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Fenntarthatósági Jelentésünkben arról számolunk be, hogy milyen haladást értünk el 2015-ben  
a 2020-ig tartó Csapoljunk Jobb Világot! program megvalósításában. a program továbbra 
is azokra a fókuszterületekre koncentrál, amelyek a legfontosabbak a HEINEKEN Hungária 
zrt. érintettjei számára, legyen szó fogyasztóinkról, munkatársainkról, beszállítóinkról, 
döntéshozókról és a minket körülvevő közösségekről. érintettjeink visszajelzéseit figyelembe  
véve, idén először alkalmaztuk az Integrált Jelentés (Integrated reporting) módszertanát  
a rendelkezésünkre álló erőforrásokból teremtett értékek bemutatására. Ez azt jelenti, hogy 
a HEINEKEN a tisztán pénzügyi eredmények mellett részletesen beszámol a társadalmi és 
környezetvédelmi teljesítményéről is, bemutatva az összefüggéseket a szervezet pénzügyi  
és nem-pénzügyi céljai között. 

 
 

A HEINEKEN globális Fenntarthatósági Jelentésének legfontosabb 
üzeneteit idén rendhagyó módon foglalta össze, ugyanis felkérte  
Kevin ‘Blaxtar’ de Randamie rappert, hogy a maga művészi  
eszközeivel jelenítse meg 2015 mérföldköveit. Kattintson ide,  
ha kíváncsi a rendhagyó végeredményre. 

www.youtube.com 
sustainability report 2015: ‘let’s get Frank’

Előszó

2015 jubileumi év volt a HEINEKEN  
Hungária számára: a Soproni Sörgyár 120 
éves és a Martfűi Sörgyár 30 éves fennállását 
ünnepeltük. Az évfordulók kiváló alkalmat 
adnak arra, hogy visszatekintve felmérhessük, 
mire lehetünk igazán büszkék, és mi 
alapozhatja meg működésünket akár  
a következő száz évre.

Az 1895-ben alapított Első Soproni  
Serfőzde tulajdonosai ma is büszkék  
lennének a Soproni Sörgyár teljesítményére: 
a gyár egyik zászlóshajó terméke, a Soproni 
Magyarország legnépszerűbb sörévé és az 
első társadalmilag felelős sörmárkává vált, 
amelynek előállításához 100%-ban hazai 
árpát használunk fel. A Soproni sörgyár, amely 
2015-ben Heineken referencia sörgyár lett, 
földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően ma 
már sok európai országba, így Németországba 
és Ausztriába is Sopronban készült Heinekent 
exportál. Az, hogy Sopron neve minden egyes 
Sopronis palackon és dobozon szerepel, 
emlékeztet bennünket a több, mint 120 
éve tartó közös múltunkra a várossal, tele 
sikerekkel, tradícióval, és a minőség iránti 
szenvedéllyel, melyekre méltán lehetünk 
büszkék. A martfűi gyár zöld, fenntartható 
működésével kiemelkedik  

a többi sörgyár közül a régióban. A HEINEKEN 
innovatív beruházásainak köszönhetően  
a gyár energiafelhasználása és szén-dioxid-
kibocsátása az utóbbi években jelentősen 
csökkent, valamint a munkabiztonság magas 
színvonalával Martfű a HEINEKEN világában 
nemzetközi szinten is kiemelkedik a többi 
sörgyár közül.

Tavaly mindkét városban legfontosabb 
partnereinkkel (döntéshozók, városvezetők, 
hatóságok, civil szervezetek, vendéglátóegység 
tulajdonosok) együtt ünnepeltünk.  
A közös ünneplés rámutatott,  mennyire 
jelentősnek tartjuk hosszútávú, a kölcsönös 
előnyök elérésén alapuló partnerségünket. 
Sopronban és Martfűn jelentős adófizetőként, 
munkaadóként és szponzorként működésünk 
kézzelfogható, a városlakók közösségük 
fontos tagjaként tekintenek ránk. A soproniak 
büszkék arra, hogy városuk neve egybeforrt 
Magyarország legnépszerűbb sörének nevével, 
így a két brand egymást erősíti.

Én személyesen erre vagyok igazán büszke.  
Ez az, ami a sikerünk valódi fokmérője.  
Ha a működésünk pozitív hatást tud gyakorolni 
a nekünk otthont adó közösségekre és az 
országra, az mutatja, hogy jól dolgoztunk  

és fenntartható módon működünk.  
Hiszen munkát tudunk adni az embereknek a 
vállalatnál és beszállítóinknál, a munkatársaink 
pedig szívvel-lélekkel dolgoznak azért, hogy  
a sörgyáraink nemzetközileg is versenyképesek 
legyenek, és munkát tudjunk adni még sok-sok 
évtizeden át az ott élőknek. A munkavállalóink 
és a közösségeink belénk vetett hite teszi 
hosszú távon fenntarthatóvá  
a működésünket.

Idei Fenntarthatósági Jelentésünkben arról 
adunk számot, hogy az üzleti eredményeink 
hogyan függnek össze társadalmi 
felelősségvállalásunkkal, és hol tartunk  
a 2020-ig tartó Csapoljunk Jobb Világot! 
programunk megvalósításában. 

A Jelentésünk nem csak tájékoztatás. 
Kíváncsiak vagyunk minden érintettünk 
visszajelzésére és a legközelebbi találkozásunk 
alkalmával szeretnénk az Ön véleményét  
is megismerni.

Egészségünkre!

José Matthijsse, 
vezérigazgató 
HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.

Jelentésünk háttere

a hat üzleti célkitűzésünk:

1.  Piaci elsőség a prémium sörkategóriában  
a Heineken® márkával

2. a cider kategória megújítása 

3. Piacvezető marketing és innováció 

4. magabiztosság az értékesítésben

5.  Folyamathatékonyság javítása –  
látható termelékenységjavulás

6. Csapoljunk Jobb Világot!

A fenntarthatóság a HEINEKEN egyik elsődleges üzleti 
célja, egyike a hat stratégiai üzleti célkitűzésünknek. 
A Csapoljunk Jobb Világot! elnevezésű program 6 
fókuszterülete valódi üzleti lehetőségeket kínál mind 
vállalatunk, mind érintettjeink számára. Úgy hisszük, 
hogy az egyes fókuszterületeken megvalósított célzott 
akciókkal jelentős változást érhetünk el vállalatunk, 
környezetünk és a minket körülvevő közösségek 
életében. A program megvalósulását  
vállalati értékeink is támogatják.

Csapoljunk Jobb Világot!

„A munkavállalóink és a minket 
körülvevő közösségeink belénk 
vetett hite teszi hosszú távon 
fenntarthatóvá a működésünket.”
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Fókuszterületek globális célkitűzés  
2015-re

2015. évi HEINEKEN 
global eredmények

2015. évi eredmények 
magyarországon

Indikátor globális célkitűzés  
2020-ra

Fajlagos vízfelhasz-
nálásunk lecsökkentése 
3,9 hl/hl1 értékre.

teljesült
Fajlagos vízfelhasználá-
sunk 3,7 hl/hl-re csökkent 
globálisan, amely 26%-os 
csökkenést jelez 2008-hoz 
képest.

teljesült 
3,8 hl/hl volt a fajlagos 
vízfelhasználásunk,  
így teljesítettük a 2015. 
évi célt. Ez 26%-os javulást  
jelent 2008-hoz képest.

2014-ben megemeltük 
a vállalásunkat és a 
fajlagos vízfelhasználás új 
célértékét 3,5 hl/hl-ben1 
határoztuk meg összes 
telephelyünk átlagában és 
3,3 hl/hl értékben a száraz-
ság sújtotta területeken. 

A szárazság sújtotta terü-
leten elhelyezkedő összes 
telephelyünkön vízvédelmi 
programot léptetünk 
életbe.

részben teljesült 
A szárazság sújtotta 
övezetekben működő 23 
gyárunk közül 20 rendel-
kezik vízvédelmi program-
mal (az adott területen  
ez a teljes termelés  
99 százalékát érinti).

A HEINEKEN Hungária 
nem tartozik a célkitűzés 
által érintett vállalatok 
közé.

n/a A vízkincs megóvása 
különösen a szárazság 
sújtotta, vízszegény  
területeken.

A gyártás CO2-kibo-
csátásának 27%-os1 
csökkentése, amelynek 
ered ményeként 7,6 kg  
CO2-eq/hl-re csökken  
a fajlagos kibocsátásunk.

teljesült
2008 óta 36%-kal csök-
kent a CO2-kibocsátás  
és 2015-re elértük a  
6,7 kg CO2-eq/hl fajlagos 
kibocsátási értéket.

teljesült
A HEINEKEN Hungária 
fajlagos CO2-kibocsátása 
2015-ben 5,8 kg  
CO2-eq/hl volt.

A gyártás CO2-kibo-
csátásának 40%-os1  
csökkentése. 

A kiszállítás CO2-kibo-
csátásának 10%-os2  
csökkentése Európában  
és az amerikai  
kontinensen.

Nem teljesült
A teljes károsanyag- 
kibocsátásunk 1,7%-kal 
nőtt. Ennek oka az, hogy  
a legnagyobb piacunkon, 
Mexikóban komoly kihívá-
sokkal szembesültünk. Ha 
csak az európai számada-
tokat tekintjük, 9,8%-os 
csökkentést értünk el.

részben teljesült 
CO2-kibocsátás 3,1%-kal 
csökkent a 2010/2011-es 
bázisévhez képest.

A kiszállítás  
CO2-kibocsátásának  
20%-os2 csökkentése 
Európában  
és Amerikában.

A hűtőink CO2-kibocsátá-
sának 42%-os3 csökken-
tése.

teljesült
A HEINEKEN által 
2015-ben vásárolt hűtők 
mindegyike megfelelt a 
környezetvédelmi előírá-
soknak. Az új „zöld” hűtők 
CO2-kibocsátása 45%-kal 
alacsonyabb, mint azoké, 
amelyeket 2010-ben 
vásároltunk.

teljesült
Magyarországon mind  
a 888 darab újonnan 
vásárolt hűtő megfelelt  
a „zöld” hűtőkkel szemben 
támasztott követelmé-
nyeknek. A „zöld” hűtők 
Co2-kibocsátása 45%-kal 
alacsonyabb a 2010-es 
bázisévben mért értékek-
hez képest. 

A hűtőink  
CO2-kibocsátásának  
50 százalékos3  
csökkentése.

Vállalások, eredmények

Fókuszterületek globális célkitűzés  
2015-re

2015. évi HEINEKEN 
global eredmények

2015. évi eredmények 
magyarországon

Indikátor globális célkitűzés  
2020-ra

Az Afrikában feldolgozott 
mezőgazdasági nyers-
anyagok 50%-át helyben, 
Afrikában szerezzük be.

részben teljesült 
2014-ben a helyi beszerzés 
aránya Afrikában 48 szá-
zalék volt, amely 2015-ben 
elérte a 49 százalékot.

teljesült
2015-ben a HEINEKEN 
Hungária által beszerzett 
két legfőbb alapanyagfé-
leség (árpa és kukorica) 
tömegének mintegy 
86%-a magyarországi 
termelésből származott.

A mezőgazdaságból 
származó nyersanyaga-
ink 60 százalékát helyi 
gazdálkodóktól szerezzük 
be Afrikában.

A Four-step Supplier Code 
Procedure bevezetése az 
összes vállalatunknál.

részben teljesült 
A Four-step Supplier Code 
Procedure-t az érintett 
50 vállalatunk közül 46 
vezette be (ez az érintett 
vállalatok körében a for-
galom 99 százalékának 
felel meg).

teljesült
A HEINEKEN Hungária 
minden partnere aláírta a 
vállalat Beszállítói Kéziköny-
vét. 2012 és 2015 között 
független nemzetközi audi-
tor, az SGS közreműködésé-
vel az összes beszállítónkat 
átvilágítottuk.

Beszállítóinktól elvárjuk, 
hogy eleget tegyenek a 
Beszállítói Kézikönyvünk-
ben lefektetett irányelve-
inknek.

Médiakiadásaink 10%-át 
a HEINEKEN® felelős 
fogyasztást népszerűsítő 
kampányára fordítjuk leg-
alább az összes piacunk 
felében.

részben teljesült
A médiakiadásaink 
9,7%-át költöttük a felelős 
fogyasztás népszerűsí-
tésére a legfontosabb 
piacainkon, amelyek  
a HEINEKEN® teljes,  
globális piacának  
51 százalékát képviselik. 

A HEINEKEN Hungária nem 
tartozik a célkitűzés által 
érintett vállalatok közé, ám 
a Fogyaszd felelősséggel! 
logónk minden kommuni-
kációs anyagunkon szerepel, 
így a termékeink címkéjén is. 
A HEINEKEN Hungária  
által üzemeltetett 
 www.holahatár.hu  
weboldalra 2015-ben több 
mint 12 000 alkalommal 
kattintottak.

n/a A felelős fogyasztás nép-
szerűsítése a HEINEKEN® 
márkán keresztül, amellyel 
közvetlenül szólítjuk meg  
a fogyasztóinkat  
világszerte.

Minden piacunkon együtt-
működünk a partnereinkkel 
a túlzott alkoholfogyasztás 
okozta problémák leküzdé-
sében. Ezek összhangban 
vannak az együttműködé-
seket szabályozó vállalati 
elvárásokkal.

teljesült
48 piacunkon 50 vállala-
tunk tart fenn együttmű-
ködéseket partnerekkel a 
túlzott alkoholfogyasztás 
okozta problémák keze-
lésére.

A felelős alkoholfogyasz-
tást partnereinkkel együtt-
működve egy innovatív 
mobilapplikációval,  
a Sofőrhívóval nép-
szerűsítettük. A kampány 
üzenetét közel 50 ezer 
Facebook felhasználóhoz 
juttattuk el. A Sofőrhívót 
bemutató videót több, 
mint 7800-an nézték meg 
az interneten.

Minden piacunkon együtt-
működünk más iparági 
szereplőkkel, állami szer-
vekkel, civil szervezetekkel 
és szakértőkkel olyan 
projektekben, amelyek  
a felelős fogyasztást  
népszerűsítik és a túlzott 
alkoholfogyasztás  
veszélyeire hívják fel  
a figyelmet.

Minden vállalati együtt-
működésünk eleget tesz 
a HEINEKEN hétpontos 
partnerségi követelmény-
rendszerének.

részben teljesült 
A partnerségi megállapo-
dásaink 56%-a tesz eleget 
a követelményrendsze-
rünknek. Ez a termelésünk 
72%-át fedi le. 

Hozzájárulunk a Nemzet-
közi Összefogás a Felelős 
Fogyasztásért (Internatio-
nal Alliance for Responsible 
Drinking – IARD) elneve-
zésű kezdeményezés kereté-
ben az iparágunk számára 
megfogalmazott öt vállalás 
és az ezekkel kapcsolatos 
célok teljesítéséhez.

terv szerint halad
2015 szeptemberében 
a kezdeményezést aláíró 
vállalatok kiadták második 
jelentésüket a célok 
teljesítésének előrehala-
dásáról, amelyben számot 
adtunk az eddig elvégzett 
munkáról.

A HEINEKEN Hungária 
nem tartozik a célkitűzés 
által érintett vállalatok 
közé.

n/a n/a

Teljesült Terv szerint halad Részben teljesült Nem teljesült
1 Bázisév 2008
2 Bázisév 2010/2011
3 Bázisév 2010



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

alapanyagtól  
a fogyasztóig
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Fenntarthatósági 
stratégiánk a teljes 
értékláncot átfogja  
„az alapanyagtól  
a fogyasztóig”.  
a vagyon többféleképpen 
is megjelenik az 
értékláncban, kezdve 
azokkal a természeti 
erőforrásokkal, amelyekre 
a termékeink előállításához 
szükségünk van, egészen 
a pénzben kifejezhető 
vagyonig, amely a 
termékeink eladásából 
származik. a folyamat 
minden egyes szakaszánál 
a fenntarthatóságot 
tartjuk szem előtt  
a fókuszterületeinkre 
koncentrálva.

A világon mindenütt együttműködünk  
a helyi gazdálkodókkal, hogy ezzel is hozzájáruljunk  
az alapanyagaink fenntartható módon való előállításához.  
Célunk a helyi beszállítók előtérbe helyezése, mert ezzel a helyi közösségek,  
a nekünk otthont adó ország gazdasága és a vállalat számára egyaránt értéket teremtünk. 
2015-ben a HEINEKEN Hungária által beszerzett két legfőbb alapanyagféleség  
(maláta, kukorica) 86 százaléka magyarországi termelésből származott.

 
 
 
 
A HEINEKEN N.V. több mint 81 ezer embert foglalkoztat 
világszerte, Magyarországon a vállalatnak két telephelyen 
több mint 500 alkalmazottja van. Elkötelezett munkájuk 
teszi lehetővé, hogy részesülhetnek a vállalat által nyújtott 
előnyökből és szolgáltatásokból (versenyképes fizetés, 

képzés, egészségügyi szolgáltatások, karrierlehetőségek). 
A HEINEKEN Hungária által fizetett legalacsonyabb, 
garantált munkabér jóval magasabb összegű a törvényileg 
meghatározott minimálbérnél. 2010 óta Dolgozói 
elégedettség felméréssel kérdezzük meg munkatársainkat 
arról, hogyan érzik magukat a vállalatnál. A felmérés 
eredményei segítenek olyan akciótervek kialakításában, 
melyekkel a kollégáink számára fontos témákra 
összpontosíthatunk a következő években.

A sörfőzés és ciderkészítés komoly szakértelmet igénylő munka. A HEINEKEN N.V.  
11 malátázóval, 156 sör- és ciderfőzdével rendelkezik világszerte. Mindenütt  
a legszigorúbb munkabiztonsági követelményeknek felelünk meg. Elkötelezettek 
vagyunk az energiafelhasználás és a vízfelhasználás csökkentéséért,  
a felhasználás hatékonyságának folyamatos javításáért, és – amennyiben  
ez lehetséges – a környezetbarát energiaforrásokat részesítjük előnyben.

Termékeinket alumíniumdobozokba, 
palackokba és a csapolt sörök esetében 
hordókba töltjük. Folyamatosan 
keressük azokat az új technológiai 
megoldásokat, amelyekkel 
optimalizálhatjuk a csomagolóanyagok 
előállítását és növekvő arányban 
használunk újrahasznosított és 
újrafelhasznált csomagolóanyagokat.  

Termékeinket átgondolt szállítási ütemezés 
szerint juttatjuk el a fogyasztókhoz korszerű 
járművek, és optimalizált közlekedési útvonalak 
segítségével. Munkabiztonsági irányelveink  
a szállításra is kiterjednek, így a sofőrök  
számára biztosított tréningekkel járulunk  
hozzá a munkahelyi balesetek megelőzéséhez. 
2015-ben egy közel fél milliárd forint értékű 
logisztikai hatékonyság és munkabiztonság  
célú beruházás segítségével fejlesztettük 
logisztikai rendszerünket.

Üzletek, bárok, klubok és éttermek milliói értékesítik vagy szolgálják fel  
termékeinket világszerte. A HEINEKEN kizárólag a környezetvédelmi  
előírásoknak megfelelő, „zöld hűtőket” vásárol és a sörcsapoló  
berendezéseit is ezeket figyelembe véve alakítja át. Partnereinkkel  
közösen garantáljuk, hogy termékeinket csak az alkoholfogyasztás  
törvényben rögzített alsó korhatárát betöltött személyeknek  
értékesíthessék. Évente fogyasztói kampányt indítunk a felelős 
alkoholfogyasztás népszerűsítésére. 2015-ben közel 350 millió  
dobozon és palackon jelent meg a Fogyaszd felelősséggel! logó.

A célunk az, hogy a közösségeink is részesüljenek üzleti sikereinkből. 2015-ben tovább  
folytattuk a Soproni Jóleső Segítség programot, amely a 101 millió forintos támogatásnak 
köszönhetően közel 5000 emberhez juttatta el a program üzenetét: van kiút a 
munkanélküliségből. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi közösségek támogatására is. 
Sopronban és Martfűn szervezett sörfesztiváljaink bevételét helyi civil szervezeteknek  
ajánlottuk fel. Mégis, a közösségeinket leginkább azzal segíthetjük, hogy a működésünk  
pozitív hatással van a mindennapjainkra: munkahelyeket teremtünk, munkát adunk  
a helyi beszállítóknak, adóbefizetéseink hozzájárulnak a helyi közösségek  
és az egész ország fejlődéséhez.

mezőgazdaság

a sörfőzés

munkavállalók

Csomagolás

Kiszállítás

Felelős alkoholfogyasztás társadalmi felelősségvállalás

2015-ben Sopronban 1,8 millió euró 
értékű gyártósorbővítést hajtottunk 
végre, melynek segítségével tovább 
bővítettük és optimalizáltuk csomagoló-
kapacitásunkat.
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Vízbázis védelme, 
vízgazdálkodás
akciók és eredmények

a HEINEKEN Csoport célkitűzései 2020-ig:

A Csoport átlagos 
vízfelhasználásának  
30 százalékos csökkentése  
3,5 hl/hl értékre. 

A vízkincs megóvása 
különösen a szárazság 
sújtotta, vízszegény 
területeken.

A sör 95 százalékban víz. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy működésünk befolyással van 
környezetünk vízkészleteire, ivóvízbázisára. 
Éppen ezért arra törekszünk, hogy egyfelől 
csökkentsük vízfelhasználásunkat, másfelől 
hatékony szennyvíztisztítással az általunk 
felhasznált vizet a természet körforgásába 
újra visszajuttassuk. A célunk az, hogy 
összességében annyi vizet juttassunk vissza  
a természetbe, amennyit elvontunk onnan. 

A HEINEKEN N.V. ezen a fókuszterületen 
teljesítette 2015-re kitűzött vállalását (3,9 hl/hl  
fajlagos vízfelhasználás), így globálisan 3,7 
hl/hl-re csökkent a fajlagos vízfelhasználása, 
amely 26 százalékos csökkenést jelent 2008-
hoz képest. Ugyancsak nagy eredmény, hogy 
a teljes cégcsoportot tekintve a termékek 
56 százalékát már a 2020-as célérték, 
3,5 hl/hl alatti fajlagos vízfelhasználással 
állították elő tavaly. A szárazság sújtotta és 
vízszegény területeken a cél a 3,3 hl/hl fajlagos 
vízfelhasználás elérése.

A HEINEKEN két magyarországi telephelyén 
2008 óta 11 százalékkal csökkent a fajlagos 
vízfelhasználás, noha tavaly 5 százalékos 
növekedéssel, összességében 3,8 hektoliterre 
emelkedett az 1 hektoliter sör előállításához 
felhasznált víz mennyisége. A 2015. évi célunkat 
mindemellett (3,9 hl/hl) ezzel teljesítettük. 

A vízfelhasználás növekedésének oka az volt, 
hogy 2015-ben a Sopronban végrehajtott új 
beruházások következtében megváltozott a fejtési 
tervünk és gyakrabban kellett tisztítanunk a CIP 
(vízadagoló) tartályokat. Ez igényelt a 2014. évi 
felhasználásnál több vizet, ami azonban nem 
haladta meg a 2015. évi célt. Már a megvalósult, 
hatékonyságnövelő beruházások hatására építve 
tervezzük a vízfelhasználásunk további, jelentős 
mértékű csökkentését 2016-ban.

szennyvízkezelés

Mindkét sörgyárunk rendelkezik korszerű, 
aerob és anaerob technológiával üzemelő 
szennyvíztisztító teleppel. Ezek nyújtanak 
garanciát arra, hogy a felszíni vizekbe 
visszajuttatott, megtisztított víz mindenben 
megfeleljen a hatósági előírásoknak. Ennek 
köszönhető, hogy a felszíni vizeinket terhelő 
szervesanyag-kibocsátásunk lényegesen 
alacsonyabb szintű a globális átlagnál  
(17,5 kton KOI). 

2015-ben összességében 32 százalékkal, 6,2 
kton KOI (kémiai oxigénigény – a vizek teljes 
szerves széntartalmának meghatározására 
szolgáló mérőszám) értékről 8,2 ktonnára 
emelkedett a szervesanyag-kibocsátásunk. 
Mindazonáltal, a HEINEKEN Hungária 
szervesanyag-kibocsátása teljes mértékben 
megfelel a törvényi szabályozásnak.

 

„Az ivóvíz egyre értékesebb közös kincsünk. Az ivóvízbázis megőrzése ezért nem  
egyszerűen üzleti célunk, hanem kötelességünk, amivel a közösségeinknek tartozunk.  
Mi ennek tudatában igyekszünk évről évre alacsonyabbra szorítani a vízfelhasználásunkat.”

maria butler
Ellátási lánc  
igazgató

Fajlagos vízfelhasználás
hl/hl

3,8 hl/hl
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

3,8

3,7

3,6

3,6

3,9

3,9

4,0

4,3

Felszíni vizeinkbe történő  
szervesanyag-kibocsátás 
tonna KOI

8,2 tonna KOI
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

8,2

6,2

18,0

7,9

17,8

11,0

7,6

10,8

Esettanulmány
uV-fertőtlenítés  
a fejtőüzemben

2015-ben korszerűsítettük a sörfejtés 
eljárását. A technológiai fejlesztés célja 
az volt, hogy csökkentsük a tisztításhoz, 
karbantartáshoz használt vegyszer 
mennyiségét, növeljük a fejtőüzem 
berendezéseinek élettartamát és 
kiküszöböljük az eszközök lehetséges, 
bakteriális fertőződését.

A korszerűsítés előtt a bakteriális 
fertőzés meggátolására vegyszeres 
mosást alkalmaztunk: ezzel mostuk 
át a víztartó CIP tartályokat és a 
csöveket. Ez azonban erős kopásnak 
tette ki az eszközöket, miközben 
a vegyszerhasználat a szennyvíz-
kibocsátásunkhoz is hozzájárult.

A korszerűsítési projekt során két UV- 
lámpát helyeztünk el a fejtőüzemben, 
amelyek a két kutunkból és a városi 
csatornarendszerből érkező víz 
fertőtlenítését végzik. Az UV-fertőtlenítés 
egy teljesen tiszta technológia, amely 
ártalmatlan az emberekre, állatokra és 
a vízi életre, fertőtlenítési melléktermék 
nem keletkezik. Nagyon hatékonyan 
és véglegesen elpusztítja gyakorlatilag 
az összes mikroorganizmust, beleértve 
azokat is, amelyek ellenállnak a klórnak. 

Ezzel az új megoldással sikerült 
kiiktatnunk a vegyszerek használatát, 
csökkent a gyártás során keletkező 
szennyvíz. A tisztításhoz az UV mellett 
csupán forró vizet használunk, amely 
kevésbé károsítja a vezetékeket  
és a CIP tartályokat, így azokat 
hosszabb ideig lehet használni.

2008 óta

11%-kal  
csökkentettük  
vízfelhasználásunkat

SZÉN-DIOXID 
KIBOCSÁTÁS

FENNTARTHATÓ 
BESZERZÉS

FELELŐS 
ALKOHOL-
FOGYASZTÁS

MUNKAHELYI 
EGÉSZSÉG ÉS 
BIZTONSÁG

OTTHON 
A KÖZÖS-
SÉGEINKBEN

VÁLLALATI 
ÉRTÉKEK

MEZŐGAZDASÁG

FÓKUSZTERÜLETEK

MALÁTA SÖRFŐZÉS CSOMAGOLÁS SZÁLLÍTÁS FOGYASZTÓPARTNEREK 

VÍZBÁZIS 
VÉDELME, 
VÍZGAZDÁL-
KODÁS

  
  

érINtEtt tErülEtEK
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szén-dioxid- 
kibocsátás
akciók és eredmények

a HEINEKEN Csoport célkitűzései 2020-ig:

A gyártás CO2-kibocsá-
tásának 40 százalékos 
csökkentése. 

A hűtőink CO2-kibocsá-
tásának 50 százalékos 
csökkentése. 

A kiszállítás CO2-kibocsá-
tásának 20 százalékos 
csökkentése Európában  
és Amerikában.

Karbonlábnyomunk

2015-ben a HEINEKEN Csoport újraszámolta 
az utoljára 2012-ben megállapított 
karbonlábnyomát. Ehhez a cégcsoport  
minden telephelyéről begyűjtötte az adatokat 
és a teljes értékláncot – az alapanyagtól  
a fogyasztóig – figyelembe vette. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a HEINEKEN 
Csoport karbonlábnyoma a 2012. évi 68,4 kg  
CO2-e/hl-ről 64,1 kg CO2-e/hl-re csökkent, 
vagyis 6,3 százalékkal lett kisebb. Ez leginkább 
a zöld hűtők üzembe állításának köszönhető, 
ami 5,8 kg CO2-kibocsátás-csökkenéssel járt 
hektoliterenként. Ezt egészítette ki a gyártás 
hektoliterenkénti további 2,6 kilogrammos 
CO2-kibocsátás-megtakarítása, amely az 
energiahatékonysági projekteknek és a zöld 
energia növekvő használatának tudható be. 

 
a gyártás Co2-kibocsátásának 
csökkentése

A 2015. évi adatot (6,7 CO2-eq/hl)  
figyelembe véve, a HEINEKEN csoport  
2008 óta 36 százalékkal csökkentette  
a gyártás CO2-kibocsátását. A kibocsátás 
nemcsak arányaiban csökkent, hanem az 
abszolút mennyiségi értékek is ezt mutatják. 
Mindez annak ellenére van így, hogy  
2008-hoz képest a sörgyártás volumene  
43 százalékkal nőtt, miközben az éves 
károsanyag-kibocsátásunk 8 százalékkal 
alacsonyabb volt. Az eredményekben egyaránt 
szerepet játszanak az energiahatékonysági 
projektek, valamint a megújuló és  
alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó 
energiaforrások növekvő igénybevétele. 

A HEINEKEN Hungária fajlagos CO2-kibocsá-
tása 2015-ben alacsonyabb volt a globálisan 
meghatározott célnál (7,6 kg CO2-eq/hl) és  
a globális átlagnál is (6,7 kg CO2-eq/hl).  
A tavaly mért 5,8 kg CO2-eq/hl 2 százalékos 
emelkedést mutat az előző évhez képest.  
A kibocsátásunk azonban abszolút értékben nem 
emelkedett, csupán a fajlagos kibocsátásunk 
kedvezőtlenebb valamivel a 2014. évi adatnál. 
2008 óta nagy utat tett meg a vállalat: 32 
százalékkal csökkentette a CO2-kibocsátását.

 

terméklábnyom

A HEINEKEN N.V. az Európai Sörszövetség 
tagjaként, 2015-ben is részt vett abban 
a pilot projektben, amely a sörök Termék-
lábnyomának (Product Environmental 
Footprint) meghatározását tűzte ki célul.  
Az Európai Unió által támogatott 
kezdeményezés a karbonlábnyomon tovább 
tekintve egy termék – akár sör, akár más  
iparág terméke – teljes életciklusán belül  
a környezeti hatások szélesebb spektrumát 
veszi számításba. Egy közösen elfogadott 
mérőeszköz kifejlesztése a cél, amellyel 
mérhető a környezeti teljesítmény, megbízható 
és az összehasonlításra is alkalmas adatforrást 
biztosítva ezzel minden érintett számára.

A szabályok első változata elkészült és 
elfogadásra került. 2016 lesz az első év, amikor 
ezeket a gyakorlatban is elkezdik alkalmazni 
egy tanulmány elkészítéséhez.

 

„A környezet védelme hatékony innovatív megoldásokra ösztönöz bennünket.  
Hosszú távon tehát a fenntartható működést megalapozó technológiákba való  
befektetés versenyképesebbé is tesz bennünket.”

lihotzky Károly,
Termeléstervezési  
és logisztikai vezető

Fajlagos közvetett és közvetlen  
szén-dioxid-kibocsátás 
kg CO2-eq/hl

5,8 kg CO2-eq/hl
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

5,8

5,7

4,5

5,6

5,5

8,2

6,3

8,6

Esettanulmány
Elektromos targoncák csökkentik  
tovább a karbonlábnyomunkat

A HEINEKEN Hungária 2015-ben döntött 
arról, hogy az anyagmozgatáshoz külső, 
professzionális beszállító szolgáltatását 
veszi igénybe. A döntés nyomán a vállalat 
telephelyein az anyagmozgatást, tavaly 
óta, elektromos targoncák végzik. 

Az intézkedés a vállalatunk számára 
többféle előnnyel járt. Karbonlábnyomunk 

éves szinten 4,3 tonnával csökkent az 
elektromos targoncák alkalmazásának 
köszönhetően. A hatás azért is lehetett 
ennyire jelentős, mert a vállalaton belül az 
elmúlt években folyamatosan növekedett 
a mozgatott raklapok mennyisége, amely 
2015-ben elérte a 3,6 millió darabot 
és 2016-ban még ennél is több raklap 
mozgatására lesz szükség. A környezetbarát 
technológia bevezetése költségcsökkenést 
is eredményezett, a kiszervezés pedig 
tervezhetőbbé tette a költségeket.  
Javult a flottamenedzsment hatékonysága 
és a munkahelyi biztonság.

2008

2008 óta 32%-kal 
csökkentettük Co2-kibocsátásunkat

2015

SZÉN-DIOXID 
KIBOCSÁTÁS

FENNTARTHATÓ 
BESZERZÉS

FELELŐS 
ALKOHOL-
FOGYASZTÁS

MUNKAHELYI 
EGÉSZSÉG ÉS 
BIZTONSÁG

OTTHON 
A KÖZÖS-
SÉGEINKBEN

VÁLLALATI 
ÉRTÉKEK

MEZŐGAZDASÁG

FÓKUSZTERÜLETEK

MALÁTA SÖRFŐZÉS CSOMAGOLÁS SZÁLLÍTÁS FOGYASZTÓPARTNEREK 

VÍZBÁZIS 
VÉDELME, 
VÍZGAZDÁL-
KODÁS

  
  

 

9%
5%

14%

39%

12%

21%

64,1
(kg CO2-e/hl)

• Mezőgazdaság
• Maláta
• Sörfőzés
• Csomagolás
• Szállítás
• Hűtés

érINtEtt tErülEtEK

a HEINEKEN csoport karbon lábnyoma
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bIEr – Kötelezettségvállalás 
a klímaváltozás hatásainak 
mérsékléséért

A HEINEKEN, a Söripari Környezetvédelmi 
Kerekasztal (Beverage Industry Environmental 
Roundtable – BIER) tagjaként a klímaváltozásra 
a társadalmak jövőjét súlyosan veszélyeztető 
tényezőként tekint. A klímaváltozás jelentette 
kihívásra válaszul a BIER tagszervezetei közös 
nyilatkozatot fogadtak el, amelyben az alábbi 
célok mellett kötelezték el magukat:

•	 Folytatják az energiafelhasználás 
csökkentését és a tisztább energiaforrások 
alkalmazását a telephelyeiken, ezzel is 
mérsékelve a károsanyag-kibocsátásukat

•	 A BIER-tagok egymással együttműködve 
osztják meg a módszereiket és 
a szaktudásukat a hatékonyabb 
vízgazdálkodás érdekében

•	 A mezőgazdaságban partnerkapcsolataikon 
keresztül és kutatások támogatásával 
járulnak hozzá egy kisebb környezeti 
terheléssel járó értéklánc kialakításához

•	 Folytatják a vízfelhasználásuk csökkentését 
iparági szinten és más iparágakat is 
arra ösztönöznek, hogy csökkentsék 
vízlábnyomukat.

zöld hűtők

2015-ben a HEINEKEN N.V. tovább folytatta 
hagyományos hűtőinek környezetbarát,  
„zöld” hűtőkre való cseréjét: globális szinten 
több mint 115 ezer ilyen hűtőt vásárolt  
a cégcsoport. 

A magyar piacra tavaly 888 darab új, zöld hűtő 
került, amellyel az arányuk a teljes állományon 
belül 52 százalékra nőtt. Ez 7 százalékos 
emelkedést jelent a megelőző évhez képest.

 
A HEINEKEN N.V. pontosan meghatározta 
azokat a paramétereket, amelyeknek  
az új hűtőknek meg kell felelniük: 
szénhidrogén-hűtőközeggel működnek, 
amely nem károsítja az ózonréteget, 
LED-égők világítják meg őket és korszerű 
energiagazdálkodási rendszerrel (EMS)  
vannak ellátva. A „zöld” hűtők összességében 
45 százalékkal kevesebb energiát  
fogyasztanak, mint a hagyományos hűtők.

Energiafelhasználás

Az összes, fajlagos energiafelhasználásba  
mind a hő-, mind az elektromos energia 
beletartozik. 2015-ben, globális szinten  
a HEINEKEN 93,4 MJ/hl energiát használt fel 
egy hektoliter sör, cider és üdítő előállításához. 
Ezen belül a gyártás fajlagos hőenergia-
felhasználása 64,8 MJ/hl volt, 4,2 százalékkal 
alacsonyabb, mint 2014-ben. Az elektromos 
energia felhasználása a gyártásban  
7,9 kWh/hl volt, ami 2,2 százalékos  
csökkenést jelent 2014-hez képest.

A HEINEKEN Hungária teljes fajlagos 
energiafelhasználása tavaly 4 százalékkal  
(87,7 MJ/hl-ról 91,5 MJ/hl-ra) nőtt és  
a cégcsoport átlaga alatt maradt. Abszolút 
értékben nem, csak a fajlagos fogyasztást 
tekintve nőtt az energiafelhasználásunk  
2015-ben. 2008-hoz képest a vállalatunk  
25 százalékkal csökkentette a teljes,  
fajlagos energiafelhasználását. 

 

A vállalatunk fajlagos hőenergia-felhasználása 
4 százalékkal nőtt tavaly, 2008-hoz viszonyítva 
31 százalékkal csökkent és nem éri el  
a cégcsoportátlagot. 

 

 
 
 

 
A HEINEKEN Hungária fajlagos elektromos-
energia-felhasználása szintén nőtt tavaly, 5%-kal, 
azonban az abszolút felhasználásunk szinten 
maradt. Az elmúlt hét évben 9 százalékkal 
csökkent az elektromosenergia-fogyasztásunk  
és a cégcsoport átlaga alatt maradt. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló  
energia nyújtotta lehetőségek kiaknázására is.  
Hőenergia-szükségletünk közel 31%-át, míg 
villamosenergia-felhasználásunk körülbelül  
10%-át megújuló energiaforrásból fedezzük,  
és célunk, hogy a jövőben ez tovább növekedjen.

 

Hulladékkezelés

Folyamatosan mérjük és nyomon követjük, 
milyen arányban hasznosítjuk újra a gyártás 
melléktermékeit. A célunk az újrahasznosítási 
ráta folyamatos javításával elérni,  
hogy a gyártás során keletkező hulladék  
100 százalékát teljesen újrahasznosítsuk. 

2015-ben a HEINEKEN 159 telephelye  
közül 71 gyakorlatilag nem szállított  
hulladékot a hulladéklerakókba.  
Az elkövetkező években szeretnénk,  
ha még több olyan telephely lenne,  
amelynek megszűnik a hulladékkibocsátása. 
Gyártási melléktermék a visszamaradt  
gabona, sörélesztő, az üveg, a karton,  
az alumínium, a műanyag és a papír.  
Jelenleg globális szinten mindezen anyagok  
94 százalékát tudjuk újrahasznosítani:  
egy részükből állati takarmány lesz,  
komposzt vagy energia. Például  
a sörfőzéshez használt gabona és élesztő 
magas tápértékkel rendelkezik, amelyet 
mind az állatok takarmányozásában, mind 
az élelmiszeriparban fel lehet használni. 
Azt a 6 százaléknyi hulladékot, amely végül 
nem kerül újrafelhasználásra, elégetik vagy 
hulladéklerakókba szállítják. Ez jelenleg 210 
kilotonna hulladéknak felel meg globális 
szinten – ezt a mennyiséget a HEINEKEN  
az elkövetkező években tovább csökkenti. 

Magyarországon az összes hulladék közel  
99 százalékát hasznosítottuk újra 2015-ben.  
A gyártási melléktermékeket állati takarmányként 
vagy talajjavító komposztként értékesítettük. 
Az egyéb hulladékot (papírt, kartont, fát, fémet, 
üveget, műanyagot) szintén nagyobb részt 
újrahasznosítottuk, kisebb hányada kommunális 
hulladékként került hulladéklerakóba.

Hulladékkezelésünk egyik fő mutatója az újra 
nem hasznosítható ipari hulladék aránya, 
vagyis az, hogy egy hektoliter sör előállítása 
közben hány kilogramm újra nem hasznosítható 
hulladék keletkezik. A célunk ennek az 
arányszámnak a fokozatos csökkentése  
a hulladékkezelési rendszerünk fejlesztésével.

A fajlagos, újra nem hasznosítható ipari 
hulladék mennyisége a HEINEKEN Hungáriánál 
tavaly 0,2 kg/hl-ről 0,24 kg/hl-re nőtt. Ez 16 
százalékos növekedést jelent az előző évhez 
képest, de kevesebb a cégcsoport átlagánál, 
amely 0,38 kg/hl. 2008-hoz képest az újra nem 
hasznosítható ipari hulladék mennyisége  
74 százalékkal csökkent a vállalatunknál.

 

összes fajlagos  
energiafelhasználás 
MJ/hl

91,5 MJ/hl
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

91,5

87,7

87,1

89,4

102,1

113,9

115,0

122,7

Fajlagos hőenergia-felhasználás 
MJ/hl

65,0 MJ/hl
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

65,0

62,5

62,2

63,5

75,5

86,4

87,1

93,6

Fajlagos villamosenergia- 
felhasználás 
kgWh/hl

7,4 kWh/hl
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

7,4

7,0

6,9

7,2

7,4

7,6

7,8

8,1

Újrahasznosításra nem  
kerülő ipari hulladék 
kg/hl

0,24 kg/hl
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0,24

0,20

0,22

0,21

0,26

0,80

0,33

0,91

Hűtőink  

52%-a  
„zöld”

a „zöld” hűtők  

45%-kal 
kevesebb energiát 
fogyasztanak

2008 óta 25%-kal 
csökkentettük fajlagos 
energiafelhasználásunkat Hőenergia- 

szükségletünk 

31%-át 
megújuló forrásból 
fedezzük

az összes hulladék 

99%-át 
újrahasznosítjuk
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Fenntartható  
beszerzés
akciók és eredmények

a HEINEKEN Csoport célkitűzései 2020-ig: 

A nyersanyagaink  
50 százalékát fenntartható 
forrásból szerezzük be.

A mezőgazdaságból származó 
nyersanyagaink 60 százalékát 
helyi gazdálkodóktól szerezzük 
be Afrikában.

Beszállítóinktól elvárjuk,  
hogy eleget tegyenek  
a Beszállítói Kézikönyvünkben 
lefektetett irányelveinknek.

A Fenntartható Mezőgazdaság  
Kezdeményezés irányelveivel összhangban 
a fenntartható gazdálkodás feltételének 
tekintjük elsősorban a fenntartható talaj-  
és vízgazdálkodás meglétét, a biodiverzitás 
megőrzését, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának és a hulladék mennyiségének 
csökkentését, a törvényes előírásoknak 
megfelelő munkakörülmények biztosítását,  
valamint az aktív szerepvállalást  
a helyi gazdaság erősítésében. 

2015-ben a HEINEKEN csoport a felhasznált 
árpa 21%-át, a komló 53%-át, a cideralma 
71%-át fenntartható forrásból szerezte be, ezzel 
teljesítette a 2015. évi fenntarthatósági célt.

A HEINEKEN Hungária minden partnere 
aláírta a vállalat Beszállítói Kézikönyvét, ezzel 
vállalva, hogy üzleti gyakorlatukban érvényre 
juttatják a fenntartható jövőt támogató 
gondolkodásmódot. A 2012 és 2015 közötti 
időszakban egy független nemzetközi 
auditor, az SGS közreműködésével az összes 
beszállítónkat átvilágítottuk.  

még több hazai beszállító

2015-ben a HEINEKEN Hungária által 
beszerzett két legfőbb alapanyagféleség  
(árpa és kukorica) tömegének mintegy 
86 százaléka magyarországi termelésből 
származott. Ez 11 százalékos emelkedést  
jelent 2014-hez képest. 2015-ben  
a HEINEKEN Hungária hosszú távú 
kötelezettségvállalást írt alá arról, hogy  
ezentúl Magyarország legnépszerűbb söre,  
a Soproni gyártásához 100 százalékban hazai 
termesztésű árpát használ fel. A Strongbow 
ciderek piaci sikerének köszönhetően tovább 
tudtuk növelni a beszerzett magyar almából 
készült almakoncentrátum mennyiségét.  
2015-ben 80 000 tonna almát vásároltunk 
hazai gazdálkodóktól – ez a teljes hazai 
almatermés több mint 10 százaléka.

„A fenntartható beszerzés nemcsak környezetkímélőbb, hanem a helyi közösségek  
fejlődését is jobban szolgálja. Az ország egyik jelentős árpafelvásárlójaként fontos  
szerepünk van a magyar vidék fejlődésében.”

Vörös szilárd
Pénzügyi  
igazgató

a két legfőbb  
alapanyagféleség 86%-át 
magyarországon szerezzük be

Esettanulmány
soproni sör kizárólag  
magyar árpából
 

2016. január 1-je óta kizárólag 
Magyarországon termesztett árpából 
készülnek a Soproni Klasszikus sörök. 
Vállalatunk már korábban is elsősorban 
magyar árpából készült malátát szerzett 
be sörei előállításához a dunaújvárosi és 
ógyallai (Szlovákia) malátagyárakból. 2015. 
decemberében az árpatermelőket integráló 
vállalatokkal kötött megállapodásában 
partnereink vállalták, hogy a Soproni 
sörökhöz szükséges árpát külön tárolják, így 
a hazai fogyasztók poharába garantáltan 
hazai forrásból érkezik a folyékony kenyér. 
A vállalás értelmében beszállítóink 
közreműködésével felülvizsgáltuk és 
átalakítottuk maláta beszerzési és  
-tárolási folyamatainkat, valamint eredet-
monitoring rendszert vezettünk be, mellyel 
folyamatosan nyomon követjük a Soproni 
sörhöz beszállított magyar árpa útját. 

A megállapodással mintegy 100 
árpatermesztő előtt nyílt meg a lehetőség 
Magyarország elmaradottabb északi és 
délnyugati régióiban arra, hogy  

a HEINEKEN Hungária beszállítóiként 
járuljanak hozzá az ország legkedveltebb 
sörének előállításához.

A nagy sörgyártók közül először  
a HEINEKEN Hungária tett vállalást  
a hazai árpatermesztés támogatására, 
amely a világcég szigorú minőségi 
követelményeinek is megfelel.  
Döntéséhez a vállalat akkor is tartja  
magát, ha a magyar árpáért esetleg 
többet kell fizetni a valamelyik szomszédos 
országban termesztettnél. Erre nemcsak  
a megállapodás kötelezi a cégünket, hanem 
a minőség iránti elkötelezettsége is. 

A sörgyártáshoz szükséges árpa egy részét 
a HEINEKEN szlovákiai Ógyallán működő 
malátagyárában dolgozzák fel, amely  
a régió más országainak sörgyártásában 
is szerephez jut, így a magyar gazdák 
részben exportra is termelnek. A magyar 
piacra a sör a HEINEKEN Hungária 
soproni, illetve martfűi gyáraiban készül. 
Ehhez a vállalat mintegy 20 000 tonna 
malátát dolgoz fel üzemeiben évente.  
Ez körülbelül 26 000 tonna árpából 
állítható elő, amely a teljes  
magyarországi sörárpatermés  
20 százalékának felel meg.
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A sör, mértékkel fogyasztva, a saját 
határaival tisztában levő, felnőtt ember 
számára élvezetes, amely gazdagabbá 
teszi társas együttléteinket. Mindazonáltal 
Magyarország egyik vezető sörgyártójaként 
vállalatunk tisztában van azzal, hogy a túlzott 
alkoholfogyasztás egy valós, ám összetett 
társadalmi probléma, amelyre nincsenek 
egyszerű válaszok. A felelős alkoholfogyasztás 
és annak népszerűsítése ezért áthatja a vállalat 
működésének minden területét. 

A HEINEKEN Hungária szigorúan betartja  
a felelős kereskedelmi kommunikáció 
vonatkozó szabályait. Az Önszabályozó 
Reklámtestület (ÖRT) tagjaként, az iparági, 
kormányzati és civil szervezetekkel  
összefogva hívja fel a figyelmet a túlzott 
alkoholfogyasztás veszélyeire.

A HEINEKEN Hungária 2009 óta fiatalokat 
és szüleiket megszólító weboldalt üzemeltet 
a felelős alkoholfogyasztás népszerűsítésére. 
A www.holahatár.hu weboldalra 2015-ben 
több mint 12 000 alkalommal kattintottak, 
hogy bővebb információkat szerezzenek az 
alkoholfogyasztással kapcsolatos tényekről  
és tévhitekről, számos információhoz és 
hasznos tipphez jussanak a témában. 
Az oldalt az elmúlt évekhez hasonlóan 
termékeink címkéin is népszerűsítettük.

Cool@work

A HEINEKEN Hungária minden dolgozója 
felelős azért, hogy a köztudatban milyen 
kép alakul ki a sörfogyasztásról, így minden 
kollégánk a kulturált és felelős sörfogyasztás 
nagykövete, hiszen magatartásuk híven tükrözi 
a HEINEKEN felelős alkoholfogyasztásról 
vallott elveit. Alkoholpolitikánk a nemzetközi 
Cool@work útmutatásain alapul. 

2015-ben minden olyan kollégánk, aki 
napi munkája során marketing-, jogi vagy 
kommunikációs tevékenységet végez, átesett 
egy kötelező RCC (Rules on responsible 
communication) tréningen. Ezen irányelvek 
közé tartozik az a belső szabályzat is, miszerint 
a felelős alkoholfogyasztást népszerűsítő 
Fogyaszd felelősséggel! logónk minden 
kommunikációs anyagunkon szerepel,  
így a termékeink címkéjén is.

 
A felelős alkoholfogyasztás népszerűsítésére 
évente dolgozói kampányt indítunk a többi 
HEINEKEN leányvállalattal összehangoltan. 
2015. szeptember 20-án 56 ország több 
mint 40 000 dolgozója csatlakozott a 
kampányhoz. Magyarországon hírlevéllel, 
kvízzel, nyereményjátékkal és a Sofőrhívó mobil 
alkalmazást népszerűsítő kreatív fogyasztói 
kampánnyal hívtuk fel a figyelmet a felelős 
alkoholfogyasztás fontosságára.

Esettanulmány
sofőrhívó

2015-ben egy hazai start-up vállalkozással 
együttműködve indítottuk el a Sofőrhívó 
mobilalkalmazást népszerűsítő kampányt.  
Ez egy új, egyedi és modern megoldás,  
amely összegyűjti az összes, az adott  
helyen elérhető sofőrszolgáltatást,  
majd a tarifáik, gyorsaságuk vagy 
szolgáltatásaik minősége alapján  
kilistázza őket a felhasználó részére.

Ha valaki szórakozás közben alkoholt 
fogyasztott és emiatt már nem vezethet, 
elég néhány koppintással, a Sofőrhívó 
alkalmazással egy sofőrt kiválasztania,  
aki hazafuvarozza. 

Az alkalmazás nemcsak hasznos, de  
a túlzott alkoholfogyasztás kockázataira 
is felhívja a figyelmet. Az alkalmazás és a 
vendéglátóhelyeken terjesztett söralátétek 
szórakoztató játékokat és nyelvtörőket  
is szolgáltatnak annak illusztrálására,  
hogy csekély mennyiségű alkohol is  
milyen mértékben képes korlátozni  
a cselekvőképességünket.

A HEINEKEN Hungária az alkalmazás 
segítségével arra figyelmezteti fogyasztóit, 
hogy alkoholos állapotban ne üljenek  
a volán mögé. Az üzenetet az alkalmazás 
népszerűsítése közben 50 000 Facebook- 
felhasználóhoz juttattuk el; több mint 7800 
alkalommal nézték meg az interneten a 
Sofőrhívót bemutató videót, és több mint 
ezren töltötték le magát az applikációt.

Felelős  
alkoholfogyasztás
akciók és eredmények

a HEINEKEN Csoport célkitűzése 2020-ig: 

A felelős fogyasztás 
népszerűsítése a Heineken 
márkán keresztül, amellyel 
közvetlenül szólítjuk meg  
a fogyasztóinkat világszerte. 

A felelős alkoholfogyasztás 
népszerűsítése más iparági 
szereplőkkel, állami szervekkel, 
civil szervezetekkel és 
szakértőkkel partnerségben. 

Célunk iparági szinten 
globális irányelvek és akciók 
megvalósítása 11 globális 
alkoholgyártó vállalattal 
közösen.

„Nekünk is szerepünk van abban, hogy a sör, a hagyományaira rátalálva,  
egy kifinomult, trendi italként a gasztronómia és a kulturált szórakozás részévé vált.  
Büszke vagyok erre és örülök, hogy a sör a nők körében is egyre népszerűbb.”

 
Pálfalvi márta
Vállalati kapcsolatok és 
kommunikációs igazgató

2015-ben több mint  

120 millió palackon  

és 227 millió dobozon szerepelt 
a Fogyaszd felelősséggel! logó
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munkahelyi  
egészség  
és biztonság
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a világon több mint 81 000 ember dolgozik a HEINEKEN vállalatnál, magyarországon  
524 kollégánk van. sikerünket a közösen formált vállalati kultúra alapozza meg,  
melynek alapvető eleme a munkabiztonság, az egészségvédelem, továbbá egy nyitott, 
ösztönző, egymásra odafigyelő munkahelyi légkör megteremtése.

a HEINEKEN fenntartható fejlődésének legfontosabb kulcsa maga a munkavállaló.  

érINtEtt tErülEtEK

munkahelyi balesetek

Vállalati szinten összesen 5 munkavégzéssel 
összefüggő baleset történt 2015-ben. Sopronban 
tavaly egyetlen, nem súlyos munkahelyi baleset 
történt. Vállalatunk martfűi sörgyárában  
egyetlen baleset sem történt 2015-ben.  
Az 1000. balesetmentes napot a martfűi 
munkatársaink 2015. június 19-én ünnepelték.

Ebben a kimagasló eredményben szerepet 
játszott, hogy a vállalatunknál tavaly vezettük be 
a viselkedésalapú munkabiztonsági eljárást  
(Behaviour-Based Safety – BBS) és auditokat. 
Ennek a lényege az, hogy az audit során nem 
egyének, hanem csapatok hozzáállását ellenőriz-
zük, és az elismerés is csapatoknak szól. Ez arra 
ösztönzi a munkatársakat, hogy a mindennapi 
munka során egymást figyelmeztessék a mun-
kabiztonsági szabályok betartására, s egymásra 
odafigyelve, folyamatosan javítva, egyre bizton-
ságosabbá tegyék a munkafolyamatokat. Az új 
megközelítés elterjedésében szerepet játszott  
a Munkavédelmi Bajnok cím megalapítása is.

Ezt egészíti ki a TPM metodológia alkalmazása, 
amely segít a balesethez vezető helyzetek 
azonosításában, leírásában és gyors megosz-
tásában. A gyár területén a magas kockázatú 
területek és tevékenységek jelölésére feltűnő 
vizualizációt használunk. Ugyancsak fontos 
tényező a balesetmentességben, hogy a 
HEINEKEN Hungária dolgozói rendszeresen 
vesznek részt kötelező munkabiztonsági 
tréningeken, továbbá folyamatosan dolgozunk 
a jobb munkahelyi ergonómia kialakításán és 
szükség esetén szakértőket is bevonunk a gépek 
még biztonságosabb üzemeltetése érdekében. 
 
 

 
 
 
 
 

Katasztrófavédelmi Nap, sopron

2015 októberében Katasztrófavédelmi Napot 
tartottunk Sopronban, amelyen a gyár összes 
dolgozója részt vett. A városi tűzoltóparancsnok 
előadását követően kiürítési gyakorlatot 
tartottunk, a dolgozók elpróbálták, hogy mi a 
teendő egy szimulált katasztrófahelyzetben. 
A Katasztrófavédelmi Napon a dolgozók 
elsősegélynyújtási tréningben is részesültek.

Újraélesztési tréning  
a budapesti irodában
13 munkatársunk vett részt 2015-ben  
a budapesti irodánkban újraélesztési tréningen.  
A résztvevők, többek között, megtanulták, 
hogyan alkalmazzák az irodánkban  
elhelyezett defibrillátort (AED készülék), 
valamint részesültek az alapvető egészségügyi 
vészhelyzetek kezelésének oktatásában.  
A tréning elvégzésével a résztvevők minősített 
újraélesztők lettek.

Az irodában kihelyezett életmentő készülékkel 
elkerülhető, hogy egy hirtelen szívmegállás 
halált okozzon. Ilyen esetekben az azonnal 
(1-2 percen belül) megkezdett újraélesztés 
kulcsfontosságú, a készülékek alkalmazása 
pedig nem igényel különösebb szakértelmet.

 
Egészségvédelmi  
és Prevenciós Napok

A HEINEKEN Hungária tavaly ötödik 
alkalommal csatlakozott Magyarország átfogó 
szűrővizsgálati programjához, amelyet az 
Európai Unió is támogatott. A vállalat összes 
munkatársa térítésmentesen vehetett részt 
egy komplex szűrési programon, a vállalati 
Egészségvédelmi és Prevenciós Napokon. 
Összesen 1505 vizsgálatot végeztek el  
a szűrések során, amelyről anonim módon 
kaptak részletes beszámolót a cégvezetők.

 
sportnap
Sportnapot tartottunk 2015. szeptember  
21-én Zsámbékon, a Driving Campben.  
Az eseményen – amelynek fővédnöke 
Talmácsi Gábor, gyrosaságimotor világbajnok 
volt – 350-en vettek részt, a munkatársaink 
és családtagjaik. A sportversenyek mellett 
egészségügyi szűrésekre is sor került, volt 
főzőverseny, gyerekprogramok és táncház.  
A rendezvényre kitelepült a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet, hogy  
bemutassa a Soproni Jóleső Segítséghez 
köthető Ygen programját.

2015-ben teljesült a HEINEKEN egyik 
globális célkitűzése: értékesítési vezetői 
közül kétezren vettek részt vezetésbiztonsági 
tréningen. Vállalatunk a Sportnap keretében 
biztosított lehetőséget a rendezvény 
minden résztvevőjének biztonságtechnikai 

tesztvezetésre. Négy modulon több mint 
90 kollégánk vett részt a vezetéstechnikai 
gyakorlaton.

 
Első a biztonság
Minden vállalati oktatásnál és 
kommunikációnál többet ér, ha az emberek 
azzal szembesülnek, mit jelent az egészségük 
és biztonságuk a saját hozzátartozóik számára. 
Ez a megfontolás motiválta a 2015-ben 
indított érzékenyítő vállalati kampányunkat. 
A munkatársaink gyermekeit kértük meg, 
hogy mondják el, mit jelent számukra szüleik 
biztonsága, illetve rajzversenyt hirdettünk 
körükben ebben a témában. Minderről,  
a gyerekeket bevonva kisfilmet is készítettünk, 
amelyet a vállalat belső kommunikációs 
csatornáin megosztottunk a munkatársainkkal.

Ezzel párhuzamosan a biztonságos vezetést  
a rendszeres munkaértekezletek egyik 
témájává tettük, ezzel is aláhúzva ennek 
fontosságát. Öt aranyszabályban foglaltuk 
össze, mi az, ami nélkülözhetetlen  
a biztonságos vezetéshez. Amellett, hogy  
a középvezetők ezeket a munkaértekezleteken 
bemutatták, a kereskedelmi képviselők 
autóit is elláttuk az öt aranyszabályt 
ismertető matricákkal. Ugyancsak a jobb 
vezetésbiztonság érdekében, a képviselők 
autóiban kicseréltük a mobiltelefon- 
kihangosítókat. 

„Számunkra fontos munkatársaink erős kötődése vállalatunkhoz. Dolgozóink munkahelyi elkötelezettségét, 
munkakörnyezetükkel való elégedettségét évente mérjük és sokat teszünk annak érdekében, hogy jól 
és biztonságban érezzük magunkat a munkahelyünkön. Kiemelkedően törődünk a munkabiztonság 
javításával, a potenciális balesetek megelőzésével nemcsak a gyárainkban, de a közúti közlekedésben is.”

diós lászló 
Emberi erőforrás 
igazgató 

több mint  

1000  
balesetmentes  
nap martfűn

Esettanulmány
Vállalat által garantált minimálbér 
 
 
A HEINEKEN fenntartható fejlődésének 
legfontosabb kulcsa a munkavállaló.  
A munkatársaink elkötelezett munká-
jának köszönhető az az üzleti siker,  
amelynek hasznából a vállalat a mun-
kavállalóit is részelteti. A HEINEKEN  
Hungária azzal is megbecsüli munka-
vállalóit, hogy magasabb bruttó  
minimálbért fizet számukra  
a törvényileg előírt minimálbérnél.

2015-ben Magyarországon a tör vényben 
előírt minimálbér 105 000 forint volt. 
Ezzel szemben a HEINEKEN Hungária 
ennél 52 százalékkal magasabb 
minimálbért, 160 000 forintot garantált 
dolgozói számára.
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működésünk során fogyasztók és érintettek millióival kerülünk közvetlen kapcsolatba.  
ahol van lehetőségünk a közösségek támogatására, ott megtesszük. Ez egyaránt szolgálja  
az üzleti sikereket és támogatja hosszú távon a közösségeket. 

A legközvetlenebb módon azzal segíthetjük a 
közösségeinket, hogy működésünk pozitív hatást 
fejt ki az érintett régió, ország fejlődésére. Ezért 
elmondhatjuk, hogy a HEINEKEN üzleti sikere  
a beszállítói és a közösségei sikere is egyben.  
A HEINEKEN Hungária aktív részese Sopron és 
Martfű életének, munkaadóként és adófizetőként 
is fontos szerepet tölt be ezekben a városokban 
és az ország gazdaságában. Sopronban a helyi 
költségvetés 7, Martfűn pedig 17%-a származik a 
HEINEKEN Hungária által befizetett helyi adókból.

A magyar gazdaságra kifejtett hatásunkat  
a gazdasági lábnyomunkról készült tanulmány 
segítségével mértük fel 2014-ben. Eszerint 
a helyi gazdaság jelentős szereplői vagyunk 
mind Sopronban, mind Martfűn, akár a 
helyi adókat, akár a foglalkoztatást tekintve, 
a közvetett hatásokon keresztül a teljes 
nemzeti gazdasági GVA-hoz (gross value 
added, azaz bruttó hozzáadott érték) való 
hozzájárulásunk pedig 0,3 százalékot tett ki. 
A tevékenységünk eredménye – a HEINEKEN 
Hungária 524 dolgozójának munkája – tehát 
nemzetgazdasági szinten is kimutatható.

Társadalmi felelősségvállalási stratégiánkat 
érintettjeinkkel való párbeszédben alakítjuk, 
döntéseinkben figyelembe vesszük  
érintettjeink igényeit és véleményét.

soproni Jóleső segítség

2014-ben Magyarország legnagyobb 
egyösszegű adományával elindítottuk a 
Soproni Jóleső Segítség programot. 101 millió 
forinttal támogattuk a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet Ygen Humánerőforrás 
központjain keresztül a munkanélküliek 
elhelyezkedését. A támogatásnak köszönhetően 
egy kétéves programot valósítottunk meg, 
amelyben több, mint 800 álláskereső vett részt. 
A program során a bevont álláskeresők  
60 százaléka sikeresen elhelyezkedett.

A Soproni Jóleső Segítség által 
megfogalmazott optimizmus üzenetét 
fesztiváljainkon, egy tízállomásos, országos 
álláskereső roadshow keretében és ingyenes 

álláskereső kékszám működtetésével is 
népszerűsítettük közel 5000 fő elérésével.  
Az álláskereső kékszámot több mint félmillió 
Soproni multipack csomagolásán és 300 000  
söralátéten hirdettük. Szemléletformáló 
kampányunkkal több mint 10 millió  
emberhez juttattuk el a Soproni Jóleső 
Segítség program üzenetét. 

A programnak köszönhetően a Soproni 
lett az első társadalmilag felelős sörmárka 
Magyarországon. Soha egyetlen sörmárka 
sem indított CSR programot ezelőtt. A Jóleső 
Segítség program jelentős szakmai sikereket  
is elkönyvelhetett, ugyanis 2015-ben Arany  
és Platina Effie-t, Arany Prizma díjat 
és HEINEKEN Global Társadalmi és 
Fenntarthatósági díjat nyert.

„A vállalat és közössége szoros kapcsolatban élnek egymással,  
egyik sem lehet sikeres a másik nélkül.  
A HEINEKEN Hungária ezért aktívan keresi a kapcsolatot érintettjeivel,  
és rendszeresen kikéri véleményüket a működéséről.”

bors Kata 
Vállalati  
kommunikációs és  
digitális tartalom vezető

Esettanulmány
érintetti Fórum sopronban

2015 áprilisában konzultációra hívtuk 
soproni érintettjeinket: önkormányzati 
képviselőket, a helyi hatóságok,  
a legfontosabb beszállítóink, helyi civil 
szervezetek képviselőit, véleményvezéreket. 
A célunk az volt, hogy megismerjük 
érintettjeink visszajelzéseit és a felénk 
megfogalmazott igényeit. Ezeket a fórum 
előtt a meghívottakkal lebonyolított 
négyszemközti interjúk során is felmértük, 

hogy az eseményre releváns témákkal és 
válaszokkal érkezhessünk.

A rendezvényen a résztvevők elmondták, hogyan 
látják a sörpiac és ezen belül a HEINEKEN 
Hungária szerepét az országban és Sopronban, 
a vállalat és a helyi közösség kapcsolatát.  
A fórumon szóba került a vállalati szponzoráció, 
a marketingkommunikáció, a munkaerőpiac 
és oktatás helyzete, a felelősségteljes 
alkoholfogyasztás, a helyi úthasználat kérdése.

Többen méltatták vállalatunk szerepét Sopron 
fejlődésének előmozdításában, a vállalat 

hozzájárulását a Sopronról kialakult  
pozitív kép megformálásában 
Magyarországon és a határokon kívül. 
Elhangzott, hogy ennek erősítéséért  
érdemes még inkább összehangolni  
a Soproni sör termékmarketingjét a soproni 
városmarketinggel, amelyből mindkét fél 
profitálhat. Minden résztvevő kifejezte 
nyitottságát a HEINEKEN Hungáriával való 
együttműködés elmélyítésére, vállalatunk 
képviselői pedig konkrét intézkedésekre tettek 
ígéretet, amelyekkel kezelni lehet a közösséget 
aktuálisan foglalkoztató problémákat, mint 
amilyen például a közös úthasználat.

soproni Jóleső segítség:  

közel 500 álláskereső  
talált munkát

érINtEtt tErülEtEK
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önkéntesség

2015-ben vállalati önkéntes programunkat  
is a Soproni Jóleső Segítség programhoz 
kötöttük. Munkatársaink segítségével 
takarítottuk ki a program során alapított 
soproni Ygen-irodát, valamint a roadshow-k 
alkalmával számos kollégánk önkénteskedett 
és segédkezett a vidéki rendezvények 
megvalósításában. 

 
Föld Napja martfűn

A nemzetközi Föld Napján, 2015. április 25-én 
helyi partnerünk, a Bunge Zrt. dolgozóival 
közösen martfűi dolgozóink a Martfű és 
Rákócziújfalu közötti kerékpárutat és a 
Tisza partját tisztították meg az eldobált 
szeméttől. Az önkéntes munkában összesen 
140 ember vett részt, akik szakemberek és 
gyerekek segítségével őshonos halakat is 
visszatelepítettek a Tiszába. 

 
segítettünk a soproni  
tanulmányi Erdőgazdaságnak

2015. május 9-én 5. alkalommal segítettünk 
a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaságnak. 
Lecsiszoltuk majd lefestettük a Várhely 
kilátóhoz tartozó ill. az odavezető úton 
található 14 asztalt, 30 padot valamint 
információs táblákat. Az önkéntes munkában 
összesen 26 kolléga illetve családtagjaik  
vettek részt. A szorgalmas munka közben  
a bográcsban is elkészült a kitűnő gulyás,  
amit jóízűen elfogyasztottunk.  
Jó volt segíteni, jó volt együtt lenni!

az amstel szolidaritás alapítvány 

Az Amstel Szolidaritás Alapítvány 1998-ban 
azzal a céllal jött létre, hogy a HEINEKEN 
Hungária dolgozói saját adományaikkal 
segíthessék nehéz helyzetbe került  
kollégáikat. 2005 óta maga a vállalat is 
aktívan részt vesz az alapítvány munkájában, 
és pénzügyi támogatást nyújt a célok 
megvalósításához.

2015-ben 1%-os szja-felajánlásokból csaknem 
egymillió forint folyt be az alapítványhoz, 
amelyet a vállalat 1 millió forintos adománya 
egészített ki. Az alapítvány 21 esetben közel 
2,4 millió forint értékben nyújtott támogatást 
dolgozóinak elsősorban szociális és temetési 
segélyként – az alapítvány célkitűzéseivel 
összhangban és az alapítványi kuratórium 
döntése alapján. Ez egyenként, átlagosan 
113 ezer forintos támogatásnak felelt meg. 
Tavaly elhunyt dolgozóink családtagjainak 
támogatására kiemelten sok pénzt 
fordítottunk. 

Helyi támogatás

2015-ben két jubileumot is ünnepelhettünk. 
Soproni sörgyárunk 120, martfűi gyárunk  
30 éves lett. Sörgyáraink születésnapját 
egy-egy sörfesztivállal tettük még 
emlékezetesebbé. A fesztiválok bevételét 
soproni és martfűi helyi civilszervezetnek 
ajánlottuk fel a fesztiválok résztvevőinek 
szavazatai alapján. A soproni sörfesztiválon  
a Soproni Szociális Intézmény, Martfűn  
a Városszépítő Egyesület kapta  
a legtöbb szavazatot és ezzel  
a sörfesztivál bevételét.

Vállalati értékek
akciók és eredmények

HeiCode

A HEINEKEN etikus kereskedelmi politikáját  
és a dolgozóinktól elvárt viselkedést  
a HEINEKEN etikai kódexe, a HeiCode 
tartalmazza. 2015-ben minden új belépő 
kollégánk HeiCode-tréningen vett részt, amely 
során felhívtuk a figyelmüket az etikus üzleti 
magatartás alapvető szabályaira, mint például 
az összeférhetetlenség, vagy a tisztességes 
verseny irányelveire. 2013 óta vállalatunknál 
érvényben van a Speak Up rendszer, melynek 
segítségével kollégáink jelezhetik, ha úgy érzik, 
sérülnek a HeiCode-irányelvek a vállalatnál. 

dolgozói elégedettség

2010 óta kétévente, majd 2014-től kezdődően 
évente megkérdezzük kollégáinkat arról, 
hogyan érzik magukat a vállalatnál. A 2015 
októberében végzett Dolgozói elégedettség 
felmérésben kollégáink 89%-a mondta el 
véleményét. A felmérés minden alkalommal 
ugyanazt a 11 dimenziót vizsgálja. 

A 2014-es eredményekhez képest 2%-kal 
javult a dolgozói elégedettség. A legjobb 
eredményeket az Azonosulás a vállalattal 
(80%), a Közvetlen felettesem (78%) és a  

 
 
Kötődés a vállalathoz (73%) dimenziókban 
értük el. A legnagyobb fejlődést az 
Együttműködés és csapatmunka,  
valamint az Egyéni fejlődés és karrier 
dimenziókban tapasztaltuk. 

Odafigyelünk munkatársaink véleményére.  
A felmérés eredményei segítenek a kollégáink 
számára fontos témákra összpontosítani  
a következő években.
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„Ha jó a közösség, ha ösztönző a munkakörnyezet, akkor jó bejárni dolgozni.  
Aki elégedett és jól érzi magát a munkahelyén, könnyebben dolgozik.  
Miközben az egymás megbecsülésére épülő, barátságos munkahelyi légkört  
önértéknek tekintjük, nyilvánvaló, hogy ebből versenyelőnyünk is származik.”

Horváth Kitti
Személyi és 
szervezetfejlesztési 
vezető

a működése óta eltelt  
években több mint  

22 millió  
forinttal segítette az  
amstel szolidaritás  
alapítvány mintegy  

220 rászoruló  
kollégánkat

Esettanulmány
Példaképeket támogattunk

A HEINEKEN Hungária alapvető törekvése, 
hogy működésével pozitív hatást 
gyakoroljon a közösségeire, elősegítve 
ezzel fejlődésüket. Meggyőződésünk,  
hogy egy közösség azzal válhat  
sikeressé, ha felkarolja a tehetségeit,  
akik pedig sikereikből részeltetik  
az őket támogató közösségeket. 

Vállalatunk ezt szem előtt tartva döntött 
úgy, hogy kiemelt támogatója lesz 
a Példakép Alapítvány kezdeményezésének. 
A szervezet ugyanis olyan 40 év alatti fiatal 
vállalkozók elismerését tűzte ki célul, akik 
vállalkozásukkal, életmódjukkal pozitív 
példát mutatnak a társadalomnak és  
a fiatal generációnak. 

Vállalatunk az Év Példaképe pályázat 
Közönségdíját külön támogatásban 
részesítette. Ezt Merker Dávid, a Városi  
Séta Kft. ügyvezetője, a Hosszúlépés.  
Járunk? városi séták megálmodója kapta.  

A Hosszúlépés elsősorban tematikus városi 
sétákat és játékokat szervez Budapesten. 
2013 tavasza óta mind a közönségük 
nagyságában, mind a séták számában 
piacvezetők lettek ezen a területen. 

érINtEtt tErülEtEK



Kérjük, ossza meg velünk jelentésünkkel, 
fenntarthatósági kezdeményezéseinkkel, 
eredményeinkkel kapcsolatos véleményét, 
hogy munkánkat jobban végezhessük! 
 
José matthijsse, Vezérigazgató 
maria butler, Műszaki és ellátási lánc igazgató 
Pálfalvi márta, Vállalati kapcsolatok  
és kommunikációs igazgató 
bors Kata, Vállalati kommunikációs  
és digitális tartalom vezető

a HEINEKEN Hungária kiadványa:  
9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.  
Tel.: +36 99 516 100  
E-mail: info@heineken.hu  
Internet: www.heinekenhungaria.hu

Készítette: HEINEKEN Hungária Vállalati 
Kapcsolatok Osztály 

szöveg, szerkesztés: Uniomedia 
Kommunikációs Ügynökség Zrt. 2016

grafikai kivitelezés,  
elektronikus megjelenés:
•	 Addison Corporate Marketing Ltd., London
•	 Formaa Bt.

Fényképek, ábrák:
A kiadványban szereplő fényképek és ábrák  
a HEINEKEN Hungária tulajdonát képezik.

Kiadványinformációk

A jelentés online változata: heinekenhungaria.hu/fenntarthato-fejlodes/fenntarthatosagi-riportok 
Nemzetközi Fenntarthatósági Jelentés 2015 (Deloitte által auditált): sustainabilityreport.heineken.com


