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JELENTÉSTÉTELI ADATOK [102-1] [102-3]

A SZERVEZET NEVE HELL ENERGY Magyarország Kft.

A SZERVEZET KÖZPONTJA 1062 Budapest, Andrássy út 126.

A JELENTÉS HATÁSKÖRE
A fenntarthatósági jelentés a HELL ENERGY 
Cégcsoport HELL ENERGY Magyarország Kft. és 
QUALITY PACK Zrt. tagvállalataira terjed ki

JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAK 2020-as naptári év

JELENTÉSTÉTELI CIKLUS Éves
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VEZETŐI KÖSZÖNTŐ [102-14]

Kedves Olvasó!

A HELL ENERGY az idei évben először készíti el 
fenntarthatósági jelentését, amelyben tájékoztatást 
adunk a 2020-as évi fenntarthatósági teljesítményünkről. 
Büszkék vagyunk rá, hogy a HELL a világ leggyorsabban 
növekvő energiaital gyártó cégei közé tartozik. A gazdasági 
növekedés mellett kiemelten fontosnak tartjuk az emberi 
értékeket, a környezettudatos gondolkodást és a jövő 
védelmét, ez tevékenységünk minden területét áthatja. 

A HELL csoport prémium termékeket gyárt, amelyeknek 
a környezettudatos és energiahatékony módon 
történő előállítását prioritásként kezeljünk. A minőség 
biztosításához és a megfelelő működéshez szükséges a 
folytonos megújulás és innováció, aminek köszönhetően 
a fogyasztók folyamatosan változó igényét is ki tudjuk 
elégíteni. Fenntartható csak egy olyan termék lehet, 
amelynek az előállítása során a környezeti tényezőket 
is figyelembe vesszük: törekszünk termékeinket minél 
alacsonyabb környezetterhelés mellett, illetve hatékony 
és a innovatív módon előállítani. Ily módon szeretnénk 
elérni, hogy a termékeink 10, 20 vagy akár 100 év múlva is 
piacképesek legyenek. 

Filozófiánk, hogy az emberi egészséget és a környezet 
védelmét mindig az első helyen kezeljük. A fenntartható 
működés egyik fő motorja a HELL csoport vertikális 
integrációja: már a dobozgyártás is a csoporton belül 

történik, így függetlenné váltunk a beszállítóktól ezen 
a téren. A dobozgyár közvetlenül a töltőüzem mellett 
helyezkedik el, ami nem csupán a profit szempontjából volt 
jó döntés, hanem a környezeti terhelést (illetve az ÜHG 
kibocsátást) is tudtuk csökkenteni a fuvarok számának 
csökkentése révén. 

A vertikális integrációt már régóta célul tűztük ki, 
megvalósítását a vállalat termelési szintjéhez kötöttük. 
Fontos, számunkra hogy mindig legyen egy vízió és 
hozzátartozó mérföldkövek, amelyek teljesítésére 
folyamatosan törekszünk. Fő motivációnk, hogy a 
fogyasztók első választásként tekintsenek a termékeinkre. 
Az erős vállalati kultúránk segített minket abban, 
hogy működésünk 15 éve alatt, minden évben sikerült 
növekedést elérnünk, ami az utóbbi időben rendkívül 
dinamikussá vált.

Nemzetközi sikereink ellenére sem feledkezünk meg  
gyökereinkről, kiemelt feladatként tekintünk Borsod-Abaúj-
Zemplén megye és a szikszói térség támogatására. A 
nemzetközi piacon realizált bevételeinket Magyarországon 
fektetjük be, amely segítségével újabb beruházásokat 
hajtunk végre, és értékes munkahelyeket teremtünk. 
Számos, a térségben élők javát szolgáló programnak 
és eseménynek vagyunk elkötelezett támogatói és 
törekszünk a jövő generációjának képzésére, a fiatalok 
karrierlehetőségeinek biztosítására is. 

Célunk, hogy a HELL csoport az egyértelmű választás, 
lehetőség, büszkeség és jó példa legyen érintettjei számára, 
mind munkahelyként, nemzetközileg is sikeres családi 
vállalkozásként és energiaitalként.

Csereklye Barnabás

ügyvezető igazgató
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A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE  
[102-54] [102-40] [102-42] [102-43] [102-44] [103-1] [102-50]

A HELL ENERGY a világ egyik leggyorsabban fejlődő 
FMCG (Fast-moving consumer goods vagy gyorsan forgó 
fogyasztási cikkek) márkájaként, az átlátható működés, 
a társadalmi felelősség- és szerepvállalás mellett a 
fenntartható működés mellett is elkötelezte magát. Idén 
először, bárki számára elérhető módon, fenntarthatósági 
jelentés keretében adunk tájékoztatást fenntarthatósági 
teljesítményünkről. 

Ebben a jelentésben a 2020-as naptári év eseményeit, 
eredményeit és kihívásait foglaljuk össze. Törekedtünk 
arra, hogy már az első fenntarthatósági jelentésünk 
a GRI (globális jelentéskészítési kezdeményezés) “GRI 
in accordance Core” alapszintű GRI alkalmazási szint 
követelményeinek megfelelően, annak elemeit magában 
foglalva készüljön el. A Társaság fenntarthatósági 
jelentésében feltüntetett témák összeállítása és 
lehatárolása kifejezetten a jelentésírás céljára, egy 
lényegességi vizsgálat keretében, interjúk segítségével és 
kérdőíveken keresztül került meghatározásra. A jelentésben 
érdekelt felek azonosításánál és kiválasztásánál figyelembe 
vettük, hogy minden terület képviselőjét bevonjuk a 
vizsgálatba.

Jelentésünkben megjelenített adatok a QUALITY PACK Zrt.
és a HELL ENERGY Kft.-re vonatkoznak. Teljesítményünket 
munkatársainkkal, beszállítóinkkal, üzletfeleinkkel és 
fogyasztóinkkal való kapcsolatunk tekintetében értékeljük. 

Számunkra a fenntarthatóság nem csak a gazdasági 
fenntarthatóságot és a rendelkezésre álló erőforrások 
tudatos felhasználását jelenti, hanem a gyár belső és 
külső, szűkebb és tágabb környezetének és közösségeinek 
figyelembevételét is. Hisszük, hogy fenntarthatósági 
teljesítményünk javításával elősegíthetjük a társadalmi és 
környezeti problémák megoldását. A vállalati teljesítmény 
kulcsadatai mellett fontosnak tartjuk az adott év 
tekintetében hangsúlyos, közérdeklődés tárgyát képező 
témák bemutatását is. 

Jelentésünkben a fenntarthatóságot 3 fő témakör: a 
világunk, környezetünk és társadalmunk és a lényegességi 
vizsgálat eredményei alapján kiemelt témák mentén 
értékeljük.

Működésünk során szem előtt tartjuk az ENSZ által 
megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célokat 
(SDG-k), amelyek olyan univerzális, mindannyiunk jólléte 
szempontjából lényeges témaköröket érintenek, mint az 
egészség, a felelős fogyasztás vagy a klímaváltozás  és 
negatív hatásainak leküzdése. 
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SZEMPONTJAINK A JELENTÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA SORÁN [102-46]

Érintettek bevonása [102-47]
Jelentésünk tartalmának meghatározásához lényegességi vizsgálatot végeztünk, melyben 
belső és külső érintettjeinket kértük szóban és kérdőíves formában az egyes témák 
fontosságának, HELL szempontjából való lényegességének értékelésére. 

Vezetői megközelítés [103-1] [103-2] [103-3]
A lényegességi vizsgálat során azonosított és a Jelentés fókuszában álló kiemelt, lényeges 
témákat a vezetőség a szervezeten belül is kiemelten kezeli. Ennek megfelelően belső 
utasításokat, politikákat és kötelezettségvállalásokat hoztunk létre és felülvizsgálatok 
valamint vezetői gyorskörök formájában folyamatosan nyomon követjük a célkitűzésekhez 
kapcsolódó területek alakulását. Számos területen rendelkezésre állnak panaszkezelési 
mechanizmusok, illetve történnek konkrét kezdeményezések, pl. programok vagy különböző 
belső folyamatok kerülnek bevezetésre az adott terület fejlesztésére. A fentiek, illetve ezek 
hatékonyságára, eredményességére vonatkozó speciális információk az egyes fejezetekben 
az adott témánál részletesen bemutatásra kerülnek.

GRI szabványnak történő megfeleléshez 
szükséges információk (ideértve a 

lényegességi vizsgálat elvégzését is) 

ESG (környezeti, társadalmi, 
vállalatirányítási) értékelések során 

figyelembe vett információk

A HELL különböző területeinek vezetői 
által lényegesnek tartott témák

Érintettek érdeklődésére számot tartó 
információk
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A lényegességi vizsgálat eredményeként meghatározásra kerültek a HELL számára materiális témák, melyek a következők:

Jogszabályoknak 
való megfelelés

Termékbiztonság 
és minőség

Csomagolás
visszagyűjtése,
újrahasznosítás

Fogyasztók 
egészsége 

és biztonsága

Etikus működés

Környezetvédelmi 
szabályoknak 

való megfelelés

Csalásmegelőzés 
és biztonság

Újrahasznosított 
anyagok 

használata

Bűnözés és
visszaélés

megelőzése 

Környezettudatos
tervezés

Versenyellenes 
viselkedés 
elkerülése, 
korrupció-
ellenesség

Ügyfelek adatainak 
védelme és 

kiberbiztonság

Elsődleges 
csomagolóanyagok

Hulladék-
gazdálkodási
megoldások

Környezeti 
hatás 

csökkentése

Termékekkel és 
szolgáltatásokkal 
kapcsolatos jogi 

megfelelés

Átláthatóság
Termékek 

és szolgáltatások 
környezeti hatása

Keletkező hulladék 
mennyisége és 

minősége

Emberi jogok 
tiszteletben 

tartása

Munkahelyi
 egészség és 

biztonság

Környezetvédelmi 
irányítási 
rendszer

Felkészültség
vészhelyzetre, 

reagálás és 
üzem-

folytonosság

Ügyfél-
elégedettségre
 való törekvés

Felelősségteljes
marketing

4.604.554.504.454.404.354.30
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2020 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI

MÉRFÖLDKÖVEK

ÁTADTUK ÚJ, AUTOMATIZÁLT 
KÁVÉÜZEMÜNKET, HOGY HELL 
ENERGY COFFEE TERMÉKEINK 
ITTHON, 100%-BAN HAZAI TEJ 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLJENEK.

ÚJRAHASZNOSÍTÁST ÖSZTÖNZŐ 
PROMÓCIÓVAL 400.000 ALUMÍNIUM 

DOBOZ VISSZAGYŰJTÉSÉRŐL 
GONDOSKODTUNK.

MEGKEZDTÜK HÉT CUKORSILÓ 
ÉPÍTÉSÉT, HOGY A SZÁLLÍTÁSBÓL 

FAKADÓ ÜVEGHÁZ HATÁSÚ GÁZOK 
KIBOCSÁTÁST CSÖKKENTSÜK.

MEGKEZDTÜK AZ ISO 14001 
KÖRNYEZETKÖZPOTÚ IRÁNYÍTÁSI 

RENDSZER BEVEZETÉSÉT.

MEGKEZDTÜK AZ ÁTÁLLÁST A 75% 
VISSZAGYŰJTÖTT ALAPANYAGBÓL 

SZÁRMAZÓ ALUMÍNIUM DOBOZ 
GYÁRTÁSÁRA.

ÚJRAGONDOLT, MEGERŐSÍTETT 
STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁST 

KÖTÖTTÜNK A MISKOLCI 
EGYETEMMEL.

5% ALÁ CSÖKKENTETTÜK 
PORTFÓLIÓNKBAN A PET 

PALACKOK ARÁNYÁT.

HÁROMOLDALÚ MEGÁLLAPODÁST 
KÖTÖTTÜNK SZIKSZÓ VÁROSÁVAL 

ÉS A MISKOLCI EGYETEMMEL, AMELY 
A SZIKSZÓI FIATALOK MEGTARTÁSÁT 

CÉLOZZA A RÉGIÓBAN. 

ISO 14001
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A HELL ÉRTÉKKÖZÖSSÉG

MUNKATÁRSAINK ÉS VÁLLALATI KULTÚRA

A HELL legfontosabb értékének az általunk képviselt vállalati kultúrát tartjuk. A 2020-as 
évben, a pandémia miatt kialakult példátlan és kihívásokkal teli helyzetben mutatkozott meg 
igazán, mennyire számíthatnak egymásra a HELL munkavállalói. Egy igazi értékközösségről 
van szó, ami a rendkívüli és nehéz helyzetekben is összetart. Munkavállalóink alkalmazkodtak 
a járványhelyzet miatt kialakult új feltételekhez, szabályokhoz, lehetővé téve, hogy a 
vállalat egy ilyen kihívásokkal teli helyzetben is teljesíteni tudjon. A pandémia időszaka 
alatt a jelentősen megváltozott körülmények ellenére, üzemeinkben és irodáinkban sem 
bocsájtottuk el egyetlen munkatársunkat sem vagy csökkentettünk munkaidőt. Példaértékű 
volt az az összetartás, az odafigyelés és egymás segítése, aminek köszönhetően ebből a 
nehéz időszakból megerősödve jöttünk ki, ami egy nagyon pozitív jövőt vetít a vállalat elé.

HELYI KÖZÖSSÉGEK

Üzemeink kapacitásának folyamatos növekedésével és újabb üzemegységek létesítésével 
további munkahelyeket teremtünk Szikszón és a régióban.

Tulajdonosaink elkötelezett lokálpatrióták, akiknek nagyon fontos a helyi közösségek 
támogatása, mind a beruházások megvalósításával, mind olyan programok és 
kezdeményezések támogatásával, amelyek segítik vagy értéket teremtenek a helyi 
közösségek számára.
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A HELL ENERGY alapítása óta dinamikusan fejlődő vállalat, amely 2010-re Magyarországon 
piacvezetővé nőtte ki magát, mára pedig már világviszonylatban is az FMCG piac 
meghatározó szereplőjévé vált. Jelenleg 50 országban értékesítjük termékeinket, 
amelyből 10 országban piacvezetők vagyunk. Világviszonylatban jelenleg a 3. legnagyobb 
energiaitalmárka a HELL, jegesteánk pedig piacvezető Magyarországon.

Büszkék vagyunk, hogy a magyarországi FMCG gyártó vállalatok között mind a termelésben, 
mind a márka tekintetében az élvonalban tudhatjuk magunkat. A dinamikus növekedéssel 
együtt a környezettudatosság és szemléletformálás is a küldetésünkké vált, amely 
tevékenységünk minden aspektusára és döntéseinkre is hatással van.

Célunk, olyan prémium minőségű termékeket gyártó piacvezető márkává válni, ami egyszerre 
véleményformáló, felelősen kommunikáló és környezettudatos.

HELL: A MODERN KOFFEINFOGYASZTÁS

Energiaitalaink az Európai Uniós ajánlásnak megfelelően, a javasolt minimum 32 mg/100 
ml koffeinnel készülnek, ami egy csésze közepesen erősre főzött kávénak felel meg; kiváló 
minőségű EU2-es minőségű cukrot, 5 különböző B-vitamint tartalmaznak. A tartósítást 
pasztörizálással oldjuk meg, így energiaitalainkban nincs tartósítószer. 

Portfóliónkban megtalálhatók a cukormentes változatok és a különböző funkcionális italok is, 
mint például a FOCUS termék, amelyik vitaminokkal és további összetevőkkel pl. L-karnitinnel 
és BCAA-val járul hozzá a jobb fizikai és szellemi teljesítmény eléréséhez. A HELL új 
funkcionális itala tehát azok számára is tökéletes választás, akik elhivatottak a sport iránt, de 
nem szeretnének lemondani kedvenc energiaitalukról sem.

VÁLLALAT, BRAND 
& KÜLDETÉS
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A MŰKÖDÉS HELYSZÍNEI ÉS KISZOLGÁLT PIACOK
[102-4] [102-5] [102-6] [102-18]

A HELL ENERGY Magyarország Kft. 2006 óta foglalkozik energiaital gyártással, 2010-
ra pedig piacvezetővé vált Magyarországon. Jelenleg mintegy 40 országban érhetők el a 
HELL termékei, melyek közül Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, 
Görögországban és Cipruson szintén piacvezető pozíciót tudhatunk magunkénak. Ennek 
ellenére a HELL Cégcsoport még mindig egy családi vállalkozás, melyet 4 ügyvezető irányít.

A HELL ENERGY számos országban disztribútoron keresztül van jelen, akik felé magas 
elvárásokat támasztunk: egy éven belül az adott ország top három energiaital-márkája közé 
kell kerülnie, három éven belül pedig piacvezető kell, hogy legyen a márka. A Magyarországon 
gyártott termékek döntő hányada exportra kerül. A legnagyobb piacunk Románia és 
Azerbajdzsán, ez utóbbiban annyira népszerűek a termékeink, hogy majdhogynem nemzeti 
itallá vált a HELL.

Gyártásunk központja a Szikszón található töltőüzem, amelynek 2011-es átadása az 
akkor mindössze ötéves HELL márka rövid, de sikerekben bővelkedő történetének egyik 
legfontosabb mérföldköve volt.

SZERVEZETÜNK BEMUTATÁSA [102-7]

• A HELL ENERGY Magyarország Kft. és QUALITY PACK Zrt. alkalmazottak teljes létszáma 
a 2020. évben 605 fő 

• Saját tőke: HELL ENERGY Magyarország Kft.: 22 007 810 000 Ft,  
QUALITY PACK Zrt.: 6 731 378 000 Ft

• Működési helyszíneink: Szikszó, Budapest és Miskolc

• A vállalat gyártási kapacitása meghaladja a napi 8 millió darabot 

Értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft)

Tásaságunk értékesítési volumene 2020-ban jelentősen nőtt az előző évhez képest. 
Exportteljesítményünk elsősorban az Európai Unión belül Romániából, Bulgáriából és 
Szlovákiából származik, míg az EU-n kívüli export legjelentősebb célországai: Bosznia, India 
és Ukrajna. 

2019

Export értékesítés nettó árbevétele

51 570 469

68 995 071

2020

+34%

+21%

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

+46%
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4 KONTINENSEN, 

TÖBB MINT 40 ORSZÁGBAN

SZERVEZETI PROFIL [102-8]

A HELL sikereink kulcsa a vállalati kultúra, a közös értékek, melyeket minden HELL-
es, minden nap képvisel, és aminek betartását partnereinktől, tanácsadóinktól és 
megbízottjainktól is egyaránt elvárunk.

IRÁNYELVEINK

A minőség iránti elkötelezettség és 
tulajdonosi szemlélet

Egy csapat vagyunk, egymásért 
dolgozunk

Emberi tisztesség, szakmai alázat, 
bajtársiasság minden helyzetben

HELL-es vagyok, számíthatsz rám!
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Az alkalmazottak teljes száma munkaszerződés (határozott és határozatlan) 
szerint régiónként (fő)

Az alkalmazottak teljes száma foglalkoztatás típus (teljes és részmunkaidős) 
szerint, nemenkénti megoszlásban (fő)

310

Határozatlan

Szikszó

Határozott Határozatlan Határozott Határozatlan Határozott Határozatlan Határozott

463

78 7579
102

5 5

348

529

392

601

111
98

40 0 4 0 0 0 5 5 8

Budapest Miskolc Összesen

Teljes munkaidős
férfiak

Teljes munkaidős
nők

Részmunkaidő
férfiak

Részmunkaidő
nők

Összesen

468

301

158
176

63

352

5 11 1

416

187

534

605

A szervezet tevékenységének teljes egészét alkalmazotti státuszban lévő munkavállalók 
végzik. A HELL Cégcsoportban nem jellemző az alvállalkozók vagy kölcsönzött munkaerő 
igénybevétele tevékenységünk ellátásához. 

Az elmúlt években a termelési kapacitás növekedésével arányosan nőtt a foglalkoztatottak 
aránya. Bár a részmunkaidős alkalmazottak száma csökkent az elmúlt 3 évben, általánosan 
alacsony számuk miatt ez a változás nem tekinthető statisztikailag meghatározónak.

A HELL csapat megfelelő működéséhez és további növekedéséhez ezek az irányelvek 
elengedhetetlenek. Míg 2014-ben a foglalkoztatottak száma 97 fő volt, az elmúlt években 
ez a szám már meghaladta az 500 főt is.

Az alkalmazottak teljes száma munkaszerződés szerint, nemenkénti 
megoszlásban (fő)

605

2020

4

0 413

188

4

1 349

180

534

2019

2

3 302

161

468

2018

Határozott idejű férfiak  Határozatlan idejű férfiak

Határozott idejű nők  Határozatlan idejű nők

2018 2019 2020
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PIACI JELENLÉT [202-2]

A vállalat a jelentős műveleti helyszíne, vagyis a Szikszón és közelében, illetve Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében élő munkavállalókat tekinti helyi munkaerőnek. Vállalatunk 
minden munkakör tekintetében előnyben részesíti a helyi munkaerő alkalmazását. A 
helyi közösségből származó szenior menedzserek aránya is magasabb a nem helyi 
menedzserekéhez képest.

A helyi szenior menedzserek százalékos aránya (fő) [202-1]

A HELL Cégcsoportban a munkabérek a hatályos hazai jogszabályok szerint kerülnek 
meghatározásra, figyelembe véve a garantált bérminimumot, a munkakörre jellemző 
fizetéseket és a mindennapok költségeit. A fizetések meghatározásakor sem teszünk 
különbséget dolgozóink között nemük, életkoruk, családi állapotuk vagy bármely más, a 
tapasztalatuk és teljesítményüktől eltérő tényező alapján.

Helyi szenior menedzserek Nem helyi szenior menedzserek

2018 2019 2020

13

8 8

10

14 14

62%
64% 58%

38% 36%
42%

FOGLALKOZTATÁS [401-1] [402-1]  [403-6]

A HELL elkötelezett a vonzó, modern, befogadó és támogató munkakörnyezet 
megteremtése mellett. Nagy hangsúlyt fektetünk a munkavállalók munka-magánélet 
egyensúlyára, a szakmai továbbképzési lehetőségek folyamatos biztosítására, illetve a 
vonzó és egységes bérezési struktúra kialakítására és fenntartására. Különösen fontos 
a menedzsment számára, hogy a munkavállalók szakmailag és magánemberként is 
biztonságban érezhessék magukat, ezért a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetben 
olyan intézkedéseket hoztunk, amelyeknek köszönhetően a foglalkoztatás 
problémamentessége, folyamatossága mindvégig biztosított volt. 

A munkába járás támogatását a jogszabály által meghatározottnál magasabb mértékben 
biztosítottuk. Emellett munkavállalóink számára kedvezményes sportolási lehetőségek is 
elérhetők. 

A munkavállalóink számára elérhető juttatások esetén nem teszünk különbséget határozott 
és határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott kollégák között, vagyis ez mindenki 
számára egyformán elérhető.

Új munkaerő aránya (fő)

Új belépő 
munkatársak száma

216 204 213

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Kilépő munkatársak 
száma

Fluktuáció (fő)

132 152 123
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VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ A HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉRT

A HELL a cégcsoporton belül nagyfokú vertikális integrációt valósított meg, amely lehetővé 
teszi a teljes gyártási folyamat ellenőrzését, az alapanyagtól a végső fogyasztóig. Ez 
általában jobb költség- és minőségellenőrzést jelent. Stratégiánk része volt, hogy minél 
gyorsabban függetlenedjünk a külső beszállítóktól, megszüntessük a piaci (mennyiségi és 
minőségi) szűk keresztmetszetet jelentő italdoboz beszállítókkal szembeni kitettséget. A 
vertikális integráció a fenntartható működés motorjaként is szolgál, mivel a dobozgyártás 
is most már a csoporton belül történik. A dobozgyár közvetlenül a töltőüzem mellett 
kapott helyet, ami nem csupán a profit szempontjából volt jó döntés, hanem a környezeti 
terhelést is tudtuk csökkenteni a fuvarok számának csökkentése révén. A dobozokat a 
gyártóüzemből a töltőüzembe most már szállítópályákon szállítjuk, így minimálisan tartva 
a szállítmányozásból származó üvegházhatású gáz (ÜHG) és károsanyag kibocsátást. 
Az energiaital piacon nincs olyan cég a világon, amely ilyen szinten lefedné a gyártás 
minden folyamatát. A vertikális integráció biztosítja számunkra a rugalmas, gyors reagálás 
lehetőségét a piaci folyamatokra, ami minden körülmények között hatékony működésre ad 
lehetőséget. 

FENNTARTHATÓSÁG ÉS INNOVÁCIÓ A HELL-NÉL [301:103-1]

A HELL 2013 óta nem fejlesztette a PET gyártókapacitását, mert már ekkor is inkább 
az alumíniumcsomagolás jövőjében hittünk, annak ellenére, hogy még nem volt saját 
gyártókapacitásunk. Fontos döntésnek bizonyult az alumíniumcsomagolásra fektetett 
hangsúly, hiszen az alumínium kulcsfontosságú eleme az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
körforgásos gazdaságnak, lévén nemcsak könnyű, tartós és rugalmas anyag, ami védi 
a folyadékot a fénytől, oxigéntől és szennyeződésektől, kórokozóktól, de végtelenszer, 
100%-ban újrahasznosítható. Az elmúlt 5 évben 5% alá csökkentettük a PET palack 
csomagolásaink arányát, és arra törekszünk, hogy 2025-re ez a szám 1% alatt legyen. Újabb 
fenntarthatósági mérföldkőként tervezzük a legalább 75%-ban újrahasznosított anyagot 
tartalmazó alapanyagra való áttérést és 100%-ban megújuló energiaforrásból tervezzük 
fedezni a gyártáshoz szükséges energiaigényünket. 

A folyamatos innováció lehetővé teszi, hogy a vállalat növekedését felelős és fenntartható 
módon érjük el, csökkentve a termékek előállítása és használata során felhasznált 
erőforrások mennyiségét.



VILÁGUNK
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A HELL a kezdetektől 
fogva elkötelezett a 
fenntarthatóság iránt. 
Olyan innovatív termékek 
létrehozására törekszünk, 
amelyek javítják az 
emberek és a közösségek 
életminőségét, ugyanakkor 
szem előtt tartják bolygónk 
jövőjét is. Tevékenységünket 
felelősen és az etikus 
működés elvei szerint 
folytatjuk, amiben nem 
ismerünk kompromisszumot.

A belső és külső elvárások hatására is kialakult globális 
vállalati felelősségvállalás ellenére tovább erősödnek 
az erőforrásmenedzsmenttel kapcsolatos kihívások. 
A vállalatoknak, hatásuk mérséklése, valamint nem 
utolsó sorban működésük fenntartása és fogyasztóik 
megtartása érdekében vezető szerepet kell játszaniuk a 
kérdésben, fentarthatósági elveik és céljaik kialakításával, 
hatékonyságuk mérésével és a teljesítményükről való 
jelentéstétellel.

Felelős gyártóként és márkaként mi is arra törekszünk, 
hogy a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény vállalásainak 
megfelelően, a globális hőmérsékleti növekedés 2050-ig 
2°C alatt maradjon az 1990-es szinthez képest, és keressük 
a lehetőségeit a 1,5 C-os ambíció megteremtésében.

A fenntarthatósági téren való vezető szerep betöltéséhez 
a vállalati fenntarthatósági tervek hosszú távú üzleti 
tervbe való integrációja szükséges. A vállalatvezetőknek 
a működés minden olyan területét meg kell vizsgálniuk, 
ahol anyagfelhasználás történik, és át kell gondolniuk, 
hogy miként lehetne csökkenteni, átalakítani azt, vagy az 
anyagokat újrahasznosítani.

Az előttünk álló kihívásokban mindig ügyelünk arra, hogy 
átlátható módon, hiteles, pénzügyi és környezetvédelmi 
szempontból életképes megoldásokat találjunk az üzleti 
innováció és a fenntartható stratégia területén. 

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, LOKÁLIS MEGOLDÁSOK [103-301]

A HELL számára kiemelten fontos, hogy a termékei 
csomagolása fenntartható legyen. Törekszünk a 
megújuló és újrahasznosítható nyersanyagokon alapuló 
termékek kialakítására, ezzel is elősegítve a felelős 
nyersanyaggazdálkodást és a természeti erőforrások 
megőrzését. 
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FELELŐS CÉGVEZETÉS, ETIKUS MŰKÖDÉS & MEGFELELÉS 
[102-16] [412-2] [412-3] [406-1]

TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉG 

Felelősek vagyunk a jövő 
generációért, a szociális- és 

egészségmegőrző célkitűzések 
kiemelt fontosságúak számunkra. 

A társadalom felelős tagjaként 
támogatjuk a kultúrát, a 

szociális célok megvalósulását, 
sporteseményeket, és az 

egészségügy ügyét.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Elkötelezettek vagyunk a 
környezetvédelem iránt, mind 

vállalati működésünkben, mind 
kínált termékeink tekintetében. 
Termékeinket és folyamatainkat 
folyamatosan fejlesztjük a jobb 
környezethatékonyság elérése 

érdekében, példát mutatva ezzel 
más nagyvállalatoknak.

FOGYASZTÓK 
TÁJÉKOZTATÁSA

Kiemelten fontosnak tartjuk a 
megfelelő és pontos fogyasztói 

tájékoztatást, valamint az 
érvényben lévő jogszabályok 

betartását. Maximálisan 
eleget teszünk a termékeink 

címkézésével kapcsolatos 
követelményeknek.

TISZTESSÉG ÉS 
DISZKRIMINÁCIÓ 

MENTESSÉG

Tevékenységünk végzése 
során a személyes és szakmai 

tisztesség legmagasabb szintű 
előírásai szerint járjunk el és ezt 
partnereinktől is megköveteljük. 

Elkötelezettek vagyunk a 
diszkriminációmentesség, az 
emberi tisztesség és szakmai 

alázat mellett és mindent 
megteszünk azért hogy elkerüljük 
a hátrányos megkülönböztetéssel 

járó esetek előfordulását. Ezek 
bejelentésére külön belső rendszert 

és szabályzatot dolgozunk ki.

EMBERI JOGOK 
TISZTELETBEN 

TARTÁSA

Kulcsfontosságú számunkra az 
emberi jogok tiszteletben tartása. 

Elítéljük a gyermekmunkát, és 
elhatárolódunk azon beszállítóktól, 

partnerektől, ahol fennáll ennek 
veszélye. Beruházásaink esetén 
a tervezéstől a lebonyolításig, 

folyamatosan nyomon követjük az 
emberi jogi előírások teljesülését. 
Etikai Kódexünkben lefektettünk 

az emberi jogok kérdésének 
fontosságát és elvárjuk minden 

munkavállalónktól ennek ismeretét 
és alkalmazását.
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FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK ÉS JÖVŐBELI  
VÁLLALATI TERVEK BEMUTATÁSA [102-11]

A 2020-as évben két nagy fejlesztést hajtottunk 
végre. Az eddig német bérgyártásban előállított HELL 
ENERGY COFFEE termékek gyártását az idei évtől a 
teljesen automatizált, egyedi technológiával felszerelt új 
kávéüzemeben, Szikszón végezzük. Így nem csak a gyártás 
van helyben, hazai munkaerő bevonásával, de a termék 
előállításához szükséges alapanyagok beszerzése is az 
országon belül történik.

Ezen kívül megkezdtük hét cukorsiló építését a szikszói 
gyárunk területén, amely lehetővé teszi a korábban ‘big bag’ 
zsákokban történő cukorbeszerzés kiváltását. Az egyszerre 
nagyobb mennyiségű alapanyag szállításával csökkenthető 
a szállítás gyakorisága és a ’big bag’ zsákok kiiktatása 
csökkenti a keletkezett hulladékok mennyiségét.

Jövőbeli terveink között szerepel többek között a 
töltőkapacitásunk és a QUALITY PACK alumíniumdobozgyár 
bővítése, a termékeink iránt mutatkozó, folyamatosan 
növekvő igény kielégítésére. A beruházás keretében egy 
78,000 négyzetméteres új épületegyüttest is létrehozunk, 
amelyben új aludobozos gyártósort és töltősorokat 
tervezünk telepíteni, illetve a raktározási kapacitásunk 
növelésére, további raktárhelységek kialakítására is vannak 
terveink. A tervezett bővítés után az új kapacitásnak 
köszöntetően, a 2023-ban tervezett átadását követően 

évente közel 3 milliárd darab aludobozos termék 
előállítására lesz lehetőség a szikszói gyáregységben.

A célunk ezen kívül 2025-ig 1% alá csökkenteni a PET 
palackok arányát a teljes portfólióban. További cél, hogy 
2021-től energiaszükségleteinket cégcsoport szinten 
100%-ban megújuló forrásból fedezzük.

A döntéshozatali szakasszal egybeeső kockázatkezelés 
részeként alkalmazzuk az elővigyázatosság elvét. 
Fejlesztések, beruházások és új termékek bevezetése 
esetén a lehetséges kockázatokat üzleti tervvel és 
pénzügyi számításokkal támasztjuk alá, amelyeket 
rendszeresen nyomon követünk, szükség esetén 
felülvizsgálunk és újraértékelünk.

A HELL Cégcsoportnál a 2020-as év elejétől független 
belső ellenőrzési terület kezdte meg működését. A 
terület kialakítása során megtörtént a HELL Cégcsoport 
belső átvilágítása, amely eredményeként átfogó 
vállalati szintű kockázatértékelést végeztünk. A HELL 
működési hatékonyságának további növelése érdekében 
akcióterveket dolgozott ki, amely végrehajtását a 
menedzsment elfogadta.
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2019 2020 Különbség 2021

Megtermelt gazdasági érték

Bevételek

192 314 675 203 955 183 +30% 265 137 355

Felosztott gazdasági érték

Működési költség

153 807 823 166 783 064 +29% 215 195 539

Alkalmazott bérek és juttatások

7 568 630 9 764 798 +15% 11 229 797

Kifizetések tőkebefektetőknek

0 0 0% 0

Befizetések államkasszába

10 178 503 13 371 366 +10% 14 694 957

Közösségi befektetések

579 102 559 940 +17% 653 192

GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY MUTATÓI [201-1]

A HELL ENERGY egyedüliként mondhatja el magáról, hogy több országban is piacvezető 
márkával, saját tulajdonú modern töltőüzemmel, és alumínium italdobozgyárral rendelkezik, 
ami páratlan stratégiai pozíciót jelent globális szinten is. 

A vállalatvezetés számára fontos, hogy dinamikusan nyomon követhető legyen az adott 
évre tervezett gazdasági eredmények teljesülése. Ezeknek az információknak a valós idejű 
rendelkezésre állása és feldolgozása teszi lehetővé az esetleges korrekciók elvégzésével 
a kitűzött gazdasági célszámok elérését. A gazdasági teljesítménymutatóknak a későbbi 
fejlesztési irányok meghatározásában is fontos szerepük van.

A megtermelt gazdasági érték, vagyis bevétel az értékesítés nettó árbevételéből, eszközök 
értékesítésének bevételéből, illetve befektetésből származó bevételből tevődik össze. A 
bevétel növekedése a 2020-as évben a beruházások kapcsán, elsősorban a kávéüzem 
létesítésének eredményeként, a többlet termelésnek és eladásnak volt köszönhető. Ezzel 
egyidőben a megnövekedett munkaerő állomány miatt növekedtek a személyi jellegű 
ráfordítások (bérek és juttatások) valamint a működési költségek is (üzemeléshez felhasznált 
energia). A megnövekedett bevételek és munkaerő állomány nagyobb adóterhet is vont 
maga után. A közösségi befektetések (pl. adományok) aránya a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére is nőtt a 2020-as évben. 

A HELL Cégcsoport az elmúlt években Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében megvalósított 
beruházásihoz kapcsolódóan a Magyar Államtól vissza nem térítendő támogatásokban 
részesült. 2020-ban sikerrel pályáztunk a Versenyképesség Növelő Támogatási 
Programban, amelynek keretében a HELL és XIXO, illetve az ENERGY COFFEE termékeket 
gyártó üzemeinkhez 7 darab, összesen 425 tonna alapanyag tárolására alkalmas cukorsiló 
építésére nyertünk el támogatást.

Keletkezett és felosztott gazdasági érték (EUR)
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2019 2020 Különbség 2021

12 901 023 25 506 642 +37,22% 35 002 526

2019 2020 Különbség 2021

Adókedvezmény

1 478 517 664 554 +112,71% 1 413 550

Támogatások

0 0 0

Beruházási támogatások, kutatási fejlesztési támogatások

4 254 821 1 575 367 +773,11% 13 754 609

Díjak

0 0 0,00% 0

Pénzügyi támogatás az exporthitel-ügynökségtől

0 0 0,00% 0

Pénzügyi ösztönzők

0 0 0,00% 0

Egyéb támogatások

0 0 0,00% 0

Államtól kapott pénzügyi támogatások (EUR) [201-4]

Jelentős infrastruktúra beruházások és támogatások költsége

KÖZVETETT GAZDASÁGI HATÁSOK [203-1]

Különösen a pandémiás időszak alatt, drasztikus értékesítési igények merülnek fel, amellyel 
a gyártásnak lépést kell tudni tartania. Tervezésünk kiemelt eleme a vevőink igényeit 
kielégítő, időhatékony kiszolgálás megszervezése, valamint ennek a további területekkel, 
mint az értékesítés, marketing és főleg gyártással való összehangolása. A vállalat 
méretének és fogyasztói számának növekedésével szükségszerűen bevezetésre került a 

KORRUPCIÓELLENESSÉG [103-205] [205-1] [205-2] [102-16]

A HELL Cégcsoport zéró tolerancia elvet vall a korrupcióval és a megvesztegetéssel 
szemben, és törekszik a legmagasabb szintű etikai normák követésére. A vállalat 
Etikai Kódexe tiltja a megvesztegetés minden formáját. Ez minden képviselőnkre, 
alkalmazottunkra, szolgáltatónkra, alvállalkozónkra érvényes, munkakörre és beosztásra való 
tekintet nélkül.

A vállalaton belüli korrupció elsősorban olyan területeken fordulhat elő, amelyek döntéshozói 
szereppel bírnak, befolyást gyakorolnak anyagok és szolgáltatások beszerzésére, 
eszközértékesítésre vonatkozóan. Korrupció kockázata állhat fenn olyan személyeknél, akik 
fontos információkhoz férnek hozzá, illetve közvetlenül vagy közvetve (pl. a munkakörük 
hierarchiáján keresztül) befolyásolhatják a döntéshozatalt. 

A vállalaton belüli korrupcióellenes közeg kialakítása és erősítése a vállalat egyik alapvető 
feladata. Ennek fő eszközei a tudatosság fokozása, az alkalmazottak erkölcsi integritásának 
növelése, a korrupciós motiváció csökkentése, az etikai alapelvek népszerűsítése és a 
hatékony ellenőrzési mechanizmusok bevezetése, a tudatosságnövelés valamint a vélt 
korrupció bejelentésére szolgáló mechanizmus felállítása.

stratégiai tervezés, amely a meglévő kapacitások minél hatékonyabb felhasználását és így 
a növekvő fogyasztói igények kielégítését célozza meg, legyen szó akár új országokban 
való termelésről, új termékek vagy új ízek bevezetéséről. Tervezési folyamatunk megfelelő 
ellenőrzési pontokkal kialakított, robosztus módszertant alkalmaz, mind stratégiai, mind 
operatív szinten. 
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TISZTESSÉGES ÜZLETI GYAKORLAT 
[103-206][206-1]

Normáinkkal összhangban, az értékesítési területeinken 
aktívan, de etikusan kell versenyeznünk. Az etikus 
versenyzés azt jelenti, hogy törekszünk üzletek és 
megrendelések elnyerésére, azonban ezt méltányos 
feltételek mellett, versenytársakkal vagy döntéshozókkal 
való összejátszás vagy törvénytelen megállapodások nélkül 
tesszük. Mindig függetlenül határozzuk meg árainkat és 
üzletvitelünket. 

A hazai és Európai Uniós jogszabályok tiltják a 
versenyellenes megállapodásokat, vagyis minden 
versenykorlátozó megállapodás tiltás alá esik, függetlenül 
attól, hogy a feleknek szándékukban állt-e a verseny 
korlátozása vagy sem. Büszkék vagyunk rá, hogy verseny- 
vagy trösztellenes rendelkezések megszegése miatti 
bírságok kiszabására nem csak az idei évben, de a vállalat 
történetében sem volt példa. A folyamatban lévő eljárások 
száma nulla.

AZ ÜGYFELEK ADATBIZTONSÁGÁVAL 
ÉS ADATVESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
MEGALAPOZOTT PANASZOK [103-418] 

[418-1]

A HELL Cégcsoport elkötelezett az üzleti tevékenységei 
során gyűjtött adatok, valamint személyes adatok 
védelme iránt, akár fogyasztóiról, partnereiről vagy 
munkavállalóiról gyűjtött adatokról van szó. Törekszünk 
arra, hogy az általunk kezelt adatok megfeleljenek az 
Európai Unió Adatvédelmi Irányelvének (GDPR) és adott 

esetben más szektorális szabályokban megfogalmazott 
egyéb követelményeknek (pl. célhoz kötött legyen, csak 
a szükséges adatok kezelése történjen, az érintetti jogok 
érvényesüljenek stb.)

A GDPR rendelkezéseknek megfelelően kialakított 
Adatvédelmi Szabályzatunk és Információ Biztonsági 
Szabályzatunk együttesen hivatott védelmet nyújtani és 
iránymutatást adni az adatok kezelése és felhasználásra 
tekintetében.

Az előző évhez hasonlóan a Cégcsoportnál 2020-ban sem 
volt adatok védelmével vagy adatvesztéssel kapcsolatos 
incidens vagy hatóságoktól, ügyfelektől érkező panasz. 

JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG 
TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 
TERÜLETEN [419-1]

A jogszabályi követelményeknek, nemzetközi 
standardoknak, normáknak, illetve az etikai elvárásoknak 
való megfelelés alapvető számunkra. A nem 
megfelelőségek megelőzésének fontosságát és erre 
való törekvésünket mutatja, hogy az idei évben egy 
olyan versenyjogi megfelelőségi program kidolgozásán 
munkálkodunk, amelynek eredményeként versenyjogi 
szabályzat és a hozzá kapcsolódó oktatási program fog 
elkészülni, így ha a jövőben bekövetkezik szabályt sértő 
cselekmény vagy esemény, akkor annak kezelésére 
megfelelő és hatékony intézkedéseket tudunk eszközölni.

Ezzel egyidőben folyamatosan képezzük munkatársainkat 
a fogyasztóvédelmi és adatvédelmi irányelvekre vonatkozó 
szabályzást illetően.



HELL ENERGY TERMÉKEK
[102-2]

Mivel az energiaitalok célcsoportját a fiatalok alkotják, 
a márkáknak tartaniuk kell velük a lépést: folyamatosan 
meg kell újulniuk, szezonális termékre, új ízekre és frissülő 
designra van szükség. A HELL ennek szellemében évente 
többször is előrukkol valami vadonatújjal.

A HELL ENERGY főleg HELL ENERGY drink nevű 
energiaitaláról ismert. A klasszikus (tuttifrutti ízű, 32 
mg/100 ml koffein tartalmú) energiaitalokon kívül 
olyan termékeket is előállítunk, mint az általuk az 
extrém igénybevétel esetére ajánlott, 20%-kal nagyobb 
koffeintartalmú HELL STRONG vagy a cukormentes HELL 
Zero termékcsalád. 2017-ben bevezettük a HELL STRONG 
FOCUS-t, amely összesen 11 összetevővel (köztük 
magnéziummal és L-karnitinnel) készül, 2018-ban pedig 
a HELL ENERGY Active-ot, mely BCAA-t és L-karnitint, 
valamint 60%-al kevesebb cukrot tartalmaz. 

A XIXO üdítőitalok gyártását 2013-ban kezdtünk meg 
szikszói üzemünkben. A termékek sztevia és fruktóz 
felhasználásával készülnek és az energiaitalokhoz 
hasonlóan nem tartalmaznak tartósítószert. 

2019-ben a cég új jegeskávé-termékcsaládot vezetett be 
HELL ENERGY COFFEE néven.
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Az energia és üditőitalok töltéséhez használt fémdobozokat a cég saját 

tulajdonában lévő, 2017-ben átadott italdobozgyára a QUALITY PACK állítja elő.
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TERMÉKDIZÁJN, -INNOVÁCIÓ ÉS ÉLETCIKLUSMENEDZSMENT

A HELL ENERGY innovációban, fejlesztésekben is a piac előtt jár. Folyamatosan dolgozunk azon, 
hogy dinamikusabbá tegyük dobozaink formavilágát, szem előtt tartva a környezetvédelmi 
elvárásokat és nemzetközi trendeket. Saját szabadalmunk a köröm helyett ujjbeggyel nyitható 
doboztető, melyet 2018-ban a nemzetközi EURO CanTech innovációs díjjal jutalmazták. Az 
italaink nagy része már ezzel a megoldással készül. 

Ugyanígy a folyamatos termékinnováció segítségével értük el, hogy a versenytársainkhoz 
képest sokkal kedvezőbb áron tudjunk prémium termékeinket előállítani. A folytonos megújulást 
a termékinnováción keresztül valósítjuk meg, például egy új termékcsalád bevezetésével (pl. 
HELL ENERGY COFFEE), vagy meglévő termékek vitaminokkal való dúsításával.

Folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy termékeink csomagolása végtelenszer újrahasznosítható 
alapanyagból készül. Az üdítőitalgyártók közül elsőként tervezzük a legalább 75% 
visszagyűjtött anyagot tartalmazó Hydro CIRCAL alumíniumot használni valamennyi dobozunk 
gyártásához. 

TERMÉKBIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG [103-416] [416-2]

A minőség és termékbiztonság elsőszámú prioritásunk. Folyamatos fejlesztéseinkkel technikai 
megoldásaink kiválóságára törekszünk. Elkötelezettek vagyunk a magas színvonal mellett, 
tudatában vagyunk vevőink felé fennálló kötelezettségeinknek, ezért csak kifogástalan 
termék kerülhet az üzletek polcaira és a fogyasztókhoz. A gyártás során minden folyamatunkat 
rendszeresen ellenőrizzük és dokumentáljuk. Üzemeinkben eleget teszünk a külső és belső 
audit kötelezettségeinknek. A nem megfelelő minőségű termékek esetén visszahívási protokoll 
van érvényben, amelynek megfelelően a hibás terméket a forgalmazásból visszavonjuk, 
azonban a fejlett technológiai eljárásainknak köszönhetően egészséget károsító probléma 
miatt egyetlen termékünk visszahívására sem került sor.

A HELL termékeket gyártó üzemekben világszerte rendszeresen végzünk minőségellenőrzést, 
illetve partereinktől elvárjuk a szigorú minőségi feltételek betartását annak folyamatos 
ellenőrzését és az adatszolgáltatást. A termékbiztonság további növelésére fejlesztő-, és 
mikrobiológiai labort, valamint a bejövő áruk ellenőrzésére szolgáló labort is létrehoztunk. 

FELELŐS MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A HELL márkát a 360 fokos kommunikáció jellemzi. A márkával kapcsolatos fő üzeneteinket 
különböző csatornák integrálásával, szélesebb körben juttatjuk el a fogyasztóinkhoz. 
A termékeinket népszerűsítő kommunikáció mellett kiemelt szerepet kap a fogyasztók 
edukálása, mind a termékösszetevők és fogyasztással kapcsolatos ismeretek, mind a 
csomagolásainkat és környezet védelmet célzó fejlesztéseink tekintetében. A tudatosság 
növelésére szánt tartalmainkat nem csak a hagyományos kommunikációs csatornákon és 
weboldalunkon, de közösségi média oldalainkon is rendszeresen szerepeltetjük, illetve a 
tudatosság növelésére és szemléletformálásra kampányokat szervezünk, amellyekkel az 
egyes fogyasztói csoportjainkat célzottan tudjuk megszólítani. Kiemelten fontosnak tartjuk 
a megfelelő és pontos fogyasztói tájékoztatást, valamint az érvényben lévő jogszabályok 
betartását.

ÁTLÁTHATÓSÁG A BESZÁLLÍTÓI LÁNCBAN

Beszállítóinkat, alvállalkozóinkat környezeti megfelelőségük alapján minősítjük és velük 
szemben minimum követelményeket támasztunk, amelyeknek való megfelelést minden 
esetben elvárjuk. Előnyben részesítjük azokat a beszállítókat akik rendelkeznek valamilyen 
környezeti menedzsment rendszerrel (pl. EMAS, ISO 14001) vagy tanúsítvánnyal. 

BESZÁLLÍTÓK KÖRNYEZETI ÁTVILÁGÍTÁSA [308-1]

Beszállítók környezeti átvilágítására olyan kiválasztási szabályzatot dolgoztunk ki, amelyben 
külső vállalkozóink kiválasztásához és minősítéséhez kapcsolódóan munkavédelmi és 
környezetvédelmi szempontok egyaránt szerepelnek. Az átvilágítás során, egész sor 
követelménynek kell megfelelni és számos dokumentáció bemutatásával kell igazolni, hogy a 
legkevésbé környezetszennyező berendezésekkel dolgoznak. 

Szállítmányozással foglalkozó partnereinknél minden esetben előírjuk az Euro6-os motorok 
használatát. A kisebb vállalkozásoknál tapasztalatunk szerint nehezebb érvényesíteni a 
környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeket. Beszerzéseinknél minden esetben 
mellékeljük a beszerzési szabályzatunkat és a beszállítóinkkal szemben támasztott EHS 
(Environmental, Health and Safety, azaz Környezet, Egészség és Biztonság) követelményeket.
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ELLÁTÁSI LÁNC

A HELL Cégcsoport mindig is nagy hangsúlyt helyezett az alapanyagok és szolgáltatások 
helyben való beszerzésére, ezáltal munkahelyeket teremtve és bevételt generálva a 
térségben működő vállalatok számára. A hazai beszállítók aránya mindig is kiemelkedően 
magas volt vállalatunknál. 

Ellátási lánc adatok

A vertikális integráció megvalósításával a dobozgyártást már a csoporton belül végezzük, 
így függetlenné váltunk a beszállítóktól ezen a téren. A logisztikai területen végzett 
fejlesztéseink eredményeként a fuvarok szervezésében is csökkentést tudtunk elérni. Ezek 
a hatások a beszállítóink számának csökkenésében is jelentkeznek, ugyanakkor a kifizetések 
száma továbbra is növekedést mutat. Továbbra is törekszünk a magyar beszállítók 
részarányának növelésére.

A beszerzés teljes összege  (2020) Alap-és csomagolóanyag beszerzés (2020)

A teljes beszerzési keretösszeg A helyi beszállítókra (magyar) fordított 
összeg

217 660 784 

136 632 992 

92 373 822 

62 895 610 

HELYI BESZÁLLÍTÓK ÉRTÉKARÁNYA [205-1] [204-1]

Helyi beszállítóknak a magyarországi területén székHELLyel rendelkező beszállítókat 
tekintjük. A beszerzés teljes összege és az alap-és csomagolóanyagok beszerzése a 2020-
as évben a következőképp alakult (EUR):

2019 2020 Különbség 2021

B
es

zá
llí

tó
k 

sz
ám

a

Beszállítók száma (összes)

1 389 1 392 -3% 1 338

Beszállítók száma (magyar)

1 189 1 189 -5% 1 127

Magyar beszállítók aránya

86% 85% -1% 84%

K
ifi

ze
té

se
k 

(e
ze

r f
or

in
t)

Kifizetések (összes)

52 641 818 375 64 542 674 226 +18% 76 181 274 433

Kifizetések (magyar)

31 566 056 154 39 695 951 352 +20% 47 821 547 026

Magyar beszállítók aránya

60% 62% +2% 63%



KÖRNYEZETÜNK
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A környezettudatosság 

témaköre fontos és 

kimeríthetetlen. A HELL 

Cégcsoport minden lépését 

tudatosan, a fenntartható 

jövőért teszi. Példát 

szeretnénk mutatni a 

nemzetközi vállalatoknak és 

szeretnénk egyértelművé 

tenni fogyasztóink 

számára is, hogy 

elkötelezettek vagyunk a 

környezetvédelem iránt. 

PET palackok kiváltása alumínium italosdobozokkal

Napjaink egyik legégetőbb problémája a 
környezetszennyezés, a különböző csomagolástípusok 
utóélete. Az általunk gyártott prémium minőségű 
italok mintegy 95%-a, már most is teljes mértékben 
újrahasznosítható aludobozokban kerül forgalomba, öt éven 
belül pedig célunk a portfóliónkban található aludobozos 
csomagolás arányának 99%-ra emelése. Ez nagyon fontos, 
hiszen a PET palackokkal ellentétben, amelyekből egyszeri 
használat után többnyire nem lesz újra italcsomagolás, 
az alumínium eredeti funkcióját és minőségét megőrizve, 
folyton körforgásban tud maradni. Az idei évben szerződést 
kötöttünk a Hydro CIRCAL alapanyag beszerzésére és 
megkezdtük az új, minimum 75%-ban visszagyűjtött 
alumíniumot tartalmazó alapanyagra történő átállás 
előkészítését. A jövő évtől dobozaink gyártásához ezt az 
új alapanyagot használjuk majd. A beszerzett alapanyagok 
magas újrahasznosított anyag tartalmát beszállítónk egy 
független harmadik fél által kiállított tanúsítással igazolják. 
Az hazai italgyártók közül a HELL vezeti be elsőként az 
legmagasabb újrahasznosított tartalommal rendelkező 
alumínium italosdobozt.

KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSEK



 29  I  HELL ENERGY FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2020              

A HELL Cégcsoport rendelkezik a szükséges 
környezetvédelmi engedélyekkel, szabályzatokkal, szakértő 
személyzetünk pedig fokozott gondossággal látja el munkáját. 

Havi szintű kimutatást készítünk az üzemeinkben folyatatott 
ellenőrzésekről, az ellenőrzések során azonosított nem 
megfelelések, szabálytalanságok számáról és az ebből adódó 
szankciókról és azok mértékéről. A 2020-as évben nem volt 
jelentős, a környezetvédelmi törvények és/vagy előírások 
be nem tartásáért kirótt bírsággal vagy nem pénzbeli 
szankciókkal járó esemény.

Környezetvédelmi teljesítményünk mérésére éves és 
negyedéves környezetvédelmi jelentést készítünk. Az 
üzemeink kibocsátásait a jogszabályi kötelezettségek szerint 
folyamatosan, mérésekkel ellenőrizzük. A határértékeknek és 
környezetvédelmi előírásoknak való nem megfelelés esetén 
megtesszük a szükséges korrekciós lépéseket. 

Az üzemeinkben jelenleg 11, a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelő légszennyező pontforrás üzemel, 
ebből 5 db a HELL ENERGY-hez, 2db a kávéüzemhez és 4 db 
a QUALITY PACK-hoz tartozik. A pontforrásengedélyekhez 
5 évente méréseket végeztetünk, amelyek kibocsátásai 
megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak és engedélyben 
előírt követelményeknek. Egyik pontforrás esetében sem 
azonosítottunk határérték túllépést. 

Az energiahatékonyság javítása, a kevésbé szennyező 
gyártási folyamatok felé való elmozdulás és az úgynevezett 
elérhető legjobb technológia (BAT) folyamatos alkalmazása 
révén tevékenységünk során nem csak a környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelésre, de a környezeti hatások 
folyamatos csökkentésére is törekszünk. 

A szennyvízkibocsátás terén vannak prioritási 
szennyezőanyagok, amelyek esetében egyedi 
határértékeknek kell megfelelni, ilyen pl. a szerves anyag (KOI/
BOI), fluorid és alumínium. A 2020-as évben nem fordult elő 
szennyezőanyag vonatkozásában kibocsátási határérték 
túllépés.

A körültekintő munkavégzés ellenére előfordulhat olyan 
rendkívüli esemény, amely környezeti kármentesítési 
kötelezettséget vonhat maga után, azonban erre 2020-ban 
sem volt példa. A veszélyes hulladékok esetében előfordulhat 
anyagkifolyás, ami talaj, illetve vízszennyezéshez vezethet. 
Ezeknek a hatásoknak a csökkentésére, illetve elkerülésére 
kármentővel ellátott kültéri hulladéktároló rendszereket 
alkalmazunk. 

Környezetvédelmi előírásaink a telephelyen munkát végző 
valamennyi munkavállalóra, illetve külsős személyekre is 
vonatkoznak, amelynek betartását fokozottan ellenőrizzük.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK 
VALÓ MEGFELELÉS [307-103] [307-1] [303-2]
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FOLYAMATOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSOK, MUTATÓK

VÍZFELHASZNÁLÁS [303-1, 303-2,]

A fenntartható erőforrásgazdálkodási gyakorlatunknak továbbra is kiemelt eleme a 
vízgazdálkodás. Vízfelhasználásunk több, mint 98%-a a gyártási folyamatokhoz kapcsolódik. 
A szükséges vízmennyiséget a felszín alatti víz kinyerésével (saját termelő kutakból) 
és egyéb technológiai célú ivóvíz beszerzésével biztosítjuk az üzemek részére, melyek 
magukban foglalják mind a termékvíz előállítását, mind a gőzkazánokhoz szükséges tápvíz 
előállítást, a gőzfejlesztést, és az üzem számára szükséges egyéb technológiai célú (pl. 
mosás, tisztítás, takarítás, kiszolgáló létesítmények) felhasználást. Vízigényünket nem 
vízhiányos területről fedezzük.

Összes vízfelhasználás (m3)

A gyártástechnológiai folyamataiból adódóan, a termékek gyártása során szennyvíz 
képződik, amelyet a befogadóba engedés előtt a telephelyen létesített szennyvízkezelőben 
előtisztítunk. Szennyvízkibocsátásunk befogadói a Vadász patak, Bársonyos patak és a 
Hernád. A Hatóság által egyedi határérték került meghatározásra szerves anyag, KOI, BOI, 
fluorid és alumínium vonatkozásában. 2020-ban nem fordult elő határértéket meghaladó 
kibocsátás.

A gyártás során keletkezett szennyezett vizet és csurgalékvizet a szennyvíz tisztító 
telepen kezeljük, majd a hatóság által megadott környezetvédelmi határértékeket betartva 
bocsájtjuk ki. A határértékeknek való megfelelést az önellenérzési tervnek megfelelő, 
rendszeres mintavételekkel, akkreditált laboratóriumokban ellenőriztetjük. 

2018

2019

2020 596 309

504 337

469 534
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ENERGIAFELHASZNÁLÁS [302-1][302-5]

Büszkék vagyunk rá, hogy 2020-ban elnyertük az Energiatudatos Vállalat címet, amelyet 
igyekszünk megőrizni. Célunk, hogy minimalizáljuk folyamataink energiaigényét, ezzel 
biztosítva azok hatékonyságot. Üzemeinkben a jelenleg elérhető legkorszerűbb technológiával 
dolgozunk, ezért kevés olyan terület van, ahol beruházással növelhető az energiahatékonyság. 
Új beruházásaink tervezésénél az energiahatékonyság előtérbe kerül. Jelenleg üzemeinkben 
nem történik megújuló forrásokból származó energiafelhasználás, de a következő évektől 
fokozatosan tervezzük bevezetni és növelni energiafelhasználásunkban a megújuló energia 
részarányát.

Az összes energiafelhasználás (kWh) az elmúlt 3 év összehasonlításában éves szinten 
növekedést mutat. Ez köszönhető a folyamatos kapacitás növelésnek, újabb gyártósorok és 
legutóbb a kávéüzem létesítésének. 

Jelenleg az üzemeinkben nem különül el a dobozgyártásra és épület fűtésre fordított 
energiamennyiség, így matematikai formula alapján és tapasztalati tényeken alapuló 
számításokkal állapítjuk meg ezek mennyiségét. Ezek az értékek tehát nem konkrét 
méréseken, hanem becslésen alapulnak. Azonban terveink között szerepel az 
energiafelhasználás területén gyűjtött adatok részletezettségének növelése, annak 
érdekében, hogy a fogyasztási adatokat akár termékcsoportok szerint is be tudjuk mutatni.

A 2020-as évben döntés született az ISO 50001 szabvány szerinti Energiairányítási Rendszer 
bevezetésének előkészítésére, amelynek működtetéséhez üzemeinkben almérő rendszert 
tervezünk kiépíteni, amely segítségével el lehet különíteni a dobozgyártásra és épületfűtésre 
fordított energiamennyiséget. Ezen kívül a meglévő vállalati rendszert egy energetikai 
modullal tervezzük kiegészíteni, amely információ bázisul szolgálhat az energiairányítási 
rendszer hatékony működtetéséhez. Az irányítási rendszer bevezetése és működtetése 
lehetővé teszi termelési folyamataink energetikai teljesítményének optimalizálását és 
támogatja a hatékonyabb energiagazdálkodást, valamint költségmegtakarítás is elérhető. 

Az energiairányítási rendszer bevezetésével és a mérésre szolgáló rendszer kiépítésével a 
fajlagos energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás csökkentését célozzuk meg, melyet 
az 1 doboz gyártására felhasznált energiamennyisiég alapján számítunk.

Összes energiafelhasználás

2018 2019 2020

                     Gáz (GJ)

HELL I 48 9111 35 3481 24 883

HELL II 17 776 34 5451 48 490

Kávéüzem (07. hó-tól) - - 9 014

QUALITY PACK - dobozgyártás (GJ) 955 842 1 068 331 1 240 259

QUALITY PACK - épület (GJ) 206 266 175 817 234 464

Gáz összesen (GJ) 1 228 795 1 155 805 1 557 110

                    Villany (kWh)

HELL I 8 056 245 6 003 457 4 899 401

HELL II 2 155 716 3 735 531 4 839 647

Kávéüzem (07. hó-tól) - - 335 861

QUALITY PACK 17 174 579 19 703 871 22 995 523

Villany összesen (kWh) 19 330 295 23 439 402 28 171 031
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CSOMAGOLÓANYAGOK [301-1] [301-2]

Az elmúlt években nagy figyelem fordult a nagy nemzetközi gyártók által termelt műanyag 
palackok mennyiségére és az általuk okozott környezetterhelésre. Magyarországon 
évente átlagosan 1,5 milliárd darab műanyag palack kerül forgalomba, amelynek nagy 
részét nem hasznosítják újra. Ezzel szemben a HELL alumínium dobozai végtelenszer, és 
teljes mértékben újrahasznosíthatók. Átlagosan 60 nappal azután új termék készülhet 
az alumínium dobozból, hogy az a hulladékgyűjtőbe kerül. A gyártásközi másodlagos 
nyersanyag teljes mértékben újrahasznosításra kerül, így ott nem keletkezik hulladék.

Működésünk során nagy figyelmet fektetünk a megbízható és minőségi csomagolóanyagok 
beszerzésére. Csomagolásaink megújuló és nem megújuló elemekből állnak, melyek tömege 
az értékesített termékek mennyiségéhez hasonlóan az elmúlt években folyamatosan nőtt. 
Megújulónak tekintjük az újrahasznosítható papír tálcákat, köztes lapokat és élvédőket, 
valamint a minimum 75% újrahasznosított alapanyagot tartalmazó alumínium csomagolást 
is. Nem megújuló anyagfelhasználásunk a szintén újrahasznosítható a 330 és 500 ml-es 
alumínium doboz valamint az alumínium tető. Ezen csomagolásaink mennyisége az elmúlt 
években szintén növekedett, 2018-ban 211 tonna, 2019-ben 331 tonna, 2020-ban pedig 
561 tonna mennyiségben használtuk fel.

TERMÉKEINKBEN FELHASZNÁLT ANYAGOK

A gyártásunkhoz kapcsolódó hulladék keletkezését nagymértékben csökkentjük az 
újrahasznosítható csomagolóanyagok alkalmazásával. Termékeink csomagolásához 
felhasznált fóliák és papírtálcák 100%-ban újrahasznosítható alapanyagokból készülnek. 
Törekszünk az újrahasznosítási részarány további növelésére és a lerakott hulladék 
minimalizálása.

A cukor szállítására használt big-bag csomagolást cukorsilókkal váltjuk ki, amely lehetővé 
teszi több alapanyag egyidejű szállítását és csökkenti a csomagolásból eredő hulladékok 
mennyiségét.

Felhasznált anyagok mennyisége (tonna) [301-2]

2018 2019 2020

                     Megújuló anyagok

Papír (tálca, közteslap, élvédő) 2 081 2 213 2 748

Alumínium doboz (250 ml-es) 6 751 8 100 8 499

Alumínium tető (200 diameter) 1 982 2 289 2 454
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS  
[301-2]  [306-1] [306-2] [306-3]

Tevékenységünk során csomagolási hulladékok, alapanyagokat tartalmazó csomagolási 
anyagok, szennyvízkezelésből származó hulladékok, veszélyes és nem veszélyes gyártási 
hulladékok, veszélyes és nem veszélyes karbantartási hulladékok és szociális helységekből 
származó hulladékok keletkeznek. Alapanyagok esetében csomagolási hulladékok 
keletkeznek (pl. raklap, pántoló szalag, kannák, fólia, papírhulladék), de keletkezhet selejt 
alapanyag is. A hulladékok abszolút mennyisége a folyamatos kapacitásbővítések 
eredményeként évről évre folyamatosan növekszik, de törekszünk a megtermelt termékek 
arányához képest csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét. A hulladékok gyűjtése, 
tárolása jogszabályi követelmények szerint történik.

A gyártási folyamatok, eljárások, és berendezések kapcsán emulzió, fáradt olaj, lakkhulladék, 
csomagolási hulladékok és fémhulladékok keletkeznek, amelyek szelektív gyűjtése 
munkahelyi gyűjtőhelyen megoldott. Elszállításukat a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 
szerződött hulladékos partnerrel végeztetjük.

Az italosdobozok gyártása és töltése során keletkezhet alumínium hulladék, például 
előfordulhat fogyasztásra alkalmatlan selejt, amelyeket válogatás, után szintén hulladékos 
partnerrel szállíttatunk el, újrahasznosításra. 

A hulladékcsökkentési, a körforgásosságot erősítő, elősegítő lépések közé tartozik az 
alumínium hulladék újrahasznosítása, a PET palackok kiváltása aludobozos csomagoló 
anyagra, valamint általában a műanyag hulladékok visszaszorítása. Azokat a csomagolási 
hulladékokat, amelyek keletkezését nem lehet kiküszöbölni, göngyölegként visszagyűjtjük.

A HELL tevékenységei során keletkezett hulladék kezeléséért harmadik fél (a jogszabály 
szerinti megfelelő hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szerződött partner) felelős. 
A hulladékok mennyiségét folyamatosan nyomon követjük, egy kamionnyi mennyiség 
összegyűlése esetén a hulladékot azonnal elszállíttatjuk. A keletkezett hulladékokat 
elszállításukig munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtjük és tároljuk. A hulladék elszállításáért 
felelős vállalkozás az elszállítást szállítólevéllel (hulladékfajtánként, súly alapú kiszállítás) és 
mérlegjeggyel igazolja vissza. 

A keletkező hulladék össztömege (tonna)

Nem veszélyes hulladék mennyisége

2020

Veszélyes hulladék mennyisége

4095

616, 5

4711,5 
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KARBONLÁBNYOM [305-1], [305-2]

A HELL célja, hogy zöld vállalat legyen, amelyet hitelesen, 
tények mentén szeretne elérni, konkrét mérföldköveket 
teljesítve. Ilyen mérföldkő például a szállítmányozás 
csökkentése, illetve hatékonyabb megszervezése, a 
raktárkapacitás növelése, amely lehetővé teszi nagyobb 
darabszám gyártását ugyanazon termékből, alumínium 
csomagolóanyagra való áttérés, illetve a megújuló 
energia hasznosítása. A nagyfokú vertikális integráció 
hozzájárul a folyamataink optimalizálásához és ezzel a 
karbonlábnyomunk korábban bemutatott módon történő 
csökkentéséhez. Szén-dioxid kibocsátásunk csökkentése 
a vertikális integrációnak köszönhetően valósul meg 
a gyártási és eladási igények, valamint alapanyag 
beszerzések összehangolásával. 

A Hydro CIRCAL alapanyagra való áttéréssel – ami minimum 
75%-ban újrahasznosított alumínium tartalommal 
rendelkezik, vagyis a felhasznált anyag legalább 75%-
a egyszer már biztosan volt fogyasztói termék – a 
HELL, az egységnyi aludobozra vetített, alumínium 
csomagolóanyaghoz kapcsolódó üvegházhatású 
gázkibocsátás 60%-al tudja csökkenteni. Az alapanyag 
fennmaradó 25%-át egyrészt további újrahasznosított 
fogyasztói és gyártási hulladékból, másrészt pedig 
megújuló energiával előállított elsődleges fémből fogjuk 
biztosítani. Ennek eredményeképp, az általunk felhasznált 
alumínium világszinten is kiemelkedően alacsony 
karbonlábnyommal rendelkezik majd, ami példaértékű az 
egész iparág számára.

2018

Bruttó közvetlen (Scope 1) 
üvegházhatású gáz-kibocsátás 
(metrikus tonna CO2 egyenérték)

Bruttó közvetlen (Scope 2) 
üvegházhatású gáz-kibocsátás 
(metrikus tonna CO2 egyenérték)

Kapacitás 
növekedés
+150%

2019 2020 2020

6 862 

18 538 

10 164

5 684 

Évente megvizsgáljuk és kiszámítjuk, hogy gyártásunk 
során mennyi szén-dioxidot és azzal egyenértékre 
számított üvegházhatású gázt bocsátunk ki. Vállalati 
karbonlábnyomunkat 2017-től, új gyáregységünk 
megnyitása óta követjük nyomon éves szinten. A GHG 
Protocol alapján a következő három kategóriát különítjük el 
a környezeti hatások adatainak vizsgálatánál:

A Scope 1 alá tartoznak azok a közvetlen kibocsátások, 
melyek forrása a vállalat által tulajdonolt vagy irányított 
telephelyekhez, üzemekhez, gépjárműflottához köthetők. 
Ilyenek például az energiahordozók (pl. üzemanyag, földgáz) 

közvetlen elégetéséből származó ÜHG-kibocsátások, mint 
például a szállítmányozásból adódó kibocsátások.

A Scope 2 fedi le az energiahordozók közvetett 
használatából (pl. fűtésre és hűtésre használt villamos-
energia, távhő) eredő ÜHG-kibocsátásokat.

A Scope 3 egyéb közvetett kibocsátásokat tartalmaz, 
például az eladott termékek vagy szolgáltatások 
előállításából és használatából eredő kibocsátásokat. A 
Scope 3 kibocsátásainkat jelenleg nem követjük nyomon.

Vállalati létesítmények (tCO2e) Villamos energia (tCO2e)
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A VÁLLALAT KÖRNYEZETI HATÁSÁT 
CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK

A környezettudatosság és fenntarthatóság 
a cégcsoport működésének egyik alapköve. 
Folyamatainkat már a kezdetektől úgy 
alakítottuk ki, hogy termékeik előállítása, 
csomagolása, szállítása a lehető legkisebb 
környezeti terheléssel járjon. További 
intézkedéseket vezetettünk be annak 
érdekében, hogy csökkentsük a cég hulladék 
kibocsátását a saját tevékenységeink 
során és az értéklánc egyéb területein. 
PET palackok kivezetésével egyidőben 
irodáinkban és üzemeinkben bevezettünk egy 
alternatív megoldást, aminek segítségével 
csomagolásmentesen biztosíthatunk mindig 
megbízható, prémium minőségű, tiszta, friss 
ivóvizet munkatársaink számára.

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER  
 BEVEZETÉSE

A QUALITY PACK és a HELL ENERGY az idei évben megkezdte az ISO 14001 
Környezetvédelmi Irányítási Rendszer bevezetését. 2021. évi célként tűztük ki az ISO 
14001 minősítés megszerzését, amely egy újabb lépést jelent majd a fenntarthatóbb 
működés felé. A Környezetvédelmi Irányítási Rendszer működtetése elősegíti a 
környezetvédelmi jogszabályoknak való maximális megfelelést és növeli a HELL 
Cégcsoport elkötelezettségét a környezet védelme iránt. Az ISO 14001 szerinti tanúsítás 
megszerzésével a HELL:

• tanúbizonyságot tesz a vezetőségének fenntarthatóság iránt való elkötelezettségéről

• nagyobb fókuszba kerül az energia és vízfelhasználás hatásfokának növelése és a 
hulladék mennyiségének csökkentése,

• a cégcsoport tudatos és igazolható törekvéseket tesz a környezetszennyezés 
megelőzésére, környezetterhelés minimalizálására,

• még inkább előtérbe kerül az életciklus szemlélet ezzel is hozzájárulva a körforgásos 
gazdaság kialakításához.
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍR ARÁNYÁNAK 
NÖVELÉSE

A káros környezeti hatások csökkentése érdekében kiemelten figyelünk arra, hogy 
működésünk során minél kevesebb papírt használjunk. Ahol nem szükséges az elektronikus 
leveleket, dokumentumokat nem nyomtatjuk ki, ahol ez elkerülhetetlen ott kétoldalasan 
nyomtatunk. Nem hivatalos dokumentumok nyomtatására már egyik oldalán korábban 
használt papírt használunk. Beszerzéseinknél előnyben részesítjük a környezetbarát 
termékjellel ellátott termékeket. 

A munkahelyi mosdókban és konyhákban is újrahasznosított rostanyagból készült 
papírtörlők és szalvéták használatára tértünk át.

SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKTÍPUSOK 
SZÁMÁNAK NÖVELÉSE 

Az üzemben, amennyire csak lehetséges, kerüljük a technológiából származó hulladékok 
keletkezését és törekszünk a keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása és 
újrahasznosítására. Azokat az anyagokat, amelyeket nem tudunk a technológiában újra 
felhasználni, elkülönítve gyűjtjük. Kommunális hulladékok esetében munkatársainknak jól 
hozzáférhető helyen, a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtőedényzetben biztosítjuk a 
hulladékok elkülönített, szelektív gyűjtését (pl. papír, műanyag, fémek, üveg).

GÉPPARK MŰSZAKI ÁLLAPOTA, TECHNOLÓGIAI 
FEJLESZTÉSE

Az üzem technológiai színvonalát és fejlettségét vadonatúj, világszínvonalú gépsorokkal 
biztosítjuk. Jelenleg Európa egyik legmodernebb italdobozgyárát tudhatjuk magunkénak. 
Fejlesztéseinknél minden esetben szem előtt tartjuk a legmodernebb és leghatékonyabb 
technológiák beszerzését.

IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

Új irodai eszközök (számítógépek, monitorok, nyomtatók, scannerek, faxok, másológépek, 
projektorok) beszerzésekor a környezetbarát és anyag-, illetve energiatakarékos termékeket 
részesítjük előnyben. A beszerzés során figyelembe vesszük a készülékek várható 
élettartamát és működtetési szükségleteiket. Olyan eszközöket választunk, melyek 
alkalmasak a két oldalas nyomtatásra és az újrahasznosított papír használatára, valamint 
rendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal.

ENERGIATAKARÉKOS FÉNYFORRÁSOK 
BESZERZÉSE

Elsődlegesen arra törekszünk, hogy minél jobban kihasználjuk a természetes megvilágítás 
adta lehetőségeket. A központi világítótestekben és egyéni megvilágításokban a 
hagyományos izzókat energiatakarékos fényforrásokra (energiatakarékos izzók, 
kompakt fénycsövek) cseréltük. Mozgásérzékelős kapcsolókat alkalmazunk a nagyobb 
energiatakarékosság elérésére. Ahol lehetséges, igyekszünk külön kapcsolható 
fényforrásokat és helyi megvilágítást használni.

VÍZTAKARÉKOS BERENDEZÉSEK FELSZERELÉSE

A munkahelyi mosdók, konyhák vízellátó eszközei különböző, a takarékosságot elősegítő 
eszközökkel, pl. víztakarékos WC tartály, automata vagy keverőcsapok való felszerelése. 
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KÖRNYEZETTUDATOS 
KOMMUNIKÁCIÓ

Szeretnénk a fogyasztóinknak és ügyfeleinknek továbbra is bizonyítani, hogy egy 
fenntartható és zöld vállalat vagyunk, amely betartja amit ígér és esetenként túl is 
szárnyalja az elvárásokat, ezért rendszeresen adunk tájékoztatást a termékeinkkel 
kapcsolatos környezetbarát újításainkról, vállalati szintű fejlesztéseink bevezetéséről és a 
környezetvédelem terén elért eredményeinkről. 

Úgy véljük a kommunikációnak egyszerre szemlélet és viselkedés formáló szerepe, 
valamint valódi és erős közösségépítő ereje is van. Célunk, hogy fogyasztóinkat az 
ökológiai gondolkodás irányába tereljük. Számos, különböző médiumban hangsúlyozzuk 
a környezetvédelem fontosságát. Ennek egyik, termékeinkhez kapcsolódó aktív módja 
az alumínium dobozok szelektív gyűjtése, amire kampányainkkal is próbáljuk ösztönözni 
fogyasztóinkat. Magyarországon első ízben indítottunk olyan üdítőital promóciót, mely 
aludobozok és műanyag kupakok gyűjtését és visszaváltását ösztönözte és aminek 
eredményként 400,000 alumínium doboz visszagyűjtésére került sor. Úgy véljük nem csak 
fogyasztóinknak, de az iparágnak is jó példát kell mutatnunk, egy környezetkímélőbb és 
fenntarthatóbb energia és üdítőital gyártás részeként.



TÁRSADALMUNK
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A HELL ENERGY nemcsak 

egy vállalat, hanem egy 

értékközösség. Felelős 

cégként ezért nem kérdés 

számunkra, hogy nem csak 

saját munkatársainkat, 

hanem a cég szűkebb és 

tágabb környezetében 

élőket is segítenünk kell.

HELL DOLGOZÓK JÓLLÉTE [103-403]

A munkavállalók egészségének és jóllétének biztosítása 
fontos feladatunk. A munkahelyi jóllét hatékony 
elősegítésével nő a munkavállalóink belénk vetett 
bizalma, szívesebben töltenek időt a munkahelyükön 
és jobb hatékonysággal végzik munkájukat. A kellemes 
munkakörnyezet biztosítása mellett, ösztönözzük 
munkavállóinkat, hogy tegyenek egészségükért is. Ezt 
egyebek mellett sportolási lehetőség biztosításával is 
igyekszünk elősegíteni, de rendszeresen szervezünk 
munkahelyi egészségügyi programokat is. 

2020-ban például nagy létszámban vettünk részt a 
Miskolcon megrendezésre kerülő Barátság Maratonon, ami 
a csapatépítés mellett egészségmegőrzés szempontjából is 
fontos esemény volt.

DOLGOZÓI PROGRAMOK, OKTATÁS, 
SZEMÉLYES FEJLŐDÉS [404-2] [404-3]

A magyarországi gyártás Szikszón történik, ami az ország 
társadalmi, demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi 
gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és 
környezeti szempontból kevésbé fejlett járásainak egyike. 
A vállalat dinamikus növekedésével a munkavállalóknak 
lehetőségük van a leginnovatívabb, leghatékonyabb 
munkaeszközökkel dolgozni. Ez perspektívát is jelent, hiszen 
a megszerzett tapasztalattal később bárhol helyt tudnak 
állni, ami rendkívül motiváló a munkavállalók számára. 
Minden dolgozónk rendszeres teljesítményértékelésben 
vesz részt, függetlenül attól, hogy milyen területen és 
beosztásban dolgozik. A teljesítményértékelés hozzásegíti 

a dolgozókat az erősségeik fejlesztéséhez, a megfelelő 
oktatási, képzési igényeik felméréséhez és lehetővé teszi 
számukra, hogy bármely területen is tevékenykednek, akár 
rövid idő alatt komoly karriert érhessenek el. 

Több, a munkatársak készségfejlesztésére és a 
foglalkoztatási változásokban való segítségnyújtásra 
irányuló program érhető el a HELL munkavállalók számára.

Dolgozóink 
megismertetése 
a legmodernebb 
technológiával 

rendelkező 
üzemünkben működő 
gépek használatával

Külsős képzések, 
éves meghatározott 

képzési kerettel, 
területenként

Vezetőképzések

Hatóságok által előírt 
kötelező képzések 

lebonyolítása 
(munkakörökhöz 
kapcsolódóan)

Egyetemi 
finanszírozás 
tanulmányi 

szerződésekkel

Duális hallgatói 
program

Egyetemi szakmai 
gyakorlat

Talent Pool program 
(kulcsemberek 

megtartására irányuló 
program)
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HELYI KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE [103-403] [413-1] [102-12][103-204]

MUNKAHELYTEREMTÉS

Büszkék vagyunk arra, hogy technológiai fejlesztést, folyamatosan bővülő beruházásokat 
és munkahelyeket tudunk vinni az Észak-magyarországi régiónak abba a részébe, ahol a 
munkanélküliség igen magas. Nem csak egy kiváló minőségű terméket adunk el, hanem emellett 
egy stabil, folyamatosan fejlődő vállalatot is létrehoztunk, mely több mint 1000 munkahelyet 
teremtett eddig, és ami a biztonságos munkakörnyezet mellett nagyszerű karrierlehetőségeket 
is biztosít munkatársai számára. 

A HELL ENERGY COFFEE gyártása kapcsán született meg a döntés,  hogy a gyártást 
Németországból Magyarországra hozzuk át, majd 2020 szeptemberében átadásra 
került a hazai gyáregység. A termék immár 100%-ban magyar tejet tartalmaz, amit az 
alumíniumcsomagolásnak köszönhetően a világ bármely részére szállíthatunk, ezzel is terjesztve 
Magyarország jó hírét a világban. Ezzel a hazai termelőknek is presztízst teremtünk, mivel 
büszkén mondhatják, hogy a világ minden részére eljut a termékük. A gyártás hazahozatalával a 
HELL csoport további 50 új munkahelyet teremtett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

KÉPZÉS ÉS FIATALOK KARRIERLEHETŐSÉGEINEK 
TÁMOGATÁSA

Jó kapcsolatot ápolunk a Miskolci Egyetemmel. Duális képzés keretében régóta fogadunk 
egyetemi hallgatókat, illetve biztosítunk szakmai gyakorlati lehetőséget a végzős diákoknak. 
2020-ban háromoldalú megállapodást kötöttünk Szikszó városával és a Miskolci Egyetemmel, 
amely a szikszói fiatalok megtartását célozza a régióban. Ezt egyrészt a képzés magasabb 
szintre emelésével szeretnék elérni, melyben számítanak a HELL-re, ezért a jövő évtől már nem 
csak az egyetemről, de a miskolci középiskolákból is tervezzük a duális hallgatók fogadását. A 
megállapodás keretében Szikszó városában tervezett fejlesztésekben, mint lakóépületek, iskolák, 
óvodák fejlesztésében is részt venne a HELL. Ez szorosan összekapcsolódik a karrierlehetőség 
biztosításával, mivel Szikszó és környéke így vonzóbbá tudna válni a munkaerő számára.

ADOMÁNYOZÁS

Lokálpatriotizmusunkról jól ismert cégként a helyi közösségek, szervezetek állandó támogatói 
vagyunk. A 2020-as évben kialakult, koronavírus okozta rendkívüli helyzetben, minden segítő 
szándékú kézre szükség volt, ezért úgy gondoltuk azokat kell elsősorban támogatnunk, akik 
közvetlenül az élvonalban dolgoznak a vírus megfékezésén.

A HELL nem először támogatja a Miskolci Központi Kórházat, 2018-ban a gyermek onkológiai 
osztálynak nyújtottunk 30 millió forintos támogatást, a 2020-as évben pedig a járványügyi 
helyzetre reagálva 20 millió forintot adományoztunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére, ezzel segítve a vírus elleni küzdelmet. A 
kórház a támogatást az intenzív osztály működtetéséhez szükséges eszközök vásárlására 
fordította, olyan kiegészítő eszközök megvásárlására – intenzív ágyak melletti monitorok, vérgáz 
analizátorok, mobil röntgen, ultrahang készülékek – amelyek elengedhetetlenek az osztály 
működéséhez.

VÉRADÓBARÁT MUNKAHELY

A HELL szikszói gyárában a Magyar Vöröskereszttel együttműködve, hagyományosan 
évente 2-3 alkalommal szervezünk véradási eseményeket. Valamennyi munkatársunkat 
ösztönözzük a véradáson való részvételen, amelyhez biztosítjuk a feltételeket, valamint a 
regenerálódáshoz szükséges pihenő időt is. A véradó eseményt igyekszünk igazi közösségi 
programmá formálni, ahol a jelenlévő kollégáink támogatják, megerősítik egymást önzetlen 
tevékenységük fontosságában. A szervezett véradásokon évek óta megbízhatóan, legalább 
25-30 fő véradó jelenik meg. A Magyar Vöröskereszt karitatív munkájához adományok 
felajánlásával is hozzájárulunk. Reméljük, hogy a közös munkával az elkövetkező évtizedekben 
is együtt segíthetjük a beteg, vagy hátrányos helyzetű embertársaink gyógyulását, 
körülményeik javítását.
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MUNKAVÉDELEM ÉS BALESETMEGELŐZÉS
[103-403] [403-1, 403-2, 403-4, 403-5, 403-7, 403-8]

Üzemeinkben kiemelten kezeljük a munkavédelmet és balesetmegelőzést. Ennek érdekében 
a jogszabályokban előírt kockázatértékelésekkel rendelkezünk. 2020-ban is folytattuk 
a tavalyi évben megkezdett munkavédelmi fejlesztéseinket. A vállalat elkötelezett a 
munkavállalói egészségének védelme mellett, ezért bevezetésre került a külső fél által 
auditált ISO 45001 szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi Irányítási Rendszer. Az irányítási 
rendszer a HELL ENERGY Magyarország Kft. és QUALITY PACK Zrt. gyártó területeire terjed 
ki, valamint az ezeken a területeken munkát végző külső vállalkozásokra, akiknek a munkáját 
a HELL felügyeli. Külső vállalkozók balesetei esetén csak rögzítjük a baleset tényét, a 
kivizsgálást a vállalkozó szakembere végzi. 

A Munkahelyi Egészségvédelmi Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztését a munkavállalók 
és szerződött EHS partnerek bevonásával végezzük, rendszeres vizsgálatok, ellenőrzések 
és konzultációk keretében. A folyamatba valamennyi munkavállaló bevonásra kerül, de 
kiemelt felülvizsgálati platform az éves vezetőségi átvizsgálás. A vezetőségi átvilágítás 
eredményeiről valamint a további munkakörhöz kapcsolódó kiemelt munkavédelmi témákról 
rendszeres oktatásokat szervezünk, amelyeken elhangzott ismeretek elsajátítását teszt 
formában értékeljük. Munka- és egészségvédelmi szabályainkról oktatások, Intranet, e-mail 
kommunikáció és munkavédelmi képviselővel való konzultációkon keresztül tájékoztatjuk 
munkavállalóinkat.

A munka- és egészségvédelmi elemzéseinket szabványok és iránymutatások 
előírásai alapján végezzük. Az eredményeket oktatások során mutatjuk be. A kisebb 
hiányosságokat azonnal orvosoljuk, a nagyobb ráfordítást igénylő hiányosságokat éves 
célokban szerepeltetjük és beépítjük a költségvetésbe. A kockázatértékelések, biztonsági 
felülvizsgálatok, kvázi balesetek, illetve balesetek során megállapított nem-megfelelőségek 
kijavítását, helyesbítő intézkedések végrehajtását az egész szervezeten belül folyamatosan 
nyomom tudjuk követni, amely szintén a vertikális integráció megvalósulásával és központi 
funkciók kialakításával vált lehetővé. Munkavállalóinknak lehetősége van személyesen, 
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telefonon e-mailben illetve a ticketing rendszeren keresztül bejelentést tenni az általuk 
veszélyesnek ítélt helyzetekről. Ezek azonnali kivizsgálására és megszüntetésre törekszünk. 
Amennyiben a munkavállaló által észlelt veszély a munkavégzést érinti, úgy a munkavédelmi 
szabályoknak megfelelően a munkavállaló felfüggesztheti a munkát és csak a veszély 
elhárítása után folytathatja azt.

A munkavédelmi fejlesztéseink eredményeként és a kvázi balesetek bejelentésére szolgáló 
eljárás bevezetésével (vagyis a kvázi balesetek bejelentésével, kivizsgálásukkal és okaik 
megszüntetésével), csökkenthető volt a keresetkieséssel járó munkabalesetek száma. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a 2020-as évben sem fordult elő súlyos vagy halálos kimenetelű 
baleset. [403-9]

Munkahelyi egészség és biztonság [403-2]

A munkabalesetek a belső munkavédelmi szabályok és a hatályos hazai jogszabályok szerint 
minden esetben kivizsgálásra kerülnek. A munkabalesetek jelentésének folyamata szerint a 
sérült vagy a baleset tanúja jelenti az eseményt a felettesnek, majd a felettes tájékoztatja 
az EHS szervezetet. [403-3, 403-6]

A munkavédelmi feladatok mellett kiemelt szerepe van a teljes vállalkozásra és annak 
minden munkavállalójára kiterjedő foglalkozásegészségügyi szolgáltatásoknak is. 
A kockázatértékelésekben részt vesz a foglalkozásegészségügyi szolgáltat is, aki a 
folyamat során javaslatot is tesz az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére. 
Munkavállalóink számára éves alkalmassági vizsgálatot, képernyős munkakörben 
dolgozó kollégáink számára pedig kétévente szemészeti szűrővizsgálatot biztosítunk. 
A foglalkozásegészségügyi tevékenység során a HELL munkavállalókról összegyűjtött 
egészségügyi adatokat a legmagasabb odafigyelés és a GDPR szabályok szerint kezeljük, 
azok csak az illetékes orvosok számára hozzáférhető módon kerülnek tárolásra.

2018 2019 2020

Halállal járó munkabalesetek száma 0 0 0

Súlyos kimenetelű munkabalesetek 
száma

0 0 0

Bejelentendő munkabalesetek száma 8 9 6

Kvázi balesetek száma 0 0 12

Fő munkabaleseti típusok Kéz sérülés Kéz sérülés Kéz sérülés
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A Cégcsoportnál érvényben lévő Etikai Kódexben szereplő 
iránymutatások alapján elvárás valamennyi munkavállalótól, 
hogy tevékenységük végzése során a személyes és 
szakmai tisztesség legmagasabb szintű előírásai szerint 
járjanak el, betartsák a jogszabályi előírásokat, és a belső 
szabályzatokban és irányelvekben leírtaknak megfelelően 
végezzék munkájukat. Ezen kívül minden szakmai 
területnek megvannak a maga szabályai, eljárásrendjei, 
belső utasításai, amely működésünket meghatározza.

Az Etikai Kódex a HELL Cégcsoport minden egyes 
munkavállalójára vonatkozik, ugyanakkor érvényes minden 
partnerre, tanácsadóra, megbízottra is. Mindenkinek egyéni 
felelőssége, hogy etikus és jogkövető módon viselkedjen. 

ETIKAI KÓDEX, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS [102-16]
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ÜGYFÉLEGÉSZSÉG ÉS ELÉGEDETTSÉG

Ügyfeleink egészsége és elégedettsége számunkra a legfontosabb. Tekintettel a téma 
fontosságára, egy belső ösztönző és büntető (bónusz) rendszer került kialakításra amely a 
folyamatos megfelelést hivatott ösztönözni ezen a téren. Számos teljesítménymutatót 
is bevezettünk a hatékonyság mérésére, mint például az auditokon (külső és belső) való 
megfelelés, a szabványoknak való megfelelés, a hatósági büntetések elkerülése vagy 
a panaszmentesség. Számos kötelezettségvállalásunk is van ezen a területen, például 
minőségpolitikai nyilatkozatok formájában. Termékminőséget érintő panaszos ügyek 
kezelésére panaszkezelési mechanizmust és visszahívási protokollt alakítottunk ki. 

A TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS KATEGÓRIÁK ÉRTÉKELÉSE 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL

Minden beérkező alap- és csomagolóanyagot vizsgálunk a minőségi követelmények 
biztosítása érdekében. Minden, a termék minőségével kapcsolatos szolgáltatót és 
szolgáltatást értékelünk.

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK CÍMKÉZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK [417-1] [417-2] [417-3]

A címkézési szabályoknak való megfelelést külső alvállalkozó, megbízottként végzi. 
A HELL célja a mindenkori teljes megfelelés, azonban a feladat kiszervezése által a 
megbízott felelős a jogszabályi követelmények teljesítéséért és felelősséggel tartozik 
az esetleges nem-megfelelőségért is. Üzemünkben alapvetően csak az alapcsomagolás 
készül el, amely a márkanevet és az összetevőkre vonatkozó információkat tartalmazza. 
Az aktuális export ország specifikációja szerinti címkézést a célországban, a speciális helyi 
címkézési szabályoknak megfelelően végzik (ragasztott címkével). Nem rendelkezünk 

ehhez kapcsolódóan részletes belső szabályrendszerrel, ugyanis a felelősség lehatárolása 
egyértelmű, a címkézési kérdésekért a megbízott a felelős.

Bármilyen nem megfelelésből származó probléma vagy bírság megjelenik a menedzsment 
felé jelentett adatokban. Termékek címkézésével és a címkézéshez kapcsolódó 
marketingkommunikációs nem-megfelelőségből származó incidensre 2020-ban nem volt 
példa. 

FELELŐSSÉGTELJES ÉRTÉKESÍTÉSI LÁNC 

Fenntarthatósági programunk egyik lényeges eleme az ellátási láncunk szereplőivel 
való felelősségteljes viszony kialakítása. Beszállítóinkkal bizalmon és becsületen alapuló 
kapcsolatot tartunk fent. Elvárjuk, hogy beszállítóink ugyanolyan megbecsüléssel és 
tisztelettel viszonyuljanak hozzánk, mint mi hozzájuk. A beszállítókkal kapcsolatos 
viselkedési normákat jelenleg a vállalat Etikai Kódexe foglalja magában, azonban 
tervezzük egy külön a beszállítóinkra vonatkozó kötelezettségvállalási folyamatleírás 
kidolgozását, amely kifejezetten a beszállítók tekintetében tartalmazza az elvárt korrekt és 
felelősségteljes viselkedés alapelveit.

A beszerzéseket a helyi jogszabályok betartásával bonyolítjuk, üzleti döntéseinket kizárólag 
a HELL Cégcsoport érdekében hozzuk. Csak olyan partnerekkel működünk együtt, akik 
megfelelnek a HELL etikai normáinak. 

Köszönjük, hogy érdeklődik a HELL fenntarthatósági teljesítménye iránt és elolvasta első, 
2020. évi fenntarthatósági jelentésünket! Kérjük, amennyiben kérdése, javaslata van, ossza 
meg velünk: a fenntarthatosag@HELLenergy.hu
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GRI INDEX 

Az egyes fejezetek, bekezdések feletti számok jelölik az adott rész tartalma szempontjából 
releváns GRI indikátorok számozását. A GRI index tartalmazza a Jelentésben szereplő 
GRI indikátorok tartalmát (indikátorok leírását) és azok megjelenítési helyét oldalszámok 
vonatkozásában.

A HELL nem tagja ipari vagy más egyesületnek, valamint nemzeti vagy nemzetközi 
érdekképviseleti szervezetek. A 2020-as évben a HELL Cégcsoport nem volt tagja 
érdekképviseleti szervnek.

Vállalatunknál nincs munkáltatói érdekképviseleti szervezet, így nincsenek kollektív 
szerződés hatálya alá eső munkatársaink. 

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 102: Általános közzétételek

Megjegyzés: a megjelenített adatok a QUALITY PACK Zrt. és a HELL ENERGY Kft.-re vonatkoznak

102-1 A szervezet neve Jelentéstételi adatok, 4. oldal

102-2
Tevékenységek, 
márkák, termékek és 
szolgáltatások

HELL ENERGY termékek, 23. 
oldal 

102-3
A szervezet központjának 
elhelyezkedése 

Jelentéstételi adatok, 4. oldal 

102-4 A működés helyszínei 
A működés helyszínei és 
kiszolgált piacok, 12. oldaltól

102-5
A tulajdon természete és 
jogi formája 

A működés helyszínei és 
kiszolgált piacok, 12. oldaltól

102-6 Kiszolgált piacok 
A működés helyszínei és 
kiszolgált piacok, 12. oldaltól

102-7 A szervezet mérete Szervezetünk, 14. oldal

102-8
Információ az 
alkalmazottakról és 
munkásokról

Szervezeti profil, 14. oldal

102-9 Ellátási lánc Ellátási lánc, 26. oldaltól
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

102-10

A szervezetben vagy 
a beszerzési láncában 
történt jelentős 
változások

Ellátási lánc, 26. oldaltól

102-11
Az elővigyázatosság elve 
vagy megközelítés

Fejlesztések, beruházások 
és jövőbeli vállalati tervek 
bemutatása, 20. oldaltól

102-12 Külső kezdeményezések
Helyi közösség építése, 40. 
oldaltól

102-13 Egyesületi tagságok

A HELL nem tagja 
ipari vagy más 
egyesületnek, 
valamint nemzeti 
vagy nemzetközi 
érdekképviseleti 
szervezetek. A 
2020-as évben a 
HELL Cégcsoport 
nem volt tagja 
érdekképviseleti 
szervnek.

Stratégia

102-14 102-14 Vezetői köszöntő, 5. oldal 

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/kihagyás 
indoklása

Etika és integritás 

102-16
Értékek, elvek, 
standardok, viselkedési 
normák

Felelős cégvezetés, etikus 
működés & megfelelés, 18. 
oldal
Korrupcióellenesség, 22. 
oldal
Etikai Kódex, 
kötelezettségvállalás, 43. 
oldal
Felelősségteljes értékesítési 
lánc, 44. oldal

A beszállítókra 
vonatkozó 
kötelezettségvállalási 
folyamatleírás 
kidolgozása 
folyamatban van.

Irányítás

102-18
A szervezet irányítási 
struktúrája

A működés helyszínei és 
kiszolgált piacok, 12. oldaltól

Érintetti elkötelezettség

102-40 Érintettek listája Jelentés felépítése, 5. oldal

102-41 Kollektív szerződések Érintettek bevonása, 7. oldal

Vállalatunknál 
nincs munkáltatói 
érdekképviseleti 
szervezet, így 
nincsenek kollektív 
szerződés hatálya alá 
eső munkatársaink.
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

102-42
Érintettek azonosítása és 
kiválasztása

Jelentés felépítése, 5. oldal

102-43
Az érintettek 
bevonásának 
megközelítései

Jelentés felépítése, 5. oldal

102-44
Kulcsfontosságú témák 
és kérdések, amelyek 
felmerültek

Jelentés felépítése, 5. oldal

Jelentéstételi gyakorlat

102-45
Az éves jelentésben 
lefedett entitások 
felsorolása

Jelentéstételi adatok, 4. oldal

102-46

A jelentés tartalmának 
meghatározása és az 
alapelvek alkalmazása 
ennek során

Szempontjaink a jelentés 
tartalmának meghatározása 
során, 7. oldal

102-47 A lényeges témák listája Érintettek bevonása, 7. oldal

102-48 Információk újraközlése

A 2020. évi a HELL első 
publikus fenntarthatósági 
jelentése, ezért ez az 
indikátor nem alkalmazható.

102-49
Változás a 
jelentéstételben

Lásd 102-48

102-50 Jelentéstételi időszak 4. oldal

102-51
Legutóbbi jelentés 
dátuma

Lásd 102-48

102-52 Jelentéstételi ciklus Jelentéstételi adatok, 4. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

102-53

Elérhetőség azok 
számára, akiknek 
kérdése van a jelentéssel 
kapcsolatban 

44. oldal

102-54
Nyilatkozat a GRI 
Szabványnak való 
megfelelésről

Jelentés felépítése, 5. oldal

102-55 GRI tartalmi index 45. oldaltól

102-56 Külső tanúsítás

Jelentés felépítése, 5. Oldal
A HELL 2020. Évi 
Fenntarthatóásig Jelentése 
nem kerül külső tanúsításra.

201 Gazdasági teljesítmény

201-1
Keletkezett és felosztott 
gazdasági érték

Gazdasági teljesítmény 
mutatói, 21. oldal

201-4
Államtól kapott pénzügyi 
támogatás

Államtól kapott pénzügyi 
támogatások, 22. oldal

202 Piaci jelenlét

202-1

A nemenkénti pályakezdő 
fizetések aránya a 
helyi minimálbérhez 
viszonyítva

Piaci jelenlét, 15. oldal
A HELL Cégcsoport 
munkabérekre vonatkozó 
adatai üzleti titoknak 
minősülnek, ezért azokat a 
jelentésben nem publikáljuk.

202-2
A helyi közösségből 
származó szenior 
menedzserek aránya

Piaci jelenlét, 15. oldal
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

203 Közvetett gazdasági hatások

203-1

Infrastruktúra-
beruházások 
és támogatott 
szolgáltatások

Közvetett gazdasági 
hatások, 22. oldaltól

302 Energia

302-1
Energiafogyasztás a 
szervezeten belül

Energiafelhasználás, 31. 
oldal

302-5

A termékek és 
szolgáltatások 
energiaigényének 
csökkentése

Energiafelhasználás, 31. 
oldal

A termékre eső 
energiaszükséglet 
pontos számítása 
jelenleg nem érhető 
el, azonban az 
Energiairányítási 
rendszer tervezett 
bevezetése után 
ez az adat is 
rendelkezésre fog 
állni.

303 Víz és szennyvízek

303-1
Kölcsönhatások a vízzel, 
mint közös erőforrással

Víz, energia, csomagolás, 30. 
oldal

303-2
A vízkibocsátással 
kapcsolatos hatások 
kezelése

Környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelés, 
30. oldal
Víz, energia, csomagolás, 30. 
oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

303-5
Összes vízfelhasználás 
(m3)

Víz, energia, csomagolás, 30. 
oldal

305 kibocsátások

305-1

Részben kerül 
megjelenítésre.
Közvetlen ÜHG 
kibocsátások (scope 1)

Karbonlábnyom, 35. oldaltól

305-2

Részben kerül 
megjelenítésre.
Közvetett 
energiafelhasználásból 
származó ÜHG 
kibocsátások (scope 2)

Karbonlábnyom, 35. oldaltól

308 beszállítók környezeti átvilágítása

308-1

Részben kerül 
megjelenítésre.
Környezetvédelmi 
szempontból értékelt új 
beszállítók

25. oldal 

401 foglalkoztatás

401-1
Új munkatársak felvétele 
és fluktuáció

Foglalkoztatás, 14. Oldaltól
Annex táblázat

402 A munkavállalók és a menedzsment kapcsolata

402-1
A szervezeti 
változásokkal kapcsolatos 
minimális értesítési idő

Foglalkoztatás, 14. oldaltól
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

403 munkahelyi egészség és biztonság

403: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

HELL dolgozók jólléte, 39. 
oldal
Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

A termékre eső 
energiaszükséglet 
pontos számítása 
jelenleg nem érhető 
el, azonban az 
Energiairányítási 
rendszer tervezett 
bevezetése után 
ez az adat is 
rendelkezésre fog 
állni.

403-1
Munkavédelmi irányítási 
rendszer

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403-2
Munkahelyi egészség és 
biztonság

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403-3
Foglalkozásegészségügyi 
szolgáltatások

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

403-4

Munkavállalók 
részvétele, konzultáció 
és kommunikáció a 
munkavédelemmel 
kapcsolatban

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403-5
Munkavállalói 
munkavédelmi oktatások

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403-6
Munkavállalói 
egészségmegőrzés

Foglalkoztatás, 14. oldaltól
Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 
41.oldaltól

403-7

Az üzleti kapcsolatokkal 
közvetlenül összefüggő 
munkavédelmi hatások 
megelőzése és enyhítése

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403-8
Munkavédelmi irányítási 
rendszer által lefedett 
munkavállalók

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

403-9
Munkához kapcsolódó 
balesetek

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 41. 
oldaltól

404 képzés és oktatás

404-2

Programok a munkatársak 
készségfejlesztésére és 
segítség a foglalkoztatási 
változásokban

Dolgozói programok, oktatás, 
személyes fejlődés, 40. oldal
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

404-3

Azon alkalmazottak 
százalékos aránya, akik 
rendszeres teljesítmény 
és karrierépítési 
áttekintésben 
részesülnek

Dolgozói programok, oktatás, 
személyes fejlődés, 40. oldal

406 Diszkrimináció-mentesség

406-1

A hátrányos 
megkülönböztetést 
alkalmazó esetek száma, 
illetve a kiküszöbölésüket 
célzó intézkedések

Felelős cégvezetés, etikus 
működés & megfelelés, 19. 
oldal

A HELL Cégcsoport-
nál a jelentéstétel 
évében nem volt 
bejelentés hátrányos 
megkülönböztetés-
sel kapcsolatban. Az 
ezzel kapcsolatos 
bejelentési rendszer 
és szabályzat 
kialakításán jelenleg 
dolgozunk.

412 Emberi jogi értékelések

412-1 Emberi jogi értékelések

412-2

Részben kerül 
megjelenítésre.
Munkatársak képzése az 
emberi jogi politikákról és 
a folyamatokról

Felelős cégvezetés, etikus 
működés & megfelelés, 19. 
oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

412-3

Részben kerül 
megjelenítésre.
Jelentős beruházások 
megállapodásai és 
szerződései, amelyek 
tartalmazzák az emberi 
jogokra vonatkozó 
klauzulákat, és 
amelyeket emberi 
jogok szempontjából 
megvizsgáltak

Felelős cégvezetés, etikus 
működés & megfelelés, 19. 
oldal

413 helyi közösségek

413-1

Műveletek a helyi 
közösségek bevonásával, 
hatásvizsgálat és 
fejlesztési programok

A HELL Cégcsoport 
tevékenysége főleg 
a helyi közösségek 
bevonásával valósul 
meg, hiszen a HELL 
termékek gyártása 
100%-ban Borsod-
Abaúj-Zemplén 
megyében történik. 
Hatásvizsgálatot a 
programok kapcsán 
nem végzünk. 

417 forgalmazás és címkézés

417-1

Termékek és 
szolgáltatások 
címkézésével kapcsolatos 
követelmények

Ügyfélegészség és –
elégedettség, 38. oldaltól
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

417-2

Termékek és 
szolgáltatások 
címkézésével kapcsolatos 
nem-megfelelőségből 
származó incidensek

Ügyfélegészség és –
elégedettség, 44. oldaltól

417-3
Marketingkommunikációs 
nem-megfelelőségből 
származó incidensek

Ügyfélegészség és –
elégedettség, 44. oldaltól

Lényeges témák

204 Beszerzési gyakorlat (Újrahasznosított anyagok használata)

204: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

Helyi közösségek építése, 
40. oldaltól

204: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

A HELL Cégcsoport nem 
alkalmaz általános érvényű 
megközelítést és célokat 
a beszerzési gyakorlatra 
vonatkozóan, ugyanakkor 
bizonnyal állítható, hogy a 
beszezéseket a helyi jogsza-
bályok betartásával bonyolít-
ja le és csak olyan partnerek-
kel működik együtt, amelyek 
megfelelnek a HELL etikai 
normáinak. Továbbá számos 
döntést hoztunk a fenn-
tartható és tisztességes 
beszerzés jegyében, lásd 20. 
o., 21. o., 25. o.

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

Beszerzéseinknél minden 
esetben mellékeljük a 
beszerzési szabályzatunkat 
és a beszállítóinkkal 
szemben támasztott EHS 
(Environmental, Health and 
Safety, azaz Környezet, 
Egészség és Biztonság) 
követelményeket, 29.o.

204: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

204-1
Helyi beszállítók 
értékaránya

26. oldaltól

205 Korrupcióellenesség (Csalásmegelőzés és biztonság)

205: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

A jelentés felépítése 5. 
oldaltól 
Korrupcióellenesség, 22. 
oldaltól

205: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Vezetői megközelítés 5. 
Oldal. A HELL Cégcsoport 
Etikai Kódexxel rendelkezik, 
43.o.

205: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

Vezetői megközelítés 5. 
Oldal. Korrupcióellenesség, 
22. oldaltól

205-1
Korrupcióval kapcsolatos 
kockázat szempontjából 
felmért területek

Korrupcióellenesség, 22. 
oldaltól
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

205-2

Korrupcióellenes 
politikákról és eljárásokról 
szóló kommunikáció és 
tréningek

Korrupcióellenesség, 22. 
oldaltól

A HELL Cégcsoport 
jelenleg dolgozik 
a korrupcióellenes 
politika bevezetésén 
és a korrupció 
bejelentésére 
szolgáló 
mechanizmus 
felállításán.

206 Versenyellenes magatartás (Etikus működés)

206: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

A jelentés felépítése 5. 
oldaltól
Tisztességes üzleti 
gyakorlat, 23. oldal

206: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Vezetői megközelítés 5. oldal
Etikai Kódex, 
kötelezettségvállalás 43. 
oldal

206: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

Vezetői megközelítés 5. oldal
Tisztességes üzleti 
gyakorlat, 23. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

206-1

A versenyellenes, 
trösztellenes és 
monopóliumokkal 
kapcsolatos jogi 
tevékenység

Tisztességes üzleti 
gyakorlat, 23. oldaltól

A verseny- vagy 
trösztellenes 
rendelkezések 
megszegése miatti 
bírságok kiszabására 
nem csak az idei 
évben, de a vállalat 
történetében 
sem volt példa. A 
folyamatban lévő 
eljárások száma 
nulla.

301 Anyagok (Elsődleges csomagolóanyagok)

301: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

A jelentés felépítése 5. 
oldaltól 
Fenntarthatóság és 
innováció a HELL-nél, 16. 
oldal

301: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Fenntarthatóság és 
innováció a HELL-nél, 16. 
oldal

301: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

301-1
Felhasznált anyagok 
tömeg és térfogat szerint

Csomagolóanyagok, 32. oldal

301-2
Újrahasznosított input 
anyagok használata

Csomagolóanyagok, 32. oldal
Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

306 Hulladék (Csomagolás visszagyűjtése, újrahasznosítás)

306: 
103-1

A lényeges téma  
magyarázata és határai

Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal

306: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal

A HELL Cégcsoport 
nem rendelkezik 
konkrét célkitűzéssel, 
illetve kötelezettség-
vállalással a hulladék-
gazdálkodás terén. A 
hulladékcsökkentési, 
a körforgásosságot 
erősítő, elősegítő 
lépések közé tartozik 
az alumínium hul-
ladék újrahasznosítá-
sa, a PET palackok 
kiváltása aludobozos 
csomagoló anyagra, 
valamint általában a 
műanyag hulladékok 
visszaszorítása.

306: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

Vezetői megközelítés 5. oldal 
Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal

306-1

Hulladékképződés és 
a hulladékhoz köthető 
jelentős környezeti 
hatások

Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

306-2
A hulladékhoz köthető 
jelentős környezeti 
hatások kezelése

Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal

306-3 Keletkezett hulladékok
Hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás, 34. oldal

307 környezetvédelmi előírások betartása (Környezetvédelmi szabályoknak 
való megfelelés)

307: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

Környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelés, 
29. oldaltól

307: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Környezetvédeli Irányítási 
rendszer bevezetése, 36. 
oldal

A HELL Cégcsoport 
nem rendelkezik a 
hatályos jogszabály-
ok betartásán túl-
menő kötelezettség-
vállalással, viszont a 
nem megfelelősség 
kockázatának 
csökkentésére 
2020-ban meg-
kezdte az ISO 14001 
környezetvédelmi 
irányítási rendszer 
bevezetését.

307: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

Vezetői megközelítés 5. 
Oldal
Környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelés, 
29. oldaltól
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

307-1

A környezetvédelmi 
törvényeknek és szabály-
oknak való nem megfe-
lelőség

Környezetvédelmi előírások-
nak való megfelelés, 29. 
oldal

416 ügyfelek egészsége és biztonsága (Fogyasztók egészsége és biztonsága)

416: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

A jelentés felépítése 5. 
oldaltól  
Termékbiztonság és 
minőség, 25. oldal

416: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Termékbiztonság és 
minőség, 25. oldal

416: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

416-2

A termékek és 
szolgáltatások 
egészséget és 
biztonságot érintő, a 
nem-megfelelőségéből 
adódó incidensek

Termékbiztonság és 
minőség, 25. oldal 

418 adatbiztonság (Csalásmegelőzés és biztonság)

418: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

A jelentés felépítése 5. 
oldaltól  
Az ügyfelek 
adatbiztoságával és 
adatvesztésével kapcsolatos 
megalapozott panaszok, 23. 
oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/kihagyás 
indoklása

418: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Az ügyfelek 
adatbiztoságával 
és adatvesztésével 
kapcsolatos 
megalapozott 
panaszok, 23. oldal

418: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

418-1

Az ügyfelek 
adatbiztonságával 
és adatvesztésével 
kapcsolatos 
megalapozott 
panaszok

Az ügyfelek 
adatbiztoságával 
és adatvesztésével 
kapcsolatos 
megalapozott 
panaszok, 23. oldal

419 társadalmi-gazdasági megfelelés (Jogszabályoknak való megfelelés)

419: 
103-1

A lényeges téma 
magyarázata és határai

A jelentés 
felépítése 5. 
oldaltól. Jogszabályi 
megfelelősség 
társadalmi 
és gazdasági 
területen, 23. oldal

419: 
103-2

A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Jogszabályi 
megfelelősség 
társadalmi 
és gazdasági 
területen, 23. oldal

Az idei évben egy olyan versenyjogi 
megfelelőségi programot dolgozunk 
ki, amelynek eredményeként verseny-
jogi szabályzat és a hozzá kapcsolódó 
oktatási program fog elkészülni, így ha 
a jövőben bekövetkezik szabályt sértő 
cselekmény vagy esemény, akkor annak 
kezelésére megfelelő és hatékony 
intézkedéseket tudunk eszközölni.
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

419: 
103-3

A vezetői megközelítés 
értékelése

Lásd 103-2

419-1
Jogszabályi nem 
megfelelőség társadalmi 
és gazdasági területen

Jogszabályi megfelelősség 
társadalmi és gazdasági 
területen, 23. oldal

2020. évben nem 
volt társadalmi 
és gazdasági 
jogszabályi nem 
megfelelőség.

Annex táblázat
[401-1]

Budapest - Új munkatársak száma 2018 2019 2020

Férfi 23 12 45

<30  16     8     17    

30-50  7     4     28    

50<  -       -       -      

Nő 14 11 25

<30  8     8     14    

30-50  6     3     11    

50<  -       -       -      

Összesen 37 23 70

Budapest  - Kilépő munkatársak száma 2018 2019 2020

Férfi 13 15 17

<30  8     8     10    

30-50  5     7     7    

50<  -       -       -      

Nő 7 14 19

<30  3     7     11    

30-50  4     7     8    

50<  -       -       -      

Összesen 20 29 36

Szikszó - Új munkatársak száma 2018 2019 2020

Férfi 105 119 86

<30  51     61     34    

30-50  40     49     41    

50<  14     9     11    

Nő 49 26 35

<30  37     12     23    

30-50  11     12     12    

50<  1     2     -      

Összesen 154 145 121
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Szikszó  - Kilépő munkatársak száma 2018 2019 2020

Férfi 70 81 49

<30  28     33     31    

30-50  32     39     14    

50<  10     9     4    

Nő 31 29 17

<30  23     12     12    

30-50  8     15     5    

50<  -       2     -      

Összesen 101 110 66

Miskolc - Új munkatársak száma 2018 2019 2020

Férfi 5 8 5

<30  2     3     2    

30-50  3     4     3    

50<  -       1     -      

Nő 20 28 17

<30  13     16     9    

30-50  5     11     8    

50<  2     1     -      

Összesen 25 36 22

Miskolc  - Kilépő munkatársak száma 2018 2019 2020

Férfi 2 2 8

<30  2     -       1    

30-50  -       2     7    

50<  -       -       -      

Nő 9 11 13

<30  5     5     4    

30-50  2     6     9    

50<  2     -       -      

Összesen 11 13 21
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ÖSSZEFOGLALÁS

TÁMOGATOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK

A holnap fenntartható megoldásainak fejlesztése már ma aktív együttműködést igényel. 
Ez az együttműködési szellem áll az Egyesült Nemzetek által 2015 szeptemberében 
bevezetett 17 fenntartható fejlődési cél (SDG) középpontjában. A fenntartható fejlődési 
célok közös álláspontot képviselnek azzal kapcsolatban, hogy a kormányok, a civil társadalom 
és a vállalkozások hogyan tudják egyesíteni erőiket a szegénység megszüntetése, a jólét 
biztosítása és a bolygó védelme érdekében. Az SDG-k egyértelműen meghatározzák azokat 
a kihívásokat, amelyekkel a fenntartható fejlődés irányába történő haladás érdekében 
foglalkozni kell. 

Fenntartható Fejlődési Célok, melyeket a HELL Cégcsoport, tevékenysége során 
figyelembe vesz és támogat. 

EREDMÉNYEINK

2020-ban számos újabb fejlesztést hajtottunk végre, amelyek közül a kiemelendő a 
teljesen automatizált, egyedi technológiával felszerelt új kávéüzemet átadása Szikszón. 
Az eddig német bérgyártásban előállított HELL ENERGY COFFEEtermékek, mostantól már 
saját üzemünkben készülnek 100%-ban magyar tej felhasználásával és magyar munkaerő 
bevonásával. 

A technológiai folyamatainkban keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére 
megkezdtük a cukorsilók építését a szikszói gyárunk területén, a korábban big bag zsákokban 
történő cukorbeszerzés kiváltására. A fejlesztés sokkal nagyobb mennyiségű cukor 
egyidejű szállítását teszi lehetővé, így csökkenthető az alapanyag szállításból származó 
kamionforgalom és ezzel az üvegházhatású gáz kibocsátásunk.

A fenntarthatóság újabb lépéseként szerződést kötöttünk új, immár 75% visszagyűjtött 
anyagot tartalmazó alapanyag beszerzésére és megkezdtük az átállás előkészítését. A 
következő évtől az üdítőitalgyártók közül elsőként valamennyi dobozunk gyártásához az 
új, Hydro CIRCAL alumíniumot fogjuk használni. Az általunk gyártott prémium minőségű 
italok mintegy 95%-a, már most is teljes mértékben újrahasznosítható aludobozokban kerül 
forgalomba.

Elértük, hogy portfóliónkban 5% alá csökkent a PET palackok aránya.

A 2020-as évben megkezdtük az ISO 14001 Környezetvédelmi Irányítási Rendszer 
bevezetését. A Környezetvédelmi Irányítási Rendszer működtetése elősegíti a 
környezetvédelmi jogszabályoknak való maximális megfelelést. Ezzel egyidőben nagyfokú 
vertikális integrációt valósítottunk meg környezeti terhelésünk csökkentése és a 
fenntarthatóbb működés érdekében. Az italosdoboz gyártást most már a csoporton belül 
végezzük, megszűntetve ezzel az italdoboz beszállítókkal szembeni kitettségünket. 
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Újragondolt, megerősített stratégiai megállapodást kötöttünk a Miskolci Egyetemmel. Duális 
képzés keretében villamosmérnök és gépészmérnök hallgatókat fogadunk üzemeinkben, 
illetve szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk a végzős diákoknak.

CÉLKITŰZÉSEINK

Műanyag palack részarányának további csökkentése

A PET-palackok helyett a HELL ENERGY az alumínium doboz mellett tette le a voksát, mert 
ez az egyetlen olyan italcsomagolás, amely 100%-ban, végtelenszer újrahasznosítható, 
miközben az anyag megőrzi minőségét és értékét egyaránt. 2021-ben tervezzük a 
szénszavas üdítők PET palackozásának kivezetését, így már csak a jegesteáink lesznek 
kaphatók PET palackban. Célunk a PET palackok a teljes portfólió 1%-a alá történő 
csökkentése 2025-ig. 

Energiahatékonyág növelése és megújuló energiaforrások használata

A fajlagos energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére törekszünk, 
amit az 1 doboz gyártására felhasznált energia mennyisiég alapján mérünk. Ebből a célból 
üzemeinkben almérőrendszereket telepítünk. 2021-től energiaszükségleteinket cégcsoport 
szinten 100%-ban megújuló forrásból tervezzük fedezni.

Aludobozos csomagolás arányának növelése

Az általunk gyártott prémium minőségű italok mintegy 95%-a, már most is teljes mértékben 
újrahasznosítható aludobozokban kerül forgalomba, öt éven belül pedig 99% lesz az 
aludobozos csomagolás aránya a portfóliónkban. 

Zöld beruházások

Vállalatunk a 2021-as évben közel 80 milliárd Ft összértékű beruházási programot tervez, 
amelynek során zöld céloknak megfelelő kapacitásbővítéseket fogunk végrehajtani 
Szikszón a következő két évben. Terveink között szerepel többek között a töltőkapacitásunk 
és a QUALITY PACK alumíniumdobozgyár bővítése. A beruházás keretében egy 78,000 
négyzetméteres új épületegyüttest létrehozását tervezzük, új aludobozos gyártósorral 
és töltősorokkal, illetve a raktározási kapacitásunk növelésére, további raktárhelységek 
kialakítására is vannak terveink. A tervezett bővítés után az új kapacitásnak köszöntetően, 
a 2023-ban tervezett átadását követően évente közel 3 milliárd darab aludobozos termék 
előállítására lesz lehetőség a szikszói gyáregységben.
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