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A Nestlé számokban*

156 éve 
a jobb 
életminőségért és az 
egészségesebb 
jövőért 

2 000 +
Márka
világszerte

Körülbelül

276 000 
munkavállaló 1 MILLIÁRD

ELADOTT 
Nestlé 
TERMÉK 
NAPONTA

186 országban 

értékesítjük 
termékeinket

354
Gyár
78 országban

CHF 87.1
MILLIÁRD
árbevétel csoport 
szinten

* 2021-es adatok2



Közös értékteremtés (Creating Shared Value)

Előmozdítjuk az élelmezési rendszerek megújulását

Biztonságos, 

tápláló és 

fenntartható 

termékeket
kínálunk

Egészségesebb  

életmódra  
ösztönözzük

az embereket

Kutatásokat  

végzünk, majd  

megosztjuk 

és  

alkalmazzuk  

ezeket a  

táplálkozás-

tudományi  
ismereteket

Az egyénekért
és a családokért

Egészségesebb ésboldogabb

életet teszünk lehetővé

Termelőink Az emberi jogok A megfelelő

támogatása és tiszteletben foglalkoztatás

a megélhetés tartása elősegítése és

segítése és előmozdítása a sokszínűség  
támogatása

Sikeres és alkalmazkodóképes

közösségek fejlődését segítjükelő

A közösségekért

Felelős  
vízgazdál-
kodás

Harc a  
klíma-
változás
ellen

Körforgásos 
gazdaság és 
csomagoló-
anyagok

Felelősen gondoskodunk erőforrásainkról

a jövő generációi számára

A bolygónkért

Felelős működés: Pozitív üzleti környezetet teremtünk és lehetővé tesszük, hogy munkavállalóink fenntartható üzleti döntéseket hozhassanak 

Biodiverzitás



Üzemi hatékonyságunk
javítása

Kibocsátásaink csökkentése
Megújuló energiaforrásokat 
használunk a telephelyeinken és 
elmozdulunk az alacsonyabb 
széndioxid-kibocsátású megoldások 
felé a logisztikai tevékenységünkben.

Talajmegújító mezőgazdaság

Szénmegkötés a talajban és a 
növényi biomasszában
Együttműködünk a gazdálkodókkal 
a talajmegújító gazdálkodásra 
történő átállásban.

Forest Positive stratégia

Segítünk megőrizni és helyreállítani az 
erdőket és természetes ökoszisztémákat
Túlmutatva az erdőirtás kockázatainak 
kezelésén, célunk az erdők és természetes 
ökoszisztémák megőrzése és helyreállítása;
elősegítjük a fenntartható megélhetést és 
mindent megteszünk az emberi jogok
tiszteletben tartása és előmozdítása terén.

Víz

Felelős vízgazdálkodás
Javítjuk a hatékonyságot
és segítünk helyreállítani
a természeti erőforrásokat.

Vidékfejlesztés
és megélhetés

A közösségek támogatása
A fenntartható módon megtermelt 
alapanyagok felhasználásával
kívánunk pozitívan hozzájárulni
az egyének és közösségek életéhez,
és a bolygónkhoz.

Emberi jogok

Az emberek védelme
Az emberi jogokat az egész 
értékláncunkon tiszteletben tartjuk és 
védelmezzük, így előmozdítva
a fenntartható jövő megteremtését  
bolygónk és annak minden lakója 
számára
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Nettó zéró kibocsátás 2050-re

Az egész értékláncot érintő, átfogó 
intézkedésekkel és kiemelt 
mérföldkövek teljesítésével 

legkésőbb 2050-re a nettó zéróra
csökkentjük kibocsátásunkat.



Nestlé Nettó Zero Akcióterv

Úton a 

megújulás felé

14 February, 20236

A megoldás része a probléma 
azonosítása. Megállapítottuk, 
hogy 2018-ban a Nestlé teljes 
ÜHG kibocsátása 92 millió tonna 
volt. Most, hogy pontosan 
ismerjük lábnyomunkat, látjuk az 
előre vezető utat is. 

• Teljes ÜHG kibocsátásunk 113 millió 
tonna CO2 egyenértékű gáz volt 2018-
ban, melyből 92 tonna esik az ENSZ 
1,5°C vállalás hatálya alá.

A vállalatok és kibocsátásuk is 
egyre növekszik az idővel. Ezért 
amellett köteleztük el 
magunkat, hogy a nettó zéró 
kibocsátási célunkat a 2018-as 
bázisévhez adjuk meg, attól 
függetlenül, hogy vállalatunk 
mennyit nő a jövőben.

Egyre gyorsabban
A munkát nem most kezdjük el, hiszen vonatkozó vállalásainkon már 
évek óta dolgozunk. Felgyorsítjuk azt munkát, amit a gyártási 
folyamatok, a csomagolások és a karbonsemleges márkák kapcsán 
végzünk. 2025-ig 3,2 milliárd svájci frankot fektetünk be a teljes 
értékláncon, hogy céljainkat elérjük, ebből 1,2 milliárd frankot 
kifejezetten a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok megvalósítására 
szánunk.

Egyre többet
Új technológiákat és világszerte 
alapvető változásokat vezetünk 
be üzletmenetünk és 
termékfejlesztéseink területén.

Fejlettebb mezőgazdasági módszerek 
alkalmazásával egy megújuló 
élelmiszertermelési és ellátási rendszert 
teremtünk meg, melyet nulla kibocsátású 
logisztika és vállalati működésünk támogat. 
Fennmaradó kibocsátásunkat minőségi, 
természetes klíma-megoldásokkal 
egyenlítjük ki, melyek az emberek és a 
bolygó  jóllétét biztosítják.

Mérföldkövek

100% 
erdőírtás-
mentes 
elsődleges 
nyersanyagok 
2022-ig

Alacsonyabb 
kibocsátású 
járművekre 
váltjuk 
flottánkat 
2022-re.

100%
fenntartható 
forrásból 
származó 
pálmaolaj 
2023-ra

100% megújuló 
forrásból 
származó 
villamosenergi
a valamennyi 
üzemünkben 
2025-re

Csomagolóanyaga
-ink 100%-a 
újrahasznosítható 
vagy 
újrafelhasználhat
ó 2025-re

100% minősített
en fenntartható
forrásból
származó kakaó
és kávé 2025-re

Kulcsfontosságú 
alapanyagaink 
20%-át 
talajmegújító 
gyakorlatokat 
alkalmazó 
forrásból 
szerezzük be 
2025-re.

Primer 
műanyag 
felhasználását 
harmadával 
csökkentjük 
2025-re

Évente 20 
millió fa 
telepítése

Karbonsemleges 
Nestlé Waters
márka 2025-re

A gyártási 
területen 
nagyobb 
arányban 
használunk 
megújuló 
forrásból 
származó 
energiát.

Kulcsfontosságú 
alapanyagaink 
50%-át 
talajmegújító 
gyakorlatokat 
alkalmazó 
forrásból 
szerezzük be 
2030-ra.

200 millió fa 
telepítése 
2030-ig

2025-re 
kibocsátásainkat 

20%-kal 
csökkentjük

2030-ra 
kibocsátásainkat 

50%-kal 
csökkentjük

Úton a zero kibocsátás felé 2050-re

Változatlan üzletmenet

Teljesítjük vállalásunkat



Vállalatirányítás és fenntarthatóság

January 12, 20217

Board of Directors Sustainability Committee

Executive Board Creating Shared Value Council

ESG & Sustainability Council

Workstreams:
• 2050 Net Zero
• Water
• Sustainable Sourcing
• Sustainable Packaging
• Communications & Advocacy

További vezetői testületek és bizottságok

• Individuals & Families Leadership Committee
• Human Rights Committee
• WHO Code Compliance Committee
• Global Youth Steering Committee
• Issues Round Table
• Group Compliance Committee

Board of Directors

Külső tanácsadók

Nestlé Igazgatóság


