
 

 

Felelős vízgazdálkodásunk 

A víz létfontosságú eleme az emberi életnek és a közösségek fejlődésének is. A víz a termékeink 

elsődleges összetevője, központi szerepet játszik  gyártási folyamatainkban és kulcsfontosságú 

a termeléshez felhasznált mezőgazdasági alapanyagok előállításához is.  A megfelelő 

mennyiségű és minőségű víz biztosítása, valamint a tiszta vízhez és higiénikus szennyvíz 

elvezetéshez való hozzáférés, feltétlenül szükséges az emberek egészségéhez és az 

ökoszisztéma működéséhez. Mindezek létfontosságúak a közöségek fenntartásához és a 

gazdasági növekedés támogatásához.  

A klímaváltozás és a túlzott mértékű vízfelhasználás ugyanakkor negatív hatást gyakorolhat a 

vízgyűjtő területeken elérhető víz mennyiségére. A helyi vízközművekkel, a nemzeti és helyi 

szabályozó hatóságokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel közösen, az iparágnak 

kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy megoldást találjon a vízgyűjtők fenntartható 

működtetésére. 

Ennek érdekében a szabályozásunk arra törekszik, hogy e tekintetben még inkább pozitív hatást 

gyakoroljunk a társadalomra és a közösségeinkre azzal, hogy:  

- Folyamatosan csökkentjük a felhasznált víz mennyiségét; 

- A keletkező szennyvíz megtisztításával minimálisra szorítjuk a működésünk által a 

környezetre gyakorolt hatásokat annak érdekében, hogy a vizek élővilága fenntartható 

legyen; 

- Oktatási, önkéntes és közösségi alapú projektekbe fektetünk be annak érdekében, hogy 

csökkentsük a tavak, folyók, tengerek és óceánok csomagolóanyag szennyezettségét; 

- Értékként tekintünk a rendelkezésre álló vízre a vízgyűjtő területeken és megszüntetjük, 

illetve csökkentjük a vízfelhasználásunkhoz kapcsolódó környezetvédelmi és társadalmi 

kockázatokat; 

- Biztosítjuk, közösségeink folyamatos hozzáférését friss ivóvízhez és amennyiben 

szükséges, segítjük őket a vízhez való könnyebb hozzáférésben; 

- A beszállítóinkkal együtt azon dolgozunk, hogy csökkentsük a mezőgazdasági 

alapanyagaink és más nyersanyagaink víz lábnyomát, népszerűsítjük és támogatjuk a 

hatékony vízgazdálkodási megoldások alkalmazását; 

- Érintettjeink és közösségeink bevonásával közösen lépünk fel a vízvédelmi intézkedések 

betartásáért és támogatjuk az erre vonatkozó kezdeményezéseket; 

- Vízgazdálkodási együttműködéseket kötünk helyi és nemzetközi szervezetekkel, köztük 

az ENSZ-szel, társadalmi és civil szervezetekkel, valamint társvállalatokkal. 

Tevékenységünkről nyilvános és átlátható beszámolókat teszünk közzé. Ezt a Vízgazdálkodási 

Irányelvet elfogadta és jóváhagyta a Coca-Cola HBC igazgatóságának Társadalmi Felelősségi 

Bizottsága. A szabályozás minden Coca-Cola HBC alkalmazottra egyaránt vonatkozik szinttől és 

feladatkörtől függetlenül. 
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