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kapcsolatos programjairól és kezdeménye-
zéseiről társadalmi felelősségvállalási ripor-
tunkban részletesen is beszámolunk. Ezúton 
is szeretném megköszönni minden munka-
társunknak és partnerünknek, hogy hozzá-
járult a nagyszerű eredmény eléréséhez. 
 Sikeres recepten nem változtatunk: 
ezért a jövőben is az együttműködés, a 
fenntarthatóság és a felelős működés szem-
pontjait követve megyünk előre Magyaror-
szágon. 

Kellemes olvasást kívánok a 2012. évi társa-
dalmi felelősségvállalási riportunkhoz. 

Üdvözlettel: 

Nikos Kalaitzidakis 
ügyvezető igazgató 

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

A világ első számú üdítőitala, a Coca-Cola 
csak egyféle összetétellel lehet az igazi. 
Hiszünk abban, hogy  a vállalatok sikerének 
is megvan a saját receptje, amelynek titkos 
összetevője az együttműködés. A hosszú 
távon fenntartható siker kulcsa az együtt-
működés a fogyasztókkal, az üzleti partne-
rekkel, a közösségekkel, a cég valamennyi 
érintettjével. A 2012-es évet feldolgozó tár-

*  Forrás:
Prof. ethan Kapstein, inSead , dr. René Kim, Willem 
Ruster MSc, Beatrijs van Manen MSc: the Socio-
economic impact of the Coca-Cola System in Hungary, 
2012.

sadalmi felelősségvállalási jelentésünk 
annak a gyűjteménye, hogy érintettjeinkkel 
közösen milyen értéket teremtettünk.
 A Coca-Cola cégcsoport  pontosan 
45 éve, 1968-ban kezdte palackozni üdí-
tőit Magyarországon. Több mint 40-féle 
termékünk mintegy 90 százalékát helyben 
készítjük, mostanáig 110 milliárd forintot 
meghaladó összeget fordítottunk gyártó-
kapacitásunk kialakítására és fejlesztésére. 
Italainkat 1 200 munkahely megteremté-
sével Dunaharasztiban és Zalaszentgróton 
palackozzuk, üdítőink, gyümölcsleveink, 
természetes ásványvizeink szállítása és érté-
kesítése pedig további 13 000 embernek 
ad munkát*. 2012-ben duplájára növeltük 
export árbevételünket, itthon előállított ita-
lainkkal ma már 22 ország piacát látjuk el.  
 A Coca-Cola Magyarországnál folya-
matosan dolgozunk azon, hogy tovább 
bővítsük hazai beszállítóink arányát és 
a magyar termékek exportpiacát. Válla-
latunk ennek megfelelően 2012 őszétől 
magyar almából készült gyümölcslevekkel, 
valamint gyümölcsitalokkal látja el a hazai 
piacot. 2012-ben avattuk fel Magyarország 

legnagyobb kapacitású üdítőital-gyártó-
sorát cégünk dunaharaszti központjában, 
amelynek termékei Európa 20 országának 
polcaira jutnak el. 
 Üzleti működésünk alapjai a felelős 
piaci magatartás, a har-monikus együtt-
működés közösségeinkkel, a természeti 
környezet megóvása, továbbá a biztonsá-
gos és hatékony munkakörnyezet biztosí-
tása dolgozóinknak. 
 Hisszük, hogy folyamatos párbeszédre 
és közös gondolkodásra van szükség a kor-
mányok és a gazdaság szereplői között is. 
Ennek érdekében a hazai vállalatok közül 
elsőként stratégiai partnerségi megállapo-
dást írtunk alá a magyar kormányzattal. 
 Anyacégünk a Coca-Cola Hellenic 
csoport 2012-ben is bekerült a világ egyik 
legrangosabb fenntarthatósági listájára, 
a Dow Jones Fenntarthatósági Indexre. 
Cégcsoportunk idén immár hatodik éve 
folyamatosan szerepel a listán, amely 
jól mutatja, hogy társaságunk számára 
kiemelten fontos a fenntarthatóság szem-
pontjainak érvényre juttatása. A Coca-Cola 
HBC Magyarország fenntarthatósággal 

ÜGyvezetői KöSzöntő
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Rövid BeMutatKozáS

a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. az ország piacvezető üdítőital-gyártója-
ként és -forgalmazójaként olyan márkák palackozását és értékesítését végzi, 
mint a Coca-Cola termékcsalád (Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero, 
Cherry Coke), a Fanta, Sprite, Kinley (gyömbér, tonik) és a lift szénsavas üdí-
tők, a naturaqua természetes ásványvizek (szénsavas, enyhe, szénsavmentes 
és ízesített változatban), a nestea jegesteák, a Cappy és a next gyümölcsle-
vek, a Cappy ice Fruit gyümölcsitalok, a Powerade sportitalok, illetve a Burn 
és a Monster energiaitalok. ezen kívül a vállalat hideg- és melegital, valamint 
snack automatákat is üzemeltet, és forgalmazza a Brown Forman, a Bacardi-
Martini és a Rézangyal egyes prémium szeszesital termékeit. 
 az itthon készült termékeket Magyarország mellett a vállalat európa 22 
országába exportálja, Máltától Svájcon át izlandig. 
 a vállalat több mint 1 200 alkalmazottat foglalkoztatott 2012-ben, és 
összesen 470 millió litert meghaladó italt forgalmazott Magyarországon, 
amelyből több mint  87  milliárd forint nettó árbevétele  származott. a cég 
pénzügyi helyzete stabil, saját tőkéje 2012 végén meghaladta a 30 milliárd 
forintot. 
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A Testébresztő logóra kattintva 
ellátogathatsz a Testébresztő honlapra.

A logókra kattintva ellátogathatsz 
a Testébresztő facebook oldalára.

FelelőS PiaCi MaGataRtáS

RefResh 2020, azaz fitteN a jövőbe!

vezető élelmiszeripari vállalatként felismertük felelősségünket a tudatos 
egészségszemlélet hirdetésében, az aktív életmód népszerűsítésére indított 
kezdeményezéseink és programjaink ismertek és elismertek a magyar lakos-
ság és érintettjeink körében. 

•	 2008 végétől minden termékünk címkéjén szerepel az eu által elfoga-
dott irányadó napi Beviteli érték (inBé), amely a fogyasztók tudatos 
választását segíti.

•	 azt valljuk, hogy általános iskolás gyerekek esetében a választás a szü-
lők feladata – így önként vállaltuk és betartjuk azt, hogy nem reklámo-
zunk olyan médiumokban és idősávokban, amelyek gyermekeknek 
szólnak, és nem folytatunk közvetlen értékesítési tevékenységet általá-
nos iskolákban.

•	 az alkoholmentes italok között több mint negyvenféleféle terméket 
kínálunk az ásványvizektől a 100%-os gyümölcslevekig, hogy mindenki 
megtalálja az igényének megfelelőt, életmódjához illőt.

•	 az egészséges életmód alapja a helyes étrend és a rendszeres test-
edzés. ehhez nyújt segítséget fogyasztóinknak és munkatársainknak 
aktív életmód programunk, a Coca-Cola Magyarország testébresztő 
program.

Bővebben:  www.testebreszto.hu, www.facebook.com/testebreszto

MiNdig találuNK oKot a MozgásRa! 

Hisszük, hogy tudatosabb egészségszemlélettel és rendszeres testedzéssel 
sokat tehetünk saját egészségünk megóvásáért, jó közérzetünk megőrzésé-
ért. a szabadidősport és az aktív életmód támogatása a kezdetektől közel 
áll a Coca-Cola Magyarország gondolkodásmódjához, része társadalmi 
felelősségvállalási tevékenységünknek. ezért indítottuk útjára 2005-ben a 
Coca-Cola Magyarország testébresztő programot.
 a Coca-Cola testébresztő program 2005-ös indulása óta megrendezett 
több mint 500 szabadidősport eseményén összesen 3 000 000-nál is több 
ember vett részt. az elmúlt években közösen 2 900 000 kilométert futottunk, 
2 103 400 kilométert kerékpároztunk és 270 000 órát aerobikoztunk. Magyar-
országon egyedülálló kezdeményezésként 50 sportágnál is többet karoltunk 
fel, hogy mindenki megtalálhassa ezek között azt a mozgásformát, amit szí-
vesen űz szabadidejében.  
 Mindig találunk okot a mozgásra - ezt a Coca-Cola testébresztő 
Facebook-oldalán is bizonyítjuk rajongóinknak, akik rendszeresen merít-
hetnek ötleteinkből, és megosztják legjobb történeteiket. az oldal 2012-ben 
közel 3 100 új rajongót gyűjtött, így a 2012-es év végére már közel 10 000 fel-
használó követte nap mint nap. Büszkék vagyunk rá, hogy a célcsoportunk-
nak megfelelő korosztály körében a Coca-Cola testébresztő program oldala 
az egyik legnépszerűbb szabadidősporttal foglalkozó Facebook-oldal, és 
hogy egy-egy rendezvényünk kommunikációja valódi aktivitásra ösztönzi  
felhasználóinkat. 

http://testebreszto.hu
http://facebook.com/testebreszto
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teKeRjüNK loNdoNig!

2012 nyarán, az olimpia évében tekerjünk londonig! akciónk keretében az 
ötkarikás játékok és a szabadidősport összekapcsolásával egy látványos 
utcai eseményen hívtuk fel a figyelmet a rendszeres testmozgás, mint a sza-
badidő hasznos eltöltésének fontosságára. a fővárosban négy helyszínen 
bárki csatlakozhatott kezdeményezésünkhöz. a résztvevők a kihelyezett 
rögzített kerékpárokon közösen teljesítették a sportesemény megnyitójának 
napjáig az 1 450 kilométeres Budapest–london távolságot.  a négynapos 
program résztvevői összesen 2 324 kilométert tekertek. a megtett kilomé-
terek összeadódtak, a Coca-Cola testébresztő program Facebook-oldalán 
eközben virtuális térképen volt követhető, hogy az olimpiára tartó csapat 
éppen hol jár európában. a játékhoz online és vidéki településekről is lehető-
ség nyílt a csatlakozásra; a virtuális csapattagok önbevallás alapján írhatták 
meg a Facebookon keresztül az általuk megtett távolságot. a játék résztve-
vői között értékes Coca-Cola testébresztő kerékpárokat sorsoltunk ki, ezzel 
is további mozgásra ösztönözve a nyerteseket.

helybeN Készül a boldogság 

vállalatunk 2012. november végétől teljes egészében magyar almából készült 
gyümölcslevekkel, valamint gyümölcsitalokkal látja el a hazai piacot. vállalá-
sunk teljesítéséhez 7,5 ezer tonna, magyar almából készült almalé-sűrítmény 
beszállítására kötöttünk szerződést.
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újRahaszNosított Pet
a PalacKgyáRtáshoz

755 t
geoteRMiKus eNeRgia

17 500 kWh

újRafelhaszNált víz

135 888 m3

üzeMaNyag MegtaKaRítás

9 208 liter

KöRnyezetvédeleM 

Megfelelőség

tevékenységünk a hatályos környezetvédelmi jogszabályi és szerződéses 
feltételeknek megfelelően és a természet értékeinek tiszteletben tartásával 
zajlik. Mind a dunaharaszti, mind a zalaszentgróti palackozóüzemünk, vala-
mint vidéki telephelyeink is rendelkeznek a környezetirányítási rendszer egé-
szére vonatkozó iSo 14001 tanúsítvánnyal, amelyet minden évben független, 
külső szakértők vizsgálnak felül.

a lehető legeNyhébb hatásoK

Folyamatos fejlesztésekkel és technológiai újítások révén – sokszor dolgozói 
kezdeményezések nyomán - minimalizáljuk a gyártási folyamatok, előállított 
termékeink, szolgáltatásaink és a csomagolásaink környezetre gyakorolt 
hatását. ezt a tevékenységet folyamatnak tekintjük, és hisszük, hogy mindig 
lehet újabb és újabb eredményeket elérni ezen a téren is.

2012 júliusában avattuk fel Magyarország legnagyobb kapacitású üdítőital-
gyártósorát cégünk dunaharaszti központjában. az óránként 110 000 darab 
dobozos üdítőital előállítására alkalmas berendezés a hazai kereslet kielégí-
tésén túl 20 európai ország piacát látja el termékeivel. az új gyártósor segít-
ségével 2012-ben csaknem kétszeresére, mintegy 17 milliárd forintra nőtt 
cégünk exportbevétele.
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a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. társadalmi felelősségvállalási stratégiá-
jában kiemelt helyet foglal el a környezetvédelmi szempontok érvényesítése, 
azon belül a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználása. 
ennek jegyében 2011 év elején adtuk át a zalaszentgróti naturaqua palacko-
zóüzem új, vízpumpás hőszivattyúját. az ásványvízforrás hőjét hasznosító 
berendezés az ország második legnagyobb vízpumpás hőszivattyúja. az új 
technológiának köszönhetően a palackozóüzem földgázfelhasználása 60 szá-
zalékkal, míg az összenergia-felhasználása 14 százalékkal csökkent. ez 400 
tonnával kevesebb szén-dioxid-kibocsátást eredményez éves szinten. a hőszi-
vattyú télen az üzem és a hozzá tartozó logisztikai központ fűtéséről gondos-
kodik, nyáron pedig a hőfelesleget a szomszédos zalaszentgróti strandnak 
adja át. a beruházás így nemcsak mérete, hanem kivételes kihasználtsága és 
gyors megtérülése miatt is egyedülállónak számít Magyarországon.
 

tégy a folyóKéRt!

évek óta kiemelt figyelmet fordítunk a duna menti vizes élőhelyek, és külö-
nösen az ártéri területek természetközeli állapotának megóvására, valamint 
a folyó vízminőségének javítására. vállalatunk a nemzetközi dunavédelmi 
Bizottsággal (iCPdR), civil szervezetekkel és a vidékfejlesztési Minisztérium-
mal együttműködve 2005 óta vesz részt a nemzetközi duna nap közösségi 
megünneplésében.

NeMzetKözi duNa NaP 

Minden évben június 29-én a folyó védelmére, természeti kincseire hívjuk 
fel a lakosság és a szakemberek figyelmét. vállalatunk ennél továbblépett, 
hiszen az ünneplés nem csupán egyetlen napra korlátozódik, hanem danube 
Flow – Hív a duna! címmel márciustól szeptemberig tartó eseménysorozattá 
nőtte ki magát. 
 a duna-parti családi, sport- és kulturális programokon a résztvevőknek 

NyilváNosság, felelősségRe voNhatóság

Fontos számunkra az átlátható működés és a felelősségre vonhatóság. a 
fenntartható működés számunkra nem csupán a környezetvédelmi irányel-
vek betartását jelenti. Folyamatosan ellenőrizzük gyártási folyamatainkat, 
és nyilvánosságra hozzuk jó gyakorlatainkat. Így környezetünk, fogyasztóink 
számára is egyértelmű: mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a holnap tisz-
tább, élhetőbb legyen, a társadalom, a környezet és a gazdaság pedig együt-
tesen fejlődhessen.

eNeRgia- és víztaKaRéKos MűKödés

vállalatunk 2012-ben is jelentős eredményeket ért el az energia- és vízmeg-
takarítás terén. vízfelhasználásunkat a  gyümölcslé-, gyümölcsital- és jeges-
tea-gyártósorainkon a szivattyúk kenővizének visszaforgatásával sikerült 
csökkentenünk. az energiamegtakarítás érdekében ugyanezeken a gyártó-
sorokon optimalizáltuk a szállítópályák működését. a palackfúvó gépeinknél 
alkalmazott reflektorok kerámiareflektorokra való lecserélésével és egyes 
szivattyúk kiiktatásával szintén számottevő energiát takarítottunk meg. 

Környezetvédelmi tevékenységünkért elnyert díjaink: 

ásváNyvíz zöld eNeRgiával

vállalatunk 2012-ben elnyerte az i. Greennovációs nagydíj Greennovatív 
Gyártó kategóriájának különdíját a zalaszentgróti palackozóban végrehaj-
tott, megújuló enegia felhasználására épülő beruházásával. a díjat olyan, 
napi fogyasztási cikkeket (FMCG) előállító, kereskedelmi és nagyvállalati szek-
torban megvalósuló „zöld” beruházásért, környezettudatos fejlesztésért, 
energiatakarékos megoldásért ítélik oda, amely a fenntartható termelést, a 
fenntartható kereskedelmet, a fenntartható fogyasztást szolgálja.
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szabadság-sziget

a Mohács melletti 47 hektáros Szabadság-sziget mellékágában egy, a nyolc-
vanas években létrehozott keresztgát következtében megszűnt a folyama-
tos vízáramlás, és megindult a gyors feltöltődés. az eliszaposodott vízben a 
halak már nem találták meg életfeltételeiket, a sziget és a part közel állt az 
összeolvadáshoz, és mindez a parti szűrésű ivóvízbázisra is negatív hatással 
volt. Hazánk legnagyobb folyójának mintegy kétszáz éve tartó pusztulását 
többek közt a Szabadság-szigethez hasonló vizes élőhelyek újjáélesztésével 
lehet megállítani.
 a Coca-Cola Magyarország 2008-ban egy ötéves program keretében 
a WWF Magyarországgal fogott össze a Szabadság-sziget megmentéséért. 
a kezdeményezéshez csatlakozott Mohács város önkormányzata, a duna-
dráva nemzeti Park, az alsó-duna-völgyi Környezetvédelmi és vízügyi igaz-
gatóság, valamint a dunamenti Regionális vízmű is. a 450 millió forintos 
környezetvédelmi beruházást az európai unió liFe nature programja egy-
millió euróval támogatta.

lehetősége nyílik  arra, hogy kapcsolatot teremtsenek a folyóval. Civil part-
nereinkkel együtt abban bízunk, hogy a személyes kötődés és az élmények 
a folyó tiszteletére és védelmére ösztönzi az embereket. 2012 folyamán a 
danube Flow eseményein több mint kétezren vettek részt.

Bővebben:  www.hivaduna.hu,      www.facebook.com/danubeflow 

duNa isMeRettáR

Hiszünk abban , hogy a természetvédelem, azon belül a duna-védelem terü-
letén is csak hosszú távú szemléletformálással lehet valódi eredményeket 
elérni. 2008-ban ezért indítottuk útjára a természetvédelmi, civil és kor-
mányzati szervezetekkel együttműködésben a duna ismerettár országos 
versenyt. a nemzeti tanulmányi versenyek hivatalos listáján is szereplő duna 
ismerettár segítségével több ezer gyermek ismerte meg a duna-medence 
élővilágát az elmúlt öt évben.

Bővebben:  www.danubebox.hu  



10

Coca-Cola Magyarország - CSR 2012, Rövid jelentés

2012-ben a kivitelezési munkálatok fontos szakaszhoz érkeztek. Megkezdő-
dött a szigeten az ártéri ligeterdő helyreállítása. a szakemberek összesen 9 
hektáron fiatal, őshonos fákból álló erdőt telepítettek a szigetre. Megindult 
a feliszapolódott mellékág kotrása, a kikotort iszapot pedig a duna horda-
lékhiányos főágában rakták le, ahol ez kifejezetten hasznos volt. a környe-
zetvédelmi tudatformálás jegyében egy különleges, 6 táblából álló, úszó, vízi 
tanösvényt is kialakítottunk a sziget mentén, amely csónakkal bejárható, és 
hasznos információt nyújt a szigetről és élővilágáról, magas és alacsony víz-
állás idején egyaránt. 

Bővebben:  www.szabadsagsziget.hu
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KözöSSéGeinK

nyitottságra, partnerségre és kölcsönös tiszteletre törekszünk a tágabb érte-
lemben vett közösségekkel mindenhol, ahol dolgozunk, élünk, értékesítjük 
termékeinket. 

PaRtNeRségbeN a MagyaR vöRösKeReszttel

Felelős vállalatként fontos számunkra a katasztrófák miatt bajba jutott embe-
rek, közösségek támogatása. Stratégiai partnerünk, a Magyar vöröskereszt 
közreműködésével gondoskodunk a rászorulók és a védekezésben résztve-
vők folyadékellátásáról. együttműködésünk keretében 2012-ben a szervezet 
szakértői két alkalommal tartottak tanfolyamot, melyen 24 munkatársunk 
sajátította el a szakszerű és eredményes elsősegélynyújtás ismereteit. 
 Kollégáink évente három alkalommal vesznek részt véradáson dunaha-
raszti központunkban. 

vállalati öNKéNtes PRogRaMuNK

CSR stratégiánk kiemelt részeként tudásunkkal, erőnkkel, tapasztalatainkkal 
olyan közösségeket támogatunk, amelyeknek épp olyan erőforrásra és/vagy 
képességre van szükségük, amit mi adni tudunk. az önkéntes tevékenysé-
gekben munkatársaink mellett részt vesznek civil partnereink, ügynöksége-
ink és partnercégeink munkatársai, valamint az adott programban érintett 
helyi közösségek tagjai is. az elmúlt években közel 600 munkatársunk vett 
részt önkéntes programok megvalósításában.

öNKéNtes NaP

2012 júniusában két helyszínen tartottunk önkéntes napot. a központi 
önkéntes napon zamárdiban a Pest Megyei Gyermek- és ifjúsági alapítvány-
nak segítettünk nyári táboruk felújításában. egy Coca-Cola testébresztő 
gimnasztikapályát is készítettünk a táborban nyaraló hátrányos helyzetű 
gyerekeknek. eközben pécsi depónk munkatársai a Mohács melletti Sza-
badság-szigeten segítettek az erdészeti munkákban a WWF Magyarország-
gal közös élőhely-rehabilitációs programunk keretén belül megszervezett 
önkéntes napon. a munkálatokban nemcsak munkatársaink, hanem a WWF 
önkéntesei, a duna-dráva nemzeti Park munkatársai, a mohácsi önkor-
mányzat dolgozói és vevőpartnerünk, a mohácsi tesco munkatársai is részt 
vettek. a nemzeti Park szakembereinek vezetésével újonnan telepített ősho-
nos facsemetéket metszettünk. Csatlakoztak hozzánk mohácsi iskolások is, 
akik segítettek összegyűjteni a szigeten felelőtlenül eldobott szemetet, majd 
természetvédelmi foglalkozáson vettek részt, ahol megismerték a Szabad-
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alKalMazott

1 268
teljesítMéNyéRtéKelésbeN 

Részesült MuNKavállalóiNK 
aRáNya

100%fluKtuáció

11,92%-os

ság-sziget történetét, a program fontosságát, és környezetvédelmi ismere-
teket is szereztek. 
 ősszel a budapesti Szent-Györgyi albert általános iskola és Gimnázi-
umban végeztünk az ott tanuló fiatalokkal és ügynökségi partnereinkkel 
közösen felújítási munkákat a tornateremben, a folyosókon és egy osztály-
teremben. a nap folyamán arra is fordítottunk időt, hogy együtt sportolhas-
sunk a diákokkal. 

dolgozói PályázatoK

dolgozóink kezdeményezésére és szervezésében 2012-ben más támogatók-
kal és önkéntesekkel együttműködve többek között felújítottuk egy dabasi 
iskola udvarát, kifestettünk egy óvodát, és levendulát ültettünk egy bicskei 
gyermekotthon kertjében.

MunKaHely

vállalatunk legfontosabb értéke a munkavállaló. vállalatunknál arra törek-
szünk, hogy olyan munkahelyi környezetet alakítsunk ki, amelyben felkészült 
és jó hozzáállású munkatársak magas szintű képzést és komoly feladatokat 
kapnak, fejlődnek, megbecsülésben és elismerésben részesülnek. 
 Szabályzataink és Üzletszabályzatunk, valamint versenyjogi Kéziköny-
veink rögzítik vállalatunk elkötelezettségét többek között az emberi jogok 
védelme, a tisztességes piaci magatartás és az esélyegyenlőség iránt.
 Munkatársaink számára rendszeres képzéseken biztosítunk lehetőséget 
a folyamatos szakmai fejlődésre. 2012-ben „vezető és specialista képzésen” 
366, egyéb belső továbbképzésen több mint 600 munkatársunk vett részt. 
„ész-Bontó” elnevezésű belső tehetségmenedzsment programunkban 7 
kollégánk fejleszthette képességeit, míg vezető- és utánpótlásképző trainee 
programunk 4 fiatal részvételével indult útjára.   
 teljesítmény-értékelési rendszerünk részeként, a korábbi évek gyakor-
latát megőrizve, minden munkavállalónk visszajelzést kapott munkájával, 
teljesítményével kapcsolatban. Büszkék vagyunk arra, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás is az értékelési szempontrendszerünk része.
 a munka törvénykönyve szerint távozó munkatársaknak végkielégítést 
nyújtunk, a szülési szabadságról visszatérő munkatársainkat részidős mun-
kalehetőséggel segítjük a visszailleszkedésben.
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futottaK

1 548 km-t
teKeRteK biciKlivel

9 625 km-t

fitNesz óRáN vetteK Részt

867
halat fogtaK, 

aMit aztáN vissza is eNgedteK

189,9 kg

MunKatáRSainK

a Coca-Cola testébresztő program eseményein.

legvoNzóbb MuNKahely

a legvonzóbb munkáltatónak választották vállalatunkat a napi fogyasztási 
cikkeket (FMCG) előállító cégek közül 2012-ben a hazai egyetemek és főis-
kolák hallgatói és a fiatal pályakezdők. a közel 27 ezer megkérdezett fiatal 
szavazatai alapján a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a legvonzóbb mun-
káltatók összesített listáján – a vizsgált 247 cég közül – a megtisztelő kilen-
cedik helyen végzett. ezzel egymást követő két évben is a 10 legvonzóbb 
magyarországi cég egyike voltunk. az elismerés értékét tovább növeli, hogy 
a 2012-es összesített lista első tíz helyezettje közé egyedüli FMCG cégként 
kerültünk be.

egészséges MuNKahely 

az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő Coca-Cola testébresztő 
Programunk keretében évek óta számtalan  lehetőséget biztosítunk min-
den munkatársunknak arra, hogy szabadidejük-ben ingyenesen vagy ked-
vezményesen sportoljanak támogatott sporteseményeinken. 2012 folyamán 
önkéntes munkában két szakképzett kollégánk is heti rendszerességgel tar-
tott preventív gerinctréninget, illetve fitnesz edzéseket munkatársainknak. 
az éves programokról minden év decemberében egy különkiadású kiad-
ványban számolunk be munkatársainknak és érintettjeinknek. 
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a biztoNság MiNdeNeK előtt 

Mind a dunaharaszti, mind a zalaszentgróti palackozóüzemünk, valamint 
vidéki telephelyeink is rendelkeznek a munkaegészségügyi és biztonságirá-
nyítási rendszerre vonatkozó oHSaS 18001 tanúsítvánnyal, amelyet minden 
évben független, külső szakértők vizsgálnak felül. 
 a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is szerveztünk Munkavédelmi 
Hetet dolgozóink számára. a központilag meghatározott téma cégcsopor-
tunk minden országában azonos volt: a csúszásos-botlásos balesetek meg-
előzése. az egyhetes rendezvény folyamán munkatársaink részt vehettek a 
témához kapcsolódó munka- és balesetvédelmi oktatáson, elsősegélynyúj-
tás előadáson, illetve tűzoltási gyakorlaton. Kollégáink egy tréning keretében 
a munkahelyi stressz kezeléséhez is segítséget kaptak.
 2012-ben indult útjára az európai Munkavédelmi Ügynökség „együtt a 
munkabalesetek megelőzéséért” elnevezésű kezdeményezése, amely a mun-
kabiztonság színvonalát a vezetők és dolgozók közti összefogással kívánja 
növelni. a programhoz vállalatunk is csatlakozott, a munkabalesetekről és 
a majdnem balesetekről készült havi rendszerességű jelentéseink az okok 
mellett a javító intézkedéseket is részletesen bemutatják, a munkavédelmi 
beszámolót pedig minden vezető beosztású munkatársunk kézhez kapja. 
 

biztoNságosaN az utaKoN is

a Coca-Cola Magyarországnál mindig is nagy hangsúlyt fektettünk munka-
vállalóink biztonságára, a járművezetés ezen belül is kiemelt terület. a biz-
tonságos és környezettudatos vezetés technikájának elsajátítása érdekében 
vezetéstechnikai tréninget szerveztünk munkatársaink számára. a képzés 
során a résztvevők a helyes kormányfogás és pedálkezelés elméleti alap-
jain túl egy úgynevezett rántó pados pályán a váratlan forgalmi helyzetek-
ben történő hirtelen irányváltoztatást is gyakorolhatták. a Magyar autóklub 
tanpályáján a 2012-es év folyamán 415 kollégánk részesült ilyen képzésben. 

a tréningen elsajátított biztonságos és környezetkímélő vezetési gyakorlat-
nak nemcsak a munkában, hanem a magánéletben is nagy hasznát vehetik. 

PéldaéRtéKű csR gyaKoRlat

vállalatunk fenntartható fejlődésért indított kezdeményezéseit „Példaér-
tékű CSR Gyakorlat” díjjal ismerte el a Magyar Public Relations Szövetség 
(MPRSz). az MPRSz a díjjal olyan vállalatokat ismer el, amelyek napi műkö-
désében látható az etikus, a társadalmilag érzékeny és a fenntartható fej-
lődésre törekvő szemlélet, és tevékenységük követendő példát jelent más 
vállalatok számára is.
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Döntéshozók Fogyasztók Ipari
szövetségek

Helyi
közösségek

Hatóságok Civil 
szervezetek munkatársak FMCG 

vállalatok Média

alaPadatoK

A szervezet központja:  H-2330 dunaharaszti, némedi út 104. 
A tulajdonjog természete: CC Beverages Holdings ii B.v. 100%-ban 
A tulajdon jogi formája:  Korlátolt felelősségú társaság
Működési terület:   Magyarország

FelelőS vállalatiRányÍtáS 

vállalatiRáNyítási stRuKtúRa 

vállalatunk Kft. formában működik, ezért nincs igazgatótanácsa, a legfel-
sőbb vezető az ügyvezető. az egyes szakmai területeket – értékesítés, ellátási 
lánc, pénzügy, emberi erőforrás, informatika, valamint vállalati kapcsolatok 
és kommunikáció – funkcionális vezetők irányítják, akik közvetlenül az ügy-
vezető beosztottjai.

csR stRatégia, éRiNtetteK bevoNása 

érintettjeinket üzleti stratégiánkkal összhangban és CSR témáinknak megfe-
lelően azonosítjuk. Folyamatosan nyomon követjük az egyes területeken fel-
merülő kérdéseket, mint pl. a kiegyensúlyozott táplálkozás és aktív életmód, 
a fogyasztók felelős tájékoztatása, élővizek védelme stb. Kiterjedt a kapcso-
latrendszerünk a CSR stratégiánk megvalósításában velünk együttműködő 
partnereinkkel.
 a Coca-Cola Magyarországnál mindennél jobban hiszünk az együtt-
működés erejében. Munkánk során a különböző szervezetekkel hosszú távú 
partnerségre törekszünk, hiszen együtt megsokszorozódik a problémák 

megoldása érdekében bevethető tudás és képesség.  ezt a szellemiséget 
követjük működésünk során, és ugyanígy járunk el a működésünk szerves 
részét képező társadalmi felelősségvállalási gyakorlatunk során is.

a jelentéS PaRaMéteRei

Jelentéstételi időszak:  2012-es naptári év 

Legutóbbi jelentés dátuma: 2011 

Jelentéstételi ciklus:  éves 

Elérhetőség:    coca-cola.fenntarthatosag@cchellenic.com  

A jelentés tartalma:   a jelentésben a Coca-Cola HBC Magyarország 
Kft. működésének lényeges hatásait, illetve az ezekkel kapcsolatban kidol-
gozott programokat és kezdeményezéseket mutatjuk be a következő dimen-
ziók mentén: felelős vállalatirányítás, piaci magatartás, környezetvédelem, 
közösségek, munkahely  

A jelentés határa:   a jelentés a vállalat összes funkcionális terü-
letére kiterjed (beleértve az országban elszórtan található értékesítési és 
elosztó központokat is).

mailto:coca-cola.fenntarthatosag%40cchellenic.com?subject=
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a 2012-Ben KaPott KitÜntetéSeK éS dÍjaK
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GRi taRtalMi index

 1 Stratégia és analízis

 1.1 Ügyvezetői köszöntő

 2 Szervezeti profil

 2.1 Rövid bemutatkozás

 2.2 Rövid bemutatkozás

 2.3 Melléklet: Felelős vállalatirányítás

 2.4 Melléklet: alapadatok

 2.5 Melléklet: alapadatok

 2.6 Melléklet: alapadatok

 2.7 Rövid bemutatkozás

 2.8 Rövid bemutatkozás

 2.9 nem volt ilyen.

 2.10 Melléklet: 2012-ben kapott kitüntetések és díjak

 3 A jelentés paraméterei

 3.1 Melléklet: a jelentés paraméterei

 3.2 Melléklet: a jelentés paraméterei

 3.3 Melléklet: a jelentés paraméterei

 3.4 Melléklet: a jelentés paraméterei

 3.5 Melléklet: a jelentés paraméterei

 3.6 Melléklet: a jelentés paraméterei

  >>>

 3.7 nincs ilyen korlátozás.

 3.8 nem releváns.

 3.10 nem releváns.

 3.11 nem releváns.

 3.12 Melléklet: GRi tartalmi index

 4 Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

 4.1 Melléklet oldal: Felelős vállalatirányítás

 4.2 nem releváns

 4.3 nem releváns

 4.4 Melléklet oldal: Felelős vállalatirányítás

 4.14 Melléklet oldal: Felelős vállalatirányítás

 4.15 Melléklet oldal: Felelős vállalatirányítás

 EC Gazdasági teljesítményindikátorok

 eC1 Rövid bemutatkozás

 LA Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

 la1 Munkahely

 la8 Munkahely

 la11 Munkahely

 la12 Munkahely

 SO Társadalom

 So1 Közösségek

 PR Termékfelelősség

 PR5 Piaci magatartás

 PR6 Piaci magatartás

 EN Környezeti teljesítmény indikátorok

 en5 Környezetvédelem

 en10 Környezetvédelem

 en13 Környezetvédelem

indikáTor HElyE  A  jElEnTésbEn indikáTor HElyE  A  jElEnTésbEn indikáTor HElyE  A  jElEnTésbEn
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