztribúcióból adódó környezeti terhelést, és jobbá és 
olcsóbbá tegyük a fogyasztók és a vásárlók kiszolgálását.
Az értéklánc növekvő integrációja egyre inkább szükségessé teszi, hogy az 
iparág szereplői, a kereskedő partnerek összehangoltan, egységes sztender-
dek szerint működjenek, minél hatékonyabban és sikeresebben.
 
Az alábbi szakmai illetve érdekvédelmi szervezetekkel dolgozunk 
együtt a fenti célok megvalósításán:
•  Európai Parlament
•  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
•  Magyar Állateledel Egyesülés
•  Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
•  Magyar Édességgyártók Szövetsége
•  Magyar Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ)
•  Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC)
•  Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ)  

Tápszerszekciója
•  Magyar Márkaszövetség (BGA Hungary)
•  Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)
•  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
•  Nemzetgazdasági Minisztérium
•  Nemzeti Erőforrás Minisztérium
•  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
•  Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)
•  Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
•  Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
•  Öko-Pannon Nonprofit Kft.
•  Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT)
•  Svájci–Magyar Kereskedelmi Kamara
•  TÉT Platform
•  Vidékfejlesztési Minisztérium

A Kékkúti ásványvíz zrt. a fentieken kívül az alábbi szervezetekkel 
folytat rendszeres párbeszédet:
•  Káli-medence 8 településének önkormányzata (Kékkút, Mindszentkálla, 

Szentbékkálla, Kővágóörs, Köveskál, Salföld, Balatonhenye, Monoszló)
•  A Káli-medencében működő civil szervezetek, egyesületek
•  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
•  Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács
•  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
•  MSOSZ (Magyar Speciális Olimpia Szövetség).

Mind a Kékkúti ásványvíz zrt., mind a Nestlé  

Hungária Kft. aláírta a Magyarországi Üzleti Tanács  

a Fenntartható Fejlődésért (BCsDH) fenntarthatósági 

ajánlását. az ajánlás hét pontban foglalja össze, 

hogy mit jelent a fenntarthatóság komplex értel-

mezése a vállalatok számára a 21. század elején: 

stratégiai megközelítés, felelős vállalatirányítás, 

etikus működés, alapértékek tisztelete, környezeti 

felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt 

felekkel és átlátható működés.

Érintettjeink bevonása, szakmai együttműködések
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Kis- és 
nagykereskedők

Kormányzati 
szervek

Beszállítók

Társadalmi 
és civil  

szervezetek

Kutatóintézetek

FMCg 
vállalatok

Helyi 
közösségek

Egyetemek

Élelmiszer-
szakértők

Fogyasztók

Média

mUnKaVállalóK, 
szaKszerVezet

a nestlé érintettjei magyarországon

tUlaJDonos

2008-ban szisztematikusan feltérképeztük érintettjeinket és a cégre nézve legfontosabb társadalmi 

ill. környezeti ügyeket (részletek a 2008. évi jelentés 16. oldalán). 

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

olvashat. 2012-ben Szerencsen kezdeményeztünk párbeszédet a helyi közösséggel, melyről bő-

vebben a Nestlé a helyi közösségekben fejezet Szerencsi és diósgyőri gyáraink részében olvashat.
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A civil szférának juttatott adományok értéke 2013-ban mintegy 34 millió forin-
tot tett ki, ebből 25,5 millió forintot termékadomány formájában adtunk át.  
Az adományokat kiemelt stratégiai partnereink, a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület, a Magyar Vöröskereszt és az Ökomenikus Segélyszervezet segítsé-
gével juttattuk el a rászorulókhoz.

Vöröskereszt–Nestlé alap
A 2008-ban létrehozott nyílt végű jóté-
konysági alappal a Nestlé 0 –18 éves 

korú gyerekek és fiatalok gyógykezeléssel kapcsolatos kiadásainak támogatá-
sát tűzte ki célul. A Jótékonysági Alap átlátható működtetését együttműködő 
háromfős bírálóbizottság biztosítja, amelynek tagjai: a Nestlé Hungária Kft., 
illetve a Magyar Vöröskereszt társadalmi tisztségviselői, köztük gyámhivatali 
jogász és gyermekorvos.
2013-ban a Magyar Vöröskereszt Alap 11 esetben segített a beteg gyermekek 
életkörülményeinek javításában, gyógykezelésének támogatásában, gyógysze-
reinek megvásárlásában.

Együttműködésünk a Magyar Élelmiszerbankkal
Vállalatunk 2008 augusztusában lépett 
együttműködésbe az egyesülettel. A part-
nerség biztosítékot jelent számunkra, hogy 
termékeink szakszerű körülmények között 

kerülnek szállításra és tárolásra, a jól kiépített logisztikai hátterének köszönhe-
tően pedig a lehető leggyorsabban jutnak el, az arra leginkább rászoruló embe-
rekhez Magyarországon. 2013-ban 150 tonnányi terméket juttatunk el a Magyar 
Élelmiszerbankhoz, ezzel is segítve a szegénységben élő magyar családokat.

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is részt vettünk az Élelmezési Világ-
nap alkalmából szervezett Adománykonvojban. A konvojt a Nestlé termékado-

Önkéntesség, partnerség, adományozás
mányozásban kiemelt partnere, a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület és a FAO (az ENSZ Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezete) szervezte annak 
érdekében, hogy felhívják a figyelmet az emberiség 
nagy részét sújtó élelmezési problémákra.

Együttműködés a felelősségteljes 
állattartásért
2013 tavaszán már két éve annak, hogy a 
HEROSZ budapesti állatotthona a Purina kiemelt 
együttműködő partnerévé vált. A közös prog-
ram létrehozásával elsődleges szándékunk az 
állatvédelmi munka javítása és az állatmenhely 
támogatása volt, a HEROSZ-szal közösen pedig 
azt a célt tűztük ki, hogy az együttműködés során 
minden lehetséges módon felhívjuk a figyelmet a 
felelősségteljes állattartás fontosságára.

A komplex támogatási program keretén belül vállal-
tuk, hogy biztosítjuk az állatotthonban lakó kutyák 
és macskák teljes, éves állateledel szükségletét fe-
dező mennyiséget, ami közel 14 tonna terméket je-
lent. A napi működéshez különböző felszereléseket 
juttattunk el az otthon lakói és dolgozói számára 
(kutyatál, macskatál, póráz, nyakörv, macskataka-
ró, munkaruházat), emellett az új gazdiknak minden 
örökbefogadott kutya és macska mellé ingyen 
biztosítottunk egy ún. kezdő csomagot.  
Az együttműködés létrejötte óta több mint 350 
állatnak sikerült közösen új gazdit találnunk.
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Húsvéti és karácsonyi adományozás

Önkéntes segítség árvíz idején
Az árvíz elleni védekezésbe 2013. június 7-én vállalatunk ön-
kéntes csapata is besegített: Dunabogdányba mentünk, hogy 
homokzsákokból épített gáttal óvjuk meg a 11-es főutat.  
Az Ökumenikus Segélyszervezet közbenjárásával a Vodafone 
önkénteseivel és a helyi lakosokkal együtt homokzsákok tölté-
sével, majd homokzsákfal építéssel segítettünk az árvíztől legve-
szélyeztetettebb térség megóvását. A rekkenő hőség ellenére 16 
fős csapatunk rendületlenül dolgozott közel 6 órán át, így sikerült 

időt nyerni a 11-es főúton közlekedő autósoknak és biztosítani 
az út járhatóságát.

Felhívásunkra házon belül több felajánlás is érkezett a termékka-
tegóriák részéről. Az ezekből összeállított szállítmányt elküldtük 
a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőségnek, melyeket ők juttattak 
el a rászorulókhoz, illetve az árvízi védekezésben segédkező 
emberekhez.

A Nestlé közel 5 millió forint értékben, mintegy 44000 darab 
csoki figurát ajánlott fel húsvétra. Lehel László, az Ökumenikus 
Segélyszervezet elnök-igazgatója köszönetet mondott a nagy-
lelkű gesztusért és kifejtette: nagy örömmel fogadták a Nestlé 
adományát, mellyel 10.000, sok esetben rendkívül nehéz 
körülmények között élő rászoruló gyermek és családja számára 
tudnak ünnepi hangulatot és meglepetést varázsolni a közelgő 
húsvét idején.

Jótékonysági akciót szervezett a Nestlé diósgyőri gyára a ka-
rácsonyi ünnepek alkalmából. A csokoládégyár által meghívott 
vendégek – többek között Sebestyén László országgyűlési 
képviselő, Pfliegler Péter alpolgármester, Jean-François Paroz 
svájci nagykövet, valamint Drótár Ilona, szakszervezeti elnök –  
a helyi dolgozók segítségével Mikulás csokoládéfigurákat 
csomagoltak, melyeket az Ökomenikus Segélyszervezet segít-
ségével helyi rászoruló gyermekeknek ajándékoznak.
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Szervezeti felépítés és irányítás

Technikai 
vezetés Értékesítés

Italok 
(kávé  

és kakaó) 
üzletág

Konyhai  
termékek 
üzletág

Ügyvezetô 
igazgató

Nestlé Purina 
regionális 
termelôi  
központ

Cereal 
Partners 

magyarországi 
üzletág

Infant Nutrition 
(csecsemô- 

táplálás) 
magyarországi 

üzletág

Nespresso 
magyarországi 

üzletág

Purina 
magyarországi 

üzletág

Nestlé Waters 
magyarországi 

üzletág  
(Kékkúti 

Ásványvíz Zrt.)

Értékesítési 
marketing 

(CCSD)

Ellátási lánc

GLOBE  
informatika  

és vállalatirá-
nyítási  

rendszer

Jogi  
tanácsadás

Nestlé 
Continuous 
Excellence

Vállalati 
kommunikáció 

és vállalati  
kapcsolatok

Édességek 
üzletág

Emberi 
erôforrás  

és vállalati 
kapcsolatok

Gyári vezetés Értékesítés

NIM 
üzletágak

Nestlé helyi 
irányítású 
üzletágak és 
funkcionális 
egységek

Kékkúti 
Ásványvíz Zrt.
vezérigazgató

Fogyasztói 
Kommunikáció 
és Marketing

Nestlé  
Professional 

magyarországi 
üzletág

Vállalati 
pénzügyi  

és kontrolling

Vállalati 
emberi 

erôforrás

Pénzügy 
és kontrolling
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30-50 éves 50 év felett Férfi Nő

2011

2012

2013

78%
83%

63%

Az IRáNyíTóTESTülETEK öSSzETéTElE NEM éS élETKOR SzERINT

22%
17%

37%

78%
72%

63%

22%
28%

37%

2018-ra egyensúlyba hozzuk a 
férfi és a női vezetők arányát 
a vállalatunknál azáltal, hogy 
olyan munkakörnyezetet 

teremtünk, amely lehetővé teszi, hogy 
minden évben növeljük a női vezetőink 
arányát.

irányító testületek
A NiM (Nestlé in the Market, azaz Nestlé a magyar piacon) 
Bizottság az üzleti szervezet legfőbb irányító testülete. Havonta 
ülésezik, és csoportszintű stratégiai ügyekben hoz döntést.  
A NiM Bizottságot a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 
vezeti, akinek „gondnoki" szerepe van a magyar piacon, azaz 
képviseli a Nestlét a külvilág felé. Az ügyvezető igazgató 2012. 
október 1-jétől Michael Nixon.

Az élelmiszer üzletágak közös irányító testülete, az ún. Manage-
ment Committee (MANCOM) az ügyvezető igazgató közvetlen 
felelősségi körébe tartozó élelmiszer üzletágak (italok, konyhai 
termékek, édesipari termékek) tekintetében hozza meg mind  
a stratégiai, mind a taktikai döntéseket.
A többi üzletág többségének szintén megvan a maga vezetői 
testülete, amely az adott üzletágra vonatkozó üzleti döntésekért 
felelős.

A Nestlénél a cég ügyvezetésének ellenőrzésére (a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai szerint) felü-
gyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság hat tagból áll, 
közülük két tagot az üzemi tanács jelöl. A Társaság számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról a gazdasági társaság legfőbb 
szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtoká-
ban határozhat.

A Nestlé Vezetési Alapelvei, a vállalat felsővezetőivel szembeni 
elvárásai, és teljesítményük értékelése, valamint összeférhetet-
lenségek elkerülését biztosító eljárásaink nem változtak az előző 
évhez képest, ezekről részletesen 2010. évi jelentésünk 30. 
oldalán olvashat.
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A jelentés paraméterei
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Ez a jelentés a Nestlé Hungária Kft. és a Kékkúti Ásványvíz Zrt. 
közös Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentése.  
A jelentés és a benne foglalt információk a 2012 / 2013-as nap-
tári évre vonatkoznak, kivéve ahol ezt másként jelezzük. A GRI 
indikátorokat a jelentés a 2013-as évre vonatkozóan tartalmazza. 
Korábbi jelentéseink megtalálhatók a www.nestle.hu honlapon.

a jelentés tartalma
A jelentés tartalmának összeállításakor egyrészt a GRI (Global 
Reporting Initiative, a világszerte legnépszerűbb fenntartható-
sági jelentési szabvány) útmutatóját és indikátorainak listáját, 
másrészt azt vettük figyelembe, hogy a szervezet vezetői szerint 
melyek azok a fontos eredmények és kritikus ügyek, amelyről a 
Nestlének fenntarthatósági jelentés keretében be kell számolnia. 
Utóbbi ügyek listáját 2008-ban állították össze a Nestlé Hungária 
vezetői – feltételeztük, hogy a legfontosabb ügyek azóta nem 
változtak.

A jelentés a Kékkúti Ásványvíz Zrt. adatait is tartalmazza, a Kék-
kúti Ásványvíz Zrt. különálló jogi egységként GRI C megfelelőségi 
szintű jelentést tesz közzé a Nestlé Hungária GRI B megfelelősé-
gi szintű jelentésébe integráltan. 

A jelentésben szereplő adatok és információk összegyűjtésében 
számos kollégánk részt vett (ld. utolsó oldal).

a jelentés határai
A jelentésbe bevont üzletágak és gyárak a Nestlé Hungária 
Kft. (Szerencs, Diósgyőr, Bük), valamint a Kékkúti Ásványvíz 
Zrt. (Kékkúti üzem) részét képezik. Ez alól kivétel a Cereal 
Partners Hungária Kft. (CPH Kft.), amely a Nestlé Hungária Kft. 
és a General Mills Inc. vegyes vállalata. Miután a CPH Kft.-nek 
nincsenek alkalmazottai, termékei forgalmazását és az ezzel 
kapcsolatos összes tevékenységet a Nestlé Hungária Kft. végzi. 
A jelentés a CPH Kft.-t is lefedi. A Nestlé Hungária Kft. a GRI 
B szinthez elegendő adatot tett közzé a jelentésben, a Kékkúti 
Ásványvíz Zrt. pedig a GRI C szintet teljesíti.

Nincsenek egyéb leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, 
kiszervezett tevékenységek, amelyek jelentősen befolyásolhatják 
a jelentés időbeni és/vagy más szervezetekkel történő összeha-
sonlíthatóságát. A jelentés magyar és angol nyelvű verziójának 
eltérő értelmezési lehetőségei esetén a magyar szöveg tekinten-
dő irányadónak.

Az adatok forrása a Nestlé belső információs rendszere, adatbá-
zisai, valamint a Nestlé nemzetközi „Nestlé in society” jelentése. 
Az adatok kalkulációjának módját (ahol releváns), az esetleges 
mérési, becslési módszereket ld. a megfelelő témáknál. 
A jelentésben szereplő márkanevek a Nestlé Csoport bejegyzett 
védjegyei.

Örömmel vesszük a jelentéssel kapcsolatos kérdéseit, megjegy-
zéseit, javaslatait! Kérjük, ezekkel kapcsolatban keresse Nagy 
Andreát, a Nestlé Hungária kommunikációs vezetőjét, a hátsó 
borítón található elérhetőségek valamelyikén!
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Indikátor Oldal/Megjegyzés

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

Stratégia és analízis

1.1 4. 37. 

1.2 7. 7. 

Szervezeti profil

2.1 6., 51. 37., 51. 

2.2 6., 29. 29., 37. 

2.3 49., 51. 49., 51. 

2.4 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

2.5 6. 37.

2.6

A Nestlé Hungária Kft. 
egyszemélyes korlátolt 
felelôsségû társaság.  
Tulajdonosi struktúrája  
2013-ban nem változott  
(bôvebb információk  
2009 évi jelentésünkben)

Kékkúti Ásványvíz Zártkörûen 
Mûködô Részvénytársaság, 
melynek két részvényese van, 
100%-ban Nestlé Waters 
tulajdonban áll.

2.7 6. 37.

2.8 8., 46-47. 8., 46-47.

2.9 nem történt jelentôs változás

2.10 9., 12., 19., 39. 

A jelentés paraméterei

A jelentés profilja

3.1 51. 51. 

3.2 2012. július 20. 2012. július 20.

3.3 51. 51. 

3.4
kozosertekteremtes@hu.nestle.com
www.nestle.hu

kekkuti@kekkut.hu központi email 
cím; 06-40-200-329 info-vonal

A jelentés kiterjedési köre és határai

3.5 51. 51. 

3.6 51. 51. 

3.7 51. 51. 

3.8 51. 51. 

3.9 51. 

3.10 Nem releváns.

3.11 Nem releváns.

GRI tartalmi index 3.12 52-54. 52-54. 

Tanúsítás 3.13 Ezt a jelentést független szervezet nem tanúsította.

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

Irányítás

4.1 50. 50. 

4.2 50. 50. 

4.3 Nem releváns.

4.4 42. 42. 

GRI index
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Indikátor Oldal/Megjegyzés

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

Irányítás

4.5 50. 

4.6 50. 

4.7 50. 

4.8 8. 

4.9 50. 

4.10 50. 

Külsô kezdeményezések iránti elkötelezettség

4.11 10. 

4.12

A Nestlé nemzetközi szinten 
tagja, illetve támogatója 
számos gazdasági, környezeti 
vagy társadalmi normákat 
tartalmazó egyezményeknek, 
kezdeményezéseknek. 
Ezek listája megtalálható 
2008. évi jelentésünk 14. oldalán.

4.13 45. 

Érintettek bevonása

4.14 46. 46. 

4.15 46. 46. 

4.16 46. 

4.17 46. 

Gazdaság

Gazdasági teljesítmény EC1 44. 44. 

Környezetvédelem

Anyagok EN1 12. 12. 

Energia
EN3 13. 13. 

EN4 13. 13. 

Víz
EN8 15. 15. 

EN9 37. 

Kibocsátások és hulladékok

EN16 16-17. 16-17. 

EN21 15. 15.

EN22 17-18. 17-18. 

EN23 2013-ban nem volt jelentôs kiömlés.

A termékek környezeti hatásának csökkentése EN26 11., 12. 11., 12. 

Társadalom

Munkaügyi	gyakorlat	és	tisztességes	munka

Foglalkoztatás LA1 42. 42. 

Munkahelyi egészség és biztonság

LA6 10. 

LA7 41. 41. 

LA8 10., 34., 40. 
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Indikátor Oldal/Megjegyzés

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

Képzés és oktatás

LA10 41. 

LA12

Az összes alkalmazott rendszeresen kap a teljesítményére 
vonatkozó értékelést, a dolgozók nagy része karrierépítési és egyéni 
fejlôdési lehetôségeirôl áttekintést is. A szellemi dolgozók értékelési 
rendszere összetettebb, mint a fizikai dolgozóké, de az értékelés 
mindkét esetben befolyásolja a fizetésemelés mértékét.

Sokféleség és esélyegyenlôség LA13 50. 

Emberi	jogok

A hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése HR4 2013-ban nem volt hátrányos megkülönböztetést alkalmazó eset

Társadalom

Helyi közösség SO1 25., 30-33., 35. 38. 

SO6

A Nestlé sem pénzügyileg, sem természetbeni hozzájárulásokkal 
nem támogat politikai pártokat, politikusokat és kapcsolódó 
intézményeket. Ezt a Nestlé Üzleti Etikai Kódexének 
Megvesztegetés és korrupció c. fejezete is tiltja.

Versenyellenes viselkedés SO7
2013-ban nem fordult elô versenyellenes viselkedéssel, tröszt- 
és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével kapcsolatos 
jogi eljárás.

Jogszabályoknak való megfelelés SO8 2013-ban nem fordult elô a törvények és jogszabályok megsértése.

Termékfelelôsség

A vevôk egészsége és biztonsága PR2
2013-ban nem fordult elô jogszabályi nem-megfelelôség vagy 
az önkéntesen vállalt normák megszegése a termékek és 
szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait illetôen.

Marketingkommunikáció PR7
2013-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
2013-ban nem fordult elô a 
vevôk személyes adataival való 
visszaélés.

Jogszabályoknak való megfelelés PR9
2013-ban nem fordult elô a termékekkel kapcsolatos gondosságra 
és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be 
nem tartása.

Élelmiszer-feldolgozókra vonatkozó iparági kiegészítô indikátorok

Az egészséges életmódot, az élelmiszerhez való hozzáférést 
támogató programok és tevékenységek

FP4 19 – 28., 47. 

A gyártott termékek azon százaléka, amelyet független fél tanú-
sított, nemzetközileg elfogadott élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszerre vonatkozó sztenderd alapján.

FP5
Magyarországon minden gyárunk rendelkezik FSSC 22000 
tanúsítvánnyal, így a Magyarországon gyártott termékeink 100%-a 
tanúsított.

Jogszabályi kötelezettségeken felüli fogyasztói kommunikációs 
alapelvek és gyakorlatok a termékösszetevôkrôl és tápanyagokról.

FP8 22.
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A kézirat lezárva: 2014. augusztus 1. 
Köszönjük szépen az összes Nestlé- 
munkatárs segítségét, akik hozzájá-
rultak e jelentés elkészítéséhez.
Külön köszönjük Michael Nixon,  
dr. Tompa Gábor és dr. Szabó  
Balázs segítségét. 

Kíváncsiak vagyunk véleményére,  
javaslataira! Mirôl számoljunk be 
részletesebben a következô jelenté-
sünkben?

Elérhetôségünk:
Nestlé Hungária Kft., 
Kékkúti Ásványvíz Zrt.
1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 7.
kozosertekteremtes@hu.nestle.com
www.nestle.hu
www.kekkuti.hu

Nestlé Fogyasztói szolgálat:
06 40/214-200 

Kékkúti Fogyasztói szolgálat:
06 40/200-329
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