
HELL ENERGY

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

2021





 3  I  HELL ENERGY FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2021              

VEZETŐI KÖSZÖNTŐ [102-14]

Kedves Olvasó!

Az idei évben második alkalommal adjuk ki cégünk 
fenntarthatósági teljesítményét bemutató Jelentésünket. 
Bár ezt az évet is megpecsételték a kihívások, legyen szó a 
koronavírus járványról vagy az energiaárak emelkedéséről, 
de büszkék vagyunk rá, hogy a 2021. évet is eredményesen 
zártuk. A gazdasági növekedés mellett kiemelten fontosnak 
tartjuk a környezettudatos gondolkodást, értékeink 
megőrzését és a jövő védelmét. Ez a szellemiség cégünk 
valamennyi területét áthatja.

A külső kihívások ellenére biztosítani tudtuk a folyamatos 
működést, a termelés és értékesítés egész évben töretlenül 
zajlott, melynek köszönhetően az éves árbevételünk 32 
százalékkal nőtt. Júliusban újabb mérföldkőhöz érkeztünk, 
67 milliárd Forint névértékben zöld kötvényt bocsátottunk 
ki, melynek bevételéből új hatékony, és fenntartható 
beruházásokat valósíthatunk meg. 

Termékeink környezettudatos és energiahatékony módon 
történő előállítását prioritásként kezeljük, a minőség 
biztosítása mellett, a környezeti elemek védelmére is 
kiemelt figyelmet fordítunk. A gyártási folyamatainkat 
környezeti és energetikai szabványok mentén, a leginkább 
környezetbarát módon igyekszünk előállítani. Szikszói 
dobozgyárunk közvetlenül töltőüzemünk mellett található, 
ami a beszállítóktól való függést és a szállítási igény, így a 
kapcsolódó kibocsátások megszűnését eredményezte. 

Kiemelkedő sikerünk az idei évben, hogy a csomagolások 
tekintetében tovább tudtuk növelni az aluminium dobozok 
arányát, sőt, a szénsavas üdítőitaloknál már egyáltalán nem 
használunk PET palackokat. 2021-ben bemutatásra került 
a Floewater, csomagolásmentes prémium minőségű, friss 
vizet biztosító megoldásunk. A Floewater vízautomaták a 
Miskolci Egyetemen kerültek bemutatásra, az intézmény 
’green campus’ projektjéhez kapcsolódóan.

Az egyetemi kapcsolatok mellett a helyi közösségek 
támogatását is elsődleges feladatunknak tartjuk. 
Bevételeinket nem csak vállalati beruházásokra, hanem 
közösségépítő projektekbe is fektetjük. Erre kiemelendő 
példa, az idei évben létrehozott szabadidős park Szikszó 
városában. Fenntarthatósági törekvéseink következő 
mérföldköveként elindítottuk a fogyasztói edukációt, 
környezettudatos szemléletmódról szóló előadások 
és digitális kommunikáció formájában. Az alumínium 
újrahasznosításáról és a környezettudatos csomagolásról 
szóló kommunikációs kampányaink legfőbb üzenete a 
körforgásos gazdaság iránti elköteleződésünk.

Hiszünk benne, hogy a tettek többet mondanak minden 
vállalásnál, ezért az idei fenntarthatósági Jelentésünkben is 
ígéretek helyett a már elért eredményeinket és az elkészült, 
illetve folyamatban lévő projektjeinket mutatjuk be.

Csereklye Barnabas
ügyvezető
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BEVEZETŐ [102-53]

A világ egyik leggyorsabban fejlődő FMCG (Fast-moving consumer goods, avagy gyorsan 
forgó fogyasztási cikkek) márkájaként kiemelten fontos számunkra a fenntarthatóság, 
amiben példaértékű szerepet kívánunk betölteni. Üzleti folyamataink felmérése folyamatos, 
hogy azok tökéletesítése révén a társadalommal és környezettel minél nagyobb 
összhangban végezhessük tevékenységünket. Működésünk során kiemelt szerepet kap 
környezeti hatásunk folyamatos csökkentése. Hiszünk abban, hogy a növekedés egyik 
alappillére a folyamatos innováció a hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldások felé.

Idén második alkalommal készítjük el Fenntarthatósági Jelentésünket (továbbiakban: 
Jelentés), amely összegzi a HELL ENERGY Cégcsoport fenntarthatósági eredményeit. 
Teljesítményünket munkatársainkkal, beszállítóinkkal, üzletfeleinkkel és fogyasztóinkkal való 
kapcsolatunk tekintetében értékeljük. A Jelentés a GRI (Global Reporting Initiative  Standards 
vagy Globális Jelentéstételi Kezdeményezés Szabvány) előírásainak megfelelően készült, 
ezzel is elősegítve az átláthatóság és összehasonlíthatóság elérését.

A Jelentés célja, hogy transzparens módon mutathassuk be eredményeinket fogyasztóink, 
munkatársaink, üzleti partnereink és további érintettjeink számára, illetve, hogy megosszuk 
velük fenntarthatósági megközelítésünket. 

Észrevétel, fejlesztési javaslat, illetve kérdés esetén, az alábbi elérhetőségen érnek el minket: 

E-mail: fenntarthatosag@hellenergy.hu
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HELL ENERGY CÉGPROFIL

JELENTÉSTÉTELI ADATOK 
[102-1] [102-3] [102-5] [102-45] [102-50] [102-51] [102-52] 

A SZERVEZET NEVE HELL ENERGY Magyarország Kft.

A SZERVEZET KÖZPONTJA 1062 Budapest, Andrássy út 126.

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

LEGUTÓBBI JELENTÉS DÁTUMA 2021. 11.24.

JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAK 2021. naptári év

JELENTÉSTÉTELI CIKLUS Éves
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HELL CSOPORT [102-5] [102-18]

A HELL ENERGY globális viszonylatban is az egyik 
leggyorsabban fejlődő FMCG márka, amit töretlen 
exportterjeszkedése és növekvő globális népszerűsége 
is bizonyít. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő 
energiaital márkánk 2006-ban született, és 2010-re 
Magyarországon piacvezetővé nőtte ki magát, mára pedig 
már a nemzetközi piacok meghatározó szereplőjévé vált. 
Hazánkon kívül már több mint 50 országban kerülnek 
értékesítésre termékeink, amelyből 10 országban 
piacvezetők vagyunk. Világviszonylatban a HELL ENERGY 
DRINK a 3. legnagyobb energiaitalmárkájának becsülhető, 
ENERGY COFFEE kávé márkánk csupán másfél év alatt 
5 országban piacvezető lett, XIXO jegesteánk pedig 
Magyarországon piacvezető pozíciót tölt be. 

Cégünk az italgyártók között unikális szerepet tölt be: a 
világon egyedüliként mondhatjuk el magunkról, hogy több 
országban is piacvezető, erős márkával, saját tulajdonú 
töltőüzemmel és alumínium italdobozgyárral, valamint  
automata magasraktárral rendelkezünk, ami páratlan 
stratégiai pozíciót jelent számunkra a hazai és külföldi 
piacokon egyaránt. A HELL Cégcsoport kiemelkedő 
nemzetközi sikerei ellenére még mindig egy családi 
vállalkozás, melyet 4 ügyvezető irányít.

Szervezetünk bemutatása [102-2] [102-4] [102-7]

ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA SAJÁT TŐKE GYÁRTÁSI KAPACITÁS MÁRKÁK (DB)

719 
FŐ

40.57 
MILLIÁRD HUF

1.5  
MILLIÁRD NÉVLEGES 

KAPACITÁS

5 

HBLF
(2021)

KSZGYSZ
(2021)

BCSDH 
(2021)

HWP  

(2021)

MASZESZ 
(2021)

Tagságaink [102-13] 

HELL ENERGY
ENERGY COFFEE

XIXO
SWISS

FLOEWATER
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Nettó árbevétel bemutatása (millió Forint)  
[102-7] 

2020

Export értékesítés nettó árbevétele

100 496 

68 995

2021

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
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5 KONTINENSEN, 

    TÖBB MINT 50 ORSZÁGBAN

MŰKÖDÉS HELYSZÍNEK [102-4] [102-6] 

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 legnagyobb export piacaink Románia és Bulgária.

BUDAPEST

MISKOLC
SZIKSZÓ

SZÉKHELY

IRODA
IRODA

GYÁRTÁS
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2021 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI

MÉRFÖLDKÖVEK

PET CSOMAGOLÓANYAGOK KIVEZETÉSE  

A SZÉNSAVAS ÜDÍTŐK ESETÉBEN

VÁLLALATI DIGITALIZÁCIÓ 

TOVÁBBFEJLESZTÉSE

FLOEWATER BEVEZETÉSE, MINT 

CSOMAGOLÁSMENTES MEGOLDÁS

67 MILLIÁRD FORINT NÉVÉRTÉKŰ  

ZÖLD KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS

ISO 14001 KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZER BEVEZETÉSE

XIXO FENNTARTHATÓSÁGI KAMPÁNYOK

ISO 14001
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A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE  
[102-40] [102-42] [102-43] [102-44] [102-46] [102-54]

A Jelentés a 2021-es naptári év eseményeit, eredményeit 
és kihívásait foglalja össze. Ahogy azt 2020-ban is tettük, 
idén is a GRI szabvány “GRI in accordance Core” alapszintű 
GRI alkalmazási szint követelményeinek megfelelően, 
annak elemeit magában foglalva készítettük el a Jelentést. 
A Jelentésében feltüntetett témák összeállítása és 
lehatárolása kifejezetten a Jelentésírás céljára, 2021-
ben elvégzett lényegességi vizsgálat eredményeként 
került meghatározásra. A tavalyi vizsgálatban belső és 
külső érintettjeinket kértük kérdőíves formában az egyes 
témák, a HELL szempontjából való lényegességének 
értékelésére. A Jelentésben érdekelt felek azonosításánál 
és kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy minden terület 
képviselőjét bevonjuk a vizsgálatba. A 2020-ban elkészített 
lényeges témalistát az idei Jelentés készítése előtt egy 
vezetői workshop keretében felülvizsgáltuk.

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. A vállalati teljesítmény kulcsadatai 
mellett fontosnak tartjuk az adott év tekintetében 
hangsúlyos, közérdeklődés tárgyat 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 
(Sustainable Development Goals, azaz röviden SDG-k), 
amelyek olyan univerzális, mindannyiunk jólléte 
szempontjából lényeges témaköröket érintenek, mint az 
egészség, a felelős fogyasztás vagy a klímaváltozás és 
negatív hatásainak leküzdése. Ezeket a Jelentés egyes 
fejezeteihez kapcsoltan is bemutatjuk.
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LÉNYEGES TÉMÁK [102-47] 

A Jelentés készítésekor megvizsgáltuk az egy 
évvel ezelőtt elvégzett lényegességi vizsgálatot, 
és mivel a HELL ENERGY működése, tevékenysége 
nem változott jelentősen, ezért nem végeztük el 
ismét a teljes vizsgálatot. Azonban, egy vezetői 
workshop keretében validáltuk és a 2021-es év 
bemutatásához elengedhetetlen tématerületekkel 
kiegészítettük a lényeges témák listáját. 

A 2020. évi Jelentés lényeges témalistájában 
megjelölt témát továbbra is lényegesnek ítéltek a 
workshop résztvevői. A lista egy további elemmel 
egészült ki, ez pedig a piaci jelenlét fenntartása, 
növelése.

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.

Jogszabályoknak 
megfelelés

Csomagolás 
visszagyűjtése,
újrahasznosítás Fogyasztók 

egészsége és 
termékbiztonság

Környezetvédelmi 
szabályoknak való megfelelés

Etikus 
működés

Csalásmegelőzés 
és biztonság

Újrahasznosított anyagok 
használata

Elsődleges csomagolóanyagok 
(termékek csomagolása)

Hulladékgazdálkodási 
megoldások

Piaci jelenlét fenntartása, 
növelése

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5
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KIEMELTEN FONTOSFONTOS Vállalatra gyakorolt hatás mértéke

A lényeges témákat bemutató lényegességi mátrix
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A HELL ÉRTÉKKÖZÖSSÉG

„HELL-esnek lenni” nem csupán azt jelenti, hogy a vállalat munkavállalói közé tartozunk. 
Ez állítás magába foglalja a kultúránkba beágyazódott közös értékeinket is, amelyek 
mindennapi működésünk és a világhoz való viszonyunk szerves részét képezik. Ennek 
megfelelően csapatként dolgozva úgy elégítjük ki a fogyasztói igényeket, hogy közben 
betartjuk a közösen felállított magas szintű etikai normáinkat és folyamatosan szem előtt 
tartjuk társadalmunk és bolygónk jövőjét is. 

A világ felé és az egymáshoz fűződő kapcsolatainkat az emberi tisztesség, szakmai 
alázat és az összetartozás értéke jellemzi. Ezt a pandémia során mutatott példaértékű 
bajtársiasságunk is mutatja. Közösen megoldottuk még a COVID okozta kihívásokat 
is, legyen szó a kollégáink átmeneti kieséséről vagy a beszállítást érte kihívásokról. 
Működésünk zavartalanul folytatódott, nem került sor elbocsátásra vagy leállásra, és 
továbbra is magas színvonalon tudtuk kiszolgálni fogyasztóink igényeit. 

De nem csak egymás iránt vállalunk felelősséget, hanem a közösségért is, amiben működünk. 
HELL-esként a környezeti fenntarthatóság és társadalmi szerepvállalás egyfajta működési 
normaként jelenik meg, így folyamatosan edukáljuk és képezzük munkavállaóinkat ezekben 
a témákban. Lokálpatriótaként, szorosan együttműködünk és támogatjuk a helyi közösséget, 
amely számunkra is otthont ad. Beruházásainkkal Szikszó városában folyamatosan új 
munkahelyeket teremtünk, ezzel is hozzájárulva a térség fejlődéséhez. Fontosnak tartjuk 
az új generáció felelős munkavállalóinak kinevelését is, melynek keretében kialakítottunk 
egy duális képzési programot a helyi felsőoktatási intézménnyel, a Miskolci Egyetemmel.  
A térség közvetett külső érintettjeinek is szeretnénk értéket teremteni, így folyamatos 
támogatást nyújtunk a helyi sportközösségeknek és kórházaknak is. 



VILÁGUNK
Modern vállalatként folyamatosan keressük azokat az 
ipari és infrastrukturális innovációkat, amelyekkel 
hatékonyabbá tehetjük folyamatainkat. Termékeink design 
elemeinek és a használt alumínium csomagolás folyamatos 
korszerűsítésével, valamint gyártási folyamatunk vertikális 
integrációjával csökkentjük a változó piaci viszonyoknak 
való kitettségünket, költségeinket, valamint a valós és 
potenciális negatív környezeti hatásunkat is. 

A HELL alapértékei közé tartozik, a vállalaton belül 
dolgozóknak való értékteremtés melletti lokálpatrióta 
megközelítés, is ezzel segítve a fenntartható városok 
és közösségek ügyét. A vállalat számtalan helyi 
kezdeményezésnek mozgatórugója Szikszó városában, 
támogatva a fiatal generáció helyi jövőképének kialakítását, 
az egészségügyet, a sportközösségeket és a kultúrát.

A HELL missziója, hogy termékeivel javítsa fogyasztói 
jóllétét, így a termékportfólió minden eleme a felelős 
fogyasztás és termelés szellemében készül. Az innovatív 
technikánknak köszönhetően a gyártás hatékonyan, a 
környezeti hatások minimalizálásával történik. Italaink 
minőségi, vitamindús, többnyire hazai alapanyagokból 
készülnek.   
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ALAPELVEINK  [103-301]

A fenntarthatósági szempontok megjelennek egyaránt a 
termékfejlesztés folyamata és mindennapi működésünk 
során is. Innovációink nem csak, hogy javítják az emberek 
és érintett közösségink életminőségét, de emellett pozitív 
környezeti hatással is bírnak. Ezt a magunk számára 
állított magas etikai sztenderdek és normarendszerünknek 
megfelelően tesszük, amelyek esetében nem ismerünk 
megalkuvást. 

Hisszük, hogy globális kiterjedésű vállalatként feladatunk 
megtalálni azokat a megoldásokat, amelyekkel környezeti 
hatásainkat minimalizálni tudjuk, és azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel értéket teremtünk külső és belső érintettjeink 
számára. Éppen ezért a HELL üzleti tervének építőköveit 
olyan fentarthatósági elvek és ambíciók alkotják, amelyek 
nem a távoli jövőre tesznek hangzatos kijelentéseket, 
hanem olyan célkitűzések, amelyek átlátható, hiteles, 
pénzügyi és környezetvédelmi szempontból életképes 
megoldásként szolgálnak már most. Ezek hatékonyságát 
folyamatosan mérjük, valamint az aktuális elért 
teljesítményről éves rendszerességgel Jelentést teszünk. 

ESG MEGKÖZELÍTÉS

CÉLUNK A VILÁG 
LEGZÖLDEBB ENERGIA-  
ÉS ÜDÍTŐITAL-GYÁRTÓJÁVÁ 
VÁLNI!

NEM CSAK MONDJUK, 
CSINÁLJUK IS!

Felelős gyártóként és márkaként 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. 
Tudjuk, hogy a vállalati felelősségvállalás gyakorlata 
az elköteleződés számszerű célkitűzésekkel való 
alátámasztását várják el, azonban mi a HELL-nél hiszünk 
abban, hogy az ambíció csak eredményekkel együtt 
értékelhető. Ezt a szemléletmódot a fenntarthatósági 
megközelítésünkben is valljuk, azaz:

A HELL környezeti hatásainak minimalizálását elsősorban 
a felelős nyersanyaggazdálkodásban látja, ezzel is 
segítve a természeti erőforrások megőrzését. Ehhez 
kapcsolódóan a HELL vállalja olyan belső ambíciók és 
alapelvek megfogalmazását, amelyek lehetővé teszik 
a környezeti hatásokat tudományos alapon vizsgáló, 
transzparens döntéshozatalt. Vállalatvezetőként a 
működés minden olyan területét megvizsgáltuk, ahol 
anyagfelhasználás történik és átgondoltuk, hogy milyen 
lehetőségeink vannak ennek a csökkentésére, átalakítására, 
vagy az újrahasznosításra. Vizsgálataink során kiemelten 
fontosnak találtuk termékeink csomagolásának 
környezeti lábnyomát. Éppen ezért tűztük ki célul, hogy a 
a PET palackok arányának csökkentése mellett (amelyek 
mindössze 2%-ban kerülnek újrahasznosításra egy zárt 
rendszerben), 2020-ra portfóliónkon belül 95% fölé 
visszük (a végtelenszer újrahasznosítható) alumínium 
dobozok arányát. Ezt a célt sikeresen teljesítettük, így újabb 
ambiciózus lépésre szántuk el magunkat. Célunk, hogy 
2025-re 1% alá vigyük a PET palackok arányát.
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FELELŐS VÁLLALATVEZETÉS,  ETIKUS MŰKÖDÉS, MEGFELELÉS  

TÁRSADALMI FELELŐSSÉG 

Felelősséggel tartozunk az érintett 
környezetünk iránt. Célunk, hogy értéket 
teremtsünk a jövő generációi és a helyi 

közösségek számára. Folyamatosan 
támogatjuk a kultúrát, a szociális célok 

megvalósulását, sporteseményeket, és az 
egészségügyet.

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

Zéró tolerancia a korrupcióval és a 
megvesztegetéssel szemben. Etikai 

Kódexünk minden képviselőnkre, 
alkalmazottunkra, szolgáltatónkra, 

alvállalkozónkra érvényes, munkakörre 
és beosztásra való tekintet nélkül tiltja a 

megvesztegetés minden formáját.

FOGYASZTÓI INFORMÁCIÓK

Kiemelten fontosnak tartjuk a megfelelő 
és pontos fogyasztói tájékoztatást, 

teljesítve az érvényben lévő jogszabályi 
előírásokat. Kiemelt tématerület 

termékeink címkézése, amely tekintetben 
maximálisan eleget teszünk a helyi 

jogszabályi követelményeknek. 

TISZTESSÉGES ÜZLETI GYAKORLAT 

[103-206] [206-1]

Etikus magatartás a versenyben is. Méltányos 
feltételek mellett törekszünk üzletek és 

megrendelések elnyerésére, a versenytársakkal 
vagy döntéshozókkal való összejátszás vagy 
törvénytelen megállapodások nélkül. Verseny 

vagy trösztellenes rendelkezések megszegése 
miatti bírságok kiszabására nem csak az idei 

évben, de a vállalat történetében sem volt példa.

SOKSZÍNŰSÉG, TISZTESSÉG ÉS 

DISZKRIMINÁCIÓ ELKERÜLÉSE [406-1]

A személyes és szakmai tisztesség 
legmagasabb szintű előírásai szerint járunk el, 

és ezt partnereinktől is megköveteljük. Mindent 
megteszünk azért, hogy elkerüljük a hátrányos 
megkülönböztetéssel járó esetek előfordulását, 
amelyek bejelentésére külön belső rendszert és 

szabályzatot dolgoztunk ki. 

ÜGYFELEK ADATAINAK VÉDELME  

[103-418] [418-1] 

Fogyasztói, partneri és munkavállalói 
személyes és érzékeny adatok védelme 

kiemelten fontos számunkra. Törekszünk arra, 
hogy az általunk kezelt adatok megfeleljenek 

az Európai Unió Adatvédelmi Irányelvének 
(GDPR) és adott esetben más szektorális 

szabályokban megfogalmazott egyéb 
követelményeknek. 

EMBERI JOGOK TISZTELETBEN 

TARTÁSA
[412-1] [412-2] [412-3]

Etikai Kódexünkben lefektettünk az 
emberi jogok kérdésének fontosságát, 

amelynek ismeretét és alkalmazását minden 
munkavállalónktól elvárjuk. Elhatárolódunk 

azon beszállítóktól, partnerektől, ahol fennáll 
az emberi jogok megsértésének veszélye.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS 
[419-1] 

Következetes és innovatív módokon 
készítjük fel kollégáinkat a jogszabályi 

követelményeknek, nemzetközi 
sztenderdeknek, normáknak, illetve az etikai 

elvárásoknak való megfelelésre többek 
között a versenyjogi, fogyasztóvédelmi 
és adatvédelmi irányelvekre vonatkozó 

szabályzást illetően is.
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FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, VÁLLALATI TERVEK  
[102-11]

A HELL-nél folyamatosan teljesítményünk javítására 
törekszünk, ez a 2021-es évben sem történt másként. 
Az év fejlesztéseinek egyik fontos állomása a 67 milliárd 
forint névértékű zöld kötvény kibocsátás volt, amelynek 
bevételeit zöld infrastrukturális beruházásokra fordítjuk. 
Vállalásainkat a nemzetközi szinten is elismert, független 
harmadik félként a Sustainanalytics jegyezte. 

A hatékonyságot és környezeti teljesítményt 
javító innovációk a gyártás minden szakaszában  

MAGAS SZINTŰ VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ

SIKERES, VILÁGSZINTEN ELISMERT MÁRKA

MAGAS SZINTŰ VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ

CSÚCSTECHNOLÓGIÁJÚ ALUMÍNIUM 
ITALDOBOZGYÁR 

A LEGMODERNEBB TÖLTŐÜZEMEK AUTOMATIZÁLT RAKTÁR ÉS SAJÁT 
LOGISZTIKAI FLOTTA

megjelennek. A cégcsoporton belül kialakított vertikális 
integrációnk lényege, hogy egy lokáción találhatóak 
a termelés kulcspontjai: termékeink a QUALITY PACK 
alumíniumdobozgyárból a dobozok egy szállítópályán 
a HELL töltőüzem soraira kerülnek, innen pedig az 
automata magas-raktárba. A folyamat minimalizálja a 
pandémia alatt tapasztalt piaci kitettség problematikáját, 
hiszen biztosítja számunkra a rugalmas gyors reagálást 
a felmerülő diszruptív hatásokra, valamint lehetővé teszi 
a teljes gyártási folyamat ellenőrzését az alapanyagtól a 

végső fogyasztói termékig. Ez nem csak, hogy költség-, és 
minőségellenőrzést jelent, de fenntartható működésünk 
motorjaként is szolgál. Az összekapcsolódó szállítópályák 
alkalmazásával nincs szükség fuvarozásra, így a 
gyártáshoz kapcsolódó szállítmányozásból nem származik 
üvegházhatásúgáz (ÜHG) és károsanyag kibocsátásunk, 
amely csökkenti a karbonlábnyomunkat. 
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Felelős vállalatként fontosnak tartjuk, hogy a 
kapacitásnövekedésünk innovációval, hatékonysággal 
járjon együtt. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat növekedését 
fenntartható módon érjük el, csökkentve a termékek 
előállítása és használata során felhasznált erőforrások 
mennyiségét.

QUALITY PACK alumíniumdobozgyárunk új, második 
gyártósorának beindításával sikerült megduplázni a 
kapacitásainkat. Hatékony működését jól példázza, hogy 
egy nap alatt több, mint 4 millió dobozt gyártottunk.

A HELL töltőgyárunk oldaláról is folyamatosan nőtt a 
hatékonyság. Márciustól új töltősor került bevezetésre: 
dobozok egy új levegős technika alkalmazásával kerülnek 
kiöblítésre, amellyel jelentős mennyiségű vízfogyasztást 

és ezáltal szennyvíz előállítását spórolja meg a 
vállalat. Kávéüzemünkben a nagyfokú digitalizációnak 
köszönhetően pedig automata anyagkiszolgálás történik, 
így biztosítva a folyamat hatékonyságát. Jogszabályi 
kötelezettségeinket teljesítve elkezdődött a HELL üzem 
almérő rendszerének kiépítése, amely eredményeként az 
egyes gépek energiafogyasztása pontosan mérhetővé 
válnak, így biztosítva a lehetséges fejlesztési pontok 
azonosítását.

2022-ben a hangsúlyt a kapacitásbővítés után, az egy 
termékre jutó hatékonyság további növelése veszi át. Ezt 
a selejthányad csökkentésével, a szennyvíz megfelelő 
kezelésével, megújuló energiaforrások használati 
hányadának növelésével, valamint a digitalizáció és almérők 
kiépítésének folytatásával végezzük.

A beruházásainkhoz kapcsolódó döntéshozatal 
során, a kockázatkezelés részeként alkalmazzuk az 
elővigyázatosság elvét. Fejlesztések, beruházások és új 
termékek bevezetése esetén a lehetséges kockázatokat 
az üzleti tervben és pénzügyi számításokban kezeljük, 
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 keretében átfogó vállalati szintű 
kockázatértékelést végeztünk. Ennek eredményeként 
2021-ben megszereztük az ISO14001 sztenderdet, 
amelyet tavasszal vezettünk be.
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GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY  

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

A vállalatvezetés számára fontos, hogy dinamikusan nyomon követhető 
legyen az adott évre tervezett gazdasági eredmények teljesülése. Az 
információknak a valós idejű rendelkezésre állása és feldolgozása teszi 
lehetővé az esetleges korrekciók elvégzését, és így a kitűzött gazdasági 
ambíció elérését. 

A gazdasági teljesítménymutatóknak a későbbi fejlesztési irányok 
meghatározásában is fontos szerepük van. A megtermelt gazdasági érték, 
vagyis bevétel az értékesítés nettó árbevételéből, eszközök értékesítéséből, 
illetve befektetésből származó bevételből tevődik össze. Ennek a mutatónak 
a növekedése a 2021-es évben a termékportfólió növelésének, valamint a 
beruházásoknak is köszönhetően növekvő 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 - főként az üzemeléshez felhasznált energia miatt. A 
megnövekedett bevételek és munkaerő állomány nagyobb adóterhet is vont 
maga után. 

2018 2019 2020 2021
 y-o-y  

(‘20-21)

Megtermelt gazdasági érték

Bevételek 61 339  66 354  93 103  125 805 35%

Felosztott gazdasági érték

Működési 
költség 49 057  54 262  75 566 98 803 31%

Alkalmazott 
bérek  
és juttatások

2 414 3 177 3 943 5 273 34%

Kifizetések 
tőke-
befektetőknek

0 0 0 0 0%

Befizetések 
államkasszába  3 246  4 350  5 160  6 031 17%

Közösségi 
befektetések 185 182 229 119 -48%

Megtermelt és felosztott gazdasági érték (millió HUF) [201-1]
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2018 2019 2020 2021
 y-o-y  

(‘20-21)

4 115 8 298 12 291 25 623 108%

2018 2019 2020 2021
 y-o-y  

(‘20-21)

Adó- 
kedvezmény

472  216 496 247 -50%

Támogatások 0 0 0 0 0%

Beruházási 
támogatások, 
kutatási fejlesztési 
támogatások

1 357 513 4 830 58 -99%

Díjak 0 0 0 0 0%

Pénzügyi 
támogatás az 
exporthitel-
ügynökségtől

0 0 0 0 0%

Pénzügyi 
ösztönzők

0 0 0 0 0%

Egyéb 
támogatások

0 0 0 0 0%

Államtól kapott pénzügyi támogatások (millió HUF) [201-4]

Jelentős infrastruktúra beruházások és támogatások költsége  
(millió HUF)

KÖZVETETT GAZDASÁGI HATÁSOK [203-1]

A pandémiás időszak ellenére a 2021-es évet is dinamikusan növekvő 
értékesítési igények jellemezték, amellyel kínálati oldalon lépést kellett 
tartanunk. Az időhatékony kiszolgálás megszervezésében kulcsfontosságú 
szerepet játszott a további területekkel, így például az értékesítés, 
marketing és főleg a gyártással való összehangolás, valamint az ehhez 
kapcsolódó kapacitásnövekedés. A stratégiai tervezésnek köszönhetően, 
hatékonyan felhasználtuk a meglévő kapacitásokat, amely 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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TERMÉKPORTFÓLIÓ   [102-2]

Fiatalos, lendületes vállalatként célunk, hogy 

olyan termékeket állítsunk elő, amelyek 

maradéktalanul kiszolgálják a dinamikusan 

változó fogyasztói igényeket. Mivel üditőitalaink 

első számú fogyasztói a fiatalok, portfóliónkon 

belül márkáinknak folyamatosan meg kell 

újulniuk, szezonális termékekre, új ízekre és 

frissülő megjelenésre van szükség. A HELL 

ennek szellemében mindig szem előtt tartja 

és megtalálja az a megújulás lehetőségét. 

A jövő generáció értékeinek megfelelően, 

kulcsfontosságú kérdésként kezeljük a 

fenntarthatóságot. Ezen szempontok 

hitvallásunkká váltak, így mind termékeink 

előállításának folyamatában, mind a fizikai 

termékek összetevőiben és csomagolásában 

megjelennek. 
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TERMÉKDIZÁJN , -INNOVÁCIÓ ÉS 
ÉLETCIKLUSMENEDZSMENT

A HELL innovációban a piac élvonalába tartozik. 
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy dinamikusabbá 
tegyük dobozaink megjelenését, szem előtt tartva a 
környezetvédelmi elvárásokat és nemzetközi trendeket. 
Ennek keretében fogalmaztuk meg környezettudatos 
stratégiánkat is, amelynek része az aludobozos termékeink 
arányának 95% fölé emelése a portfólión belül, valamint a 
célkitűzés, hogy 2025-reez az arány 99% felett legyen. 
Ezt az elköteleződésünket mi sem támasztja alá jobban, 
mint hogy 2017-ben megépítettük a saját, QUALITY 
PACK alumíniumdoboz gyárunkat, amely kapacitását 
folyamatosan bővítjük.

Az alumíniumdobozok ereje abban található, hogy 
mivel maga az alapanyag bármennyi olvasztás és 
újraformálás után is ugyanolyan erős marad, így 100%-
ban és végtelenszer újrahasznosítható. Ezen felül 
másodlagos nyersanyagként is az egyik legértékesebb 
az összes csomagolóanyag közül. Visszagyűjtésük és 
újrahasznosításuk a legnagyobb mértékben megoldott. 
Az alumínium könnyű, tartós és rugalmas anyag, amelynek 
újrahasznosítása 95%-kal kevesebb energiát igényel , mint 
az elsődleges nyersanyagból előállított alumíniumdoboz 
előállítása. A valaha kibocsájtott alumínium több, mint 75%-
a jelenleg megtalálható a körforgásban, sőt, akár 60 nappal 
azután, hogy a fogyasztó a szemétbe dobta, újra alumínium 
készülhet belőle ráadásul végtelenszer. Ezzel a tudatos 
anyaghasználatunkkal csökkentjük a Föld körforgásába 
kerülő megtermelt hulladék mennyiségét, és jelentős 
mértékben a gyártásból és újrahasznosításból származó 
emissziókat is. 

További fejlesztési pontokat keresve, 2021-től 
kiemelkedően magas újrahasznosított tartalommal 
és alacsony szénlábnyommal rendelkező alumíniumot 
használunk valamennyi dobozunk gyártásához, azaz 
dobozaink legalább 75%-ban újrahasznosított alumínium 
tartalommal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a 
visszagyűjtött és felhasznált alumínium legalább egyszer 
már biztosan volt fogyasztói termék. A fennmaradó 25% 
egyrészt további újrahasznosított fogyasztói és gyártási 
hulladékot, másrészt pedig megújuló energiával előállított 
elsődleges fémet tartalmaz. Ezzel legalább 60%-kal 
csökkentettük alumínium alapanyagunk karbonlábnyomát 
az eddig használthoz képest. Ennek eredményeképp az 

általunk felhasznált alumínium világszinten is rendkívül 
alacsonynak számító szénlábnyommal rendelkezik, 
ami példaértékű az egész iparág számára. 2021-től  a 
gyártáshoz szükséges energiaigényünket 100% megújuló 
energiával fedezzük, amely egy jelentős eredmény a 
környezettudatos energiafelhasználás terén.

A csomagolóanyaghoz fűződő termékinnovációt egy 
következő szintre helyeztük továbbá azzal is, hogy  
2021-ben bemutattuk Floewater márkánkat, melyre a 
modern vízfogyasztás csomagolásmentes megoldásaként 
gondolunk. 

UJJHEGGYEL NYITHATÓ 

DOBOZTETŐ

100%-BAN 

VÉGTELENSZER 

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

95%-KAL KEVESEBB ENEGRIÁT IGÉNYEL 

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS

ÚJRAHASZNOSÍTOTT 
ALUMÍNIUM

ÖKO 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

DOBOZOK 

SÚLYCSÖKKENÉSE
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HELL ENERGY  

A HELL energiaitalok a cégcsoportunk 
legismertebb termékei, amelyek 
világszerte ma már több, mint 50 
országban elérhetőek. Népszerűségük 
elsődleges mozgatórugója, hogy a bennük 
található kiváló minőségű alapanyagok 
a hatékony gyártási technológiánknak 
köszönhetően jó ár-érték aránnyal tudnak 
társulni. Termékeink az Európai Uniós 
ajánlásnak megfelelően, a javasolt min. 
32 mg/100 ml koffeinnel készülnek, kiváló 
minőségű EU2-es minőségű cukrot, 5 
különböző B-vitamint tartalmaznak és 
tartósítószermentesek. 

A HELL energiaital portfóliónk jelenleg 12 
állandó terméket foglal magába, amelyben 
helyet kapnak cukormentes változatok 
és különböző funkcionális italok is, mint 
például a FOCUS termékünk. Márkánk 
életében mindig is fontos szerepet töltött 
be a folyamatos fejlődés és megújulás, így 
mindig többet, különlegesebbet nyújtunk 
fogyasztóink számára. Ennek szellemében 
az idei évben 3 új gamer italt mutattunk 
be a nagyközönségnek, valamint új ízként 2 
Summer Cool (peach-lemon & watermelon 
és beach neon and pink) és 2 Ice Cool 
(nordic red és nordic turquoise) limitált 
kiadású variáns kapott helyet. 
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ENERGY COFFEE 

2019-ben, portfólióbővítésünk során 3 
különböző jegeskávéval érkezett meg a 
boltok polcaira a HELL ENERGY COFFEE: 
Latte, Slim Latte és Cappuccino. A 75%-
ban magyar tejjel, valódi Arabica és Robusta 
kávékivonattal, tartósítószer nélkül 
készülő termékünk hamar a fogyasztók 
kedvencévé vált. A kávékban rejlő energiát 
extra koffeintartalom (40mg/100ml) 
biztosítja. A kiváló összetételének és a 
praktikus, környezetbarát csomagolásának 
köszönhetően, nagyszerű alternatíva, 
ha egy kis élénkítésre vágyunk az aktív 
hétköznapokban, vagy utazás közben. Idén 
két új ízzel bővítettük ki kávékínálatunkat: 
dupla eszpresszóval és a laktózmentes 
kókuszos láttéval. 

75% 
MAGYAR TEJ

ARABICA ÉS ROBUSTA 
KÁVÉ

KOFFEIN

CUKOR

GLÜKONOLAKTON ÉS 
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XIXO 

A XIXO üdítő márka 2013-ban született. 
Az italok tökéletes választásként 
jelennek meg az egész család számára, 
hiszen prémium alapanyagokból, 
természetes teakivonattal és valódi 
gyümölcstartalommal, tartósítószer 
nélkül készülnek. Mindezek mellett nem 
tartalmaznak mesterséges színezéket 
sem, így kicsiktől nagyokig, mindenki bátran 
fogyaszthatja. A XIXO szénsavas italok 
innovatív receptúra alapján, kristálycukor 
helyett sztíviával és gyümölcscukorral, a 
zero változatok pedig aszpartam nélkül 
készülnek.

Büszkék vagyunk, hogy 2021-ben 
hivatalosan is teljes mértékben kivezetésre 
került a PET csomagolás a szénsavas 
üdítőink esetében, valamint jegestea 
vonalunkon is már csak másfél literes 
méret érhető el PET kiszerelésében. 
Viszont itt is figyelmet fordítunk arra, hogy 
lehetőségünk szerint újrahasznosított 
összetételű anyagokat használjunk.
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SWISS LABORATORY 

2021-ben csatlakozott a SWISS márka 
a cégcsoporthoz. Vitaminital családunk 
bevezetésének célja fogyasztóink 
egészségének támogatása volt. Az 
italok alternatív megoldást kínálnak a 
napi vitaminbevételre, hiszen számos 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. 
Valamennyi termék a 104 éves múlttal 
rendelkező svájci DXA manufaktúra 
gyógynövénykivonatát tartalmazza.  Ezt 
az esszenciát a legnagyobb gondossággal 
készítik el a kizárólag svájci Alpokból 
származó izsópfű, mályvalevél, bergamott 
és menta gyógynövényekből, amelyeket a 
népi gyógyászat évszázadok óta alkalmaz. 
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FLOEWATER 

Csomagolóanyagainkra folyamatosan keressük 
az alternatív, környezetbarát megoldásokat, így 
felmerült bennünk az ötlet, hogy ahol lehet teljesen 
megszüntetjük azokat. Nagy büszkeségünk, hogy 
2021-ben bevezettük a Floewater márkánk, amely egy 
prémium minőségű csomagolásmentes vízfogyasztási 
megoldás. A termék kulcsinnovációja a világon egyedülálló 
FibredyneTM szénszűrő technológia, amely kiszűri a 
víz- és vezetékrendszerben megtalálható mikrométerű 
károsanyagokat, miközben megőrzi a magyar vizeinkben 
rejlő értékes ásványianyagokat.  A szűrő kezeli is a 
rajta átfutó vizet, hiszen beállítja a problémás alapvíz 
pH értékét, ezzel selymes ízű, friss, tiszta, egészséges 
és környezettudatos megoldást kínál az alternatív 
vízfogyasztásra vágyóknak. 

A  Floewater rendkívüli megoldást biztosít egyetemek, 
irodák és a vendéglátóipari egységek számára. 
Alkalmazásával nincs szükség tárolásra, raktározásra, 
leltározásra, készletfigyelésre, rendelésre, és 
hulladékkezelésre sem. Igazi költséghatékony megoldás 
nemcsak a cégek, de a bolygó számára is.
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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 protokollt alkalmazunk, amelynek értelmében a hibás terméket visszavonjuk a 
forgalmazásból. Fejlett technológiai eljárásainknak köszönhetően 2021-ben sem került sor 
egészséget károsító probléma miatt termékvisszahívására. 

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-, valamint a bejövő áruk ellenőrzésére szolgáló labort 
is létrehoztunk.

FELELŐS MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  

Felelős vállalatként kötelességünknek tekintjük, hogy a termékeinket népszerűsítő 
kommunikációs tevékenységünk mellett, fogyasztóinkat tájékoztassuk és edukáljuk a 
fogyasztási tudnivalóról, termékösszetevőkről, valamint csomagolásainkban is megjelenő 
környezet védelmet célzó fejlesztéseinkről. Kiemelten fontosnak tartjuk a megfelelő és 
pontos fogyasztói tájékoztatást, továbbá az érvényben lévő jogszabályok betartását.

A HELL-t 360 fokos kommunikáció jellemzi. Fő üzeneteinket különböző csatornák 
integrálásával, szélesebb körben juttatjuk el a fogyasztóinkhoz. A tudatosság növelésére 
szánt tartalmainkat nem csak a hagyományos kommunikációs csatornákon és 
weboldalunkon, de – az elsősorban fiatalok által kedvelt – közösségi média oldalainkon 
is rendszeresen megjelenítjük. Ez a szemléletformálás minden digitális kampányunk 

szerves részét képezi, hiszen ezzel célzottan tudjuk megszólítani a különböző fogyasztói 
csoportjainkat. Feladatunknak tekintjük, hogy tájékoztatást adjunk a természetvédelmi 
témakörökről, illetve termékeink ilyen típusú megfelelőségéről is. Ennek fontos lépcsőjeként 
elindítottuk a HELL ENERGY fenntarthatósági blogot, ahol bárki könnyen hozzáférhet a 
témához kapcsolódó különböző tartalmakhoz.

A 2021-es év legjelentősebb fenntarthatósági kampányát a XIXO jegestea új alumínium 
dobozos csomagolása inspirálta.  Az idei évben kivezetésre került a PET palackos kiszerelés, 
és marketing kampányukat az fenntartható csomagolás fókuszába helyeztük. A jegestea új 
csomagolásának dizájn eleme a dobozon található újrahasznosításra ösztönző üzenet:

Ez az alumínium italdoboz szelektíven gyűjtve 
végtelenszer újrahasznosítható. Neked csak 
egy mozdulat, de a doboznak örök életet adsz!
Fontosnak találtuk, hogy mindenkihez eljusson ez a gondolat, így export országainkban a 
helyi nyelvre lefordítva tüntetjük fel a dobozokon.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN 
[102-9] [102-10]

Az ellátásilánc- menedzsment szervezet 
felel a HELL Cégcsoport anyagellátási 
folyamatáért. Az értékesítési 
szervezettől kapott, vevői igények és 
előrejelzések alapján a gyártástervezés 
ezen szervezeten belül történik, majd 
a gyártásterv alapján meghatározásra 
kerülnek a beszerzési stratégiák, amelyek 
szerint az anyagigények alapján a 
beszerzők végrehajtják a lehívásokat.

FELELŐSSÉGTELJES 
ANYAGBESZERZÉS

FELELŐSSÉGTELJES 
ANYAGBESZERZÉS

MINŐSÉGI 
ALAPANYAGOK

ÚJRA-
HASZNOSÍTOTT 

ALUMÍNIUM

QUALITY 
PACK

HELL 
TÖLTŐÜZEM, 
CSOMAGOLÁS

ITALOK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

RAKTÁR

ÚJRA-
HASZNOSÍTÁS

HULLADÉK-
KEZELÉS

FOGYASZTÓ

KERESKEDELMI 
PARTNER

2021-ben szervezet tovább bővült, 
tekintettel a fogyasztók által támasztott 
gyorsan növekvő igényekre és 
volumenekre. A szervezeti struktúra 
változott, a stratégiai- és direkt beszerzés 
különválasztásra került a hatékonyabb 
stratégiaalkotás és operatív végrehajtás 
kezelhetősége érdekében.

Lokálpatriótaként a HELL mindig is nagy 
hangsúlyt helyezett az alapanyagok és 
szolgáltatások helyben való beszerzésére, 
hiszen ezáltal munkahelyeket teremt és 
bevételt generál a térségben működő 
vállalatok számára. Ennek megfelelően 
hazai beszállítók aránya mindig is 
kiemelkedően magas volt a termelési 
folyamatainkban.
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2018 2019 2020 2021
 y-o-y  

(‘20-21)

B
es

zá
llí

tó
k 

sz
ám

a

Beszállítók száma (összes)

   1 389      1 392          1 338         1 432    7%

Beszállítók száma (magyar)

  1 189         1 189        1 127           1 219    8%

Magyar beszállítók aránya

86% 85% 84% 85% 1%

K
ifi

ze
té

se
k 

(m
ill

ió
 H

U
F)

Kifizetések (összes)

52 641 818    64 542 674    76 181 274    93 167 733    22%

Kifizetések (magyar)

31 566 056    39 695 951    47 821 547    65 562 812    37%

Magyar kifizetések aránya

60% 62% 63% 70% 7%

A QUALITY PACK gyár megalapításával a dobozgyártást 
már a csoporton belül, koncentrált lokációban végezzük, 
így függetlenné váltunk a beszállítóktól ezen a téren. 
A vertikális integráció és a logisztikai területen végzett 
fejlesztéseink eredményeként a fuvarok szervezésében is 
hatékonyabbak lettünk. 

Helyi beszállítóknak a magyarországi székhellyel rendelkező 
beszállítókat tekintjük. A beszerzés teljes összege, valamint 
az alap- és csomagolóanyagok beszerzésében a 2021-
as évben is a magyar beszállítók aránya volt többségben. 
Büszkék vagyunk arra, hogy az ENERGY COFFEE 
tejbeszerzési ellátását 100%-ban hazai tejüzemekből 
szolgáljuk ki, amely legnagyobb arányban a miskolci helyi 
tejüzemből származik.

Beszállítói oldalról a 2021-es év nagy kihívásait a 
pandémia okozta nyersanyaghiány és az ebből kialakult 
drasztikus áremelkedés okozta. Ez exponenciális hatást 
gyakorolt számos más területre is, hiszen értékláncunk 
egyik alapkövéről beszélünk. Az egyik kiemelt prioritású 
megoldandó probléma a magnézium hiány kezelése volt, 
amelyet új stratégiai partnerségek kialakításával kezelni 
tudtunk a tavalyi esztendőben. 

Ellátási lánc adatai [102-9]

Helyi beszállítók értékaránya (millió HUF)   
[205-1] [204-1]

A beszerzés teljes összege  
(2021)

Alap-és csomagolóanyag 
beszerzés (2021)

A teljes beszerzési keretösszeg

A helyi beszállítókra (magyar) fordított összeg

124 440

44 268
50 633

8 046



 31  I  HELL ENERGY FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2021              

ÁTLÁTHATÓSÁG A BESZÁLLÍTÓI LÁNCBAN  [308-1]

Beszállítóinkat, alvállalkozóinkat környezeti megfelelőségük alapján 
minősítjük és velük szemben minimum követelményeket támasztunk, 
és alapvető elvárás annak teljesülése. Beszállítóinkat munkavédelmi és 
környezeti szempontból is átvilágítjuk, amely során a követelményeknek 
való megfelelést dokumentáció bemutatásával is igazolni kell.

Előnyben részesítjük azokat a beszállítókat, akik rendelkeznek valamilyen 
környezeti menedzsment rendszerrel (pl. EMAS, ISO 14001) vagy 
tanúsítvánnyal. Szállítmányozással foglalkozó partnereinknél pedig minden 
esetben követelmény az Euro6-os motorok használata, hiszen ezeknek 
jelentősen alacsonyabb a kibocsátása. 

A követelmények érvényesítése és teljesítése egyelőre a kisebb 
vállalkozások esetén ütközik nehézségekbe, azonban beszerzéseinknél 
minden esetben mellékeljük a beszerzési szabályzatunkat és a 
beszállítóinkkal szemben támasztott EHS (Environmental, Health and 
Safety, azaz Környezet, Egészség és Biztonság) követelményeket. 



KÖRNYEZETÜNK
A megfizethető és tiszta energia a HELL ENERGY, 
mint ipari felhasználó számára nélkülözhetetlen. 
Törekszünk energiaintenzitásunk csökkentésére és 
az energiafogyasztásunk megújuló forrásokból való 
fedezésére. Büszkék vagyunk rá, hogy a HELL ENERGY 
elindult ebbe az irányba, és a 2021-es naptári évben teljes 
energiafogyasztására zöld energia fedezetet vásárolt.

A HELL ENERGY környezeti hatásainak minimalizálásával 
támogathatja a fellépést az éghajlatváltozás ellen. A 
célhoz kapcsolódó kiemelt terület a csomagolási hulladékok 
csökkentése, amely a HELL ENERGY filozófiájának 
és ambíciójának sarokpontja. Számos további ponton 
kapcsolódunk a célhoz, hiszen az energiafogyasztás 
üvegházhatásúgáz-intenzitásának csökkentése is ezt a célt 
szolgálja. 

A tiszta víz és alapvető köztisztaság a HELL 
ENERGY számára kiemelten fontos, hiszen legfontosabb 
alapanyagunk a tiszta, jó minőségű ivóvíz. Az idén 
bevezetett Floewater termékünk pedig kifejezetten 
a közüzemi eredetű vízfogyasztást serkentő 
megoldás, amellyel teljes mértékben kiküszöbölhetők a 
csomagolóanyagok.
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BÚCSÚ A PET CSOMAGOLÓANYAGTÓL

PET gyártósor elbontása

2021-ben elbontásra került a PET töltősorunk, helyette aludoboz töltősor került telepítésre, 
így a megnövekedett aludoboz szükségletet optimális helyen tudjuk biztosítani. Az új 
aludoboz töltősor telepítésének befejezése és átadási tesztüzeme a 2022-es évben 
történik meg. Azonban nem búcsúzunk örökre a PET töltősortól, 2022-ben ez új helyen, de 
ismét telepítésre kerül, hiszen bár portfóliónk csekély és a jövőben egészen 1%-ig csökkenő 
részét teszi csak ki ez a csomagolóanyag, a töltősor továbbra is szükséges. 2021-ben a PET 
töltősor hiányában a jegesteák töltése bérgyártásban történt egy szomszédos országban a 
szállítási hatások minimalizálása érdekében.

Csomagolásmentes megoldás – a Floewater

A Floewater, innovatív vízszűrő- és kezelő technológiának köszönhetően mindig prémium 
minőségű, friss, jó ízű és hűtött vizet biztosít, helyben, csomagolás szükségessége nélkül. 
Ez a megoldás a környezettudatos filozófiánk és fenntarthatóság téren tett lépéseink újabb 
fontos állomása és egy fontos lépés a fenntartható termékek biztosítása terén. A terméket 
üveg palackokban, illetve vízautomaták és vendéglátóhelyeken ‘sörcsap’ formában érhetik 
el vásárlóink. A Floewater márkánk depütálása a Miskolci Egyetemen történt, ahol kiemelt 
figyelmet fordítottunk arra, hogy a fiatal generációt a csomagolásmentes megoldásunkról 
edukáljuk. 
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KÖRNYEZETI HATÁSAINK

ANYAGHASZNÁLAT [301-1] [103-301]

Kiemelt környezeti hatásunk a termékeink előállításához felhasznált anyagok és 
azok hulladékai. Nagy figyelmet fordítunk a megfelelő, minőségi és minél kisebb 
környezetterhelést okozó csomagolóanyagok kiválasztására. Termékeink termék 
csomagolásához fóliákat, köztes lapokat, élvédőket és papírtálcákat használunk, melyek 
100%-ban újrahasznosítható alapanyagokból készülnek, italcsomagolásuk pedig a minimum 
75% újrahasznosított alapanyagot tartalmazó alumínium csomagolás, valamint a szintén 
újrahasznosítható a 330 és 500 ml-es alumínium doboz valamint az alumínium tető.

2018 2019 2020 2021

Papír (tálca  közteslap  élvédő)    1 389      1 392        1 338       1 432    

Alumínium doboz  (250 ml-es)   1 189       1 189        1 127       1 219    

Alumínium doboz (330ml-es és 500 ml-es)  171    268 475 870

Alumínium tető (202 átmérő)      40    63 86 123

Alumínium tető  (200 átmérő)   1 982    2 289 2 454 2 995

Felhasznált anyagok
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VÍZFELHASZNÁLÁS  [303-1]

Termékünk első számú alapanyaga az ivóvíz, így a HELL 
ENERGY számára nem kérdés a felelős vízgazdálkodás 
fontossága. Vízfelhasználásunk több, mint 98% a 
gyártási folyamatokhoz kapcsolódik, elhanyagolható 
részét jelenti csak az irodai vagy kiszolgáló létesítmények 
vízfogyasztása. Az elmúlt évben nem történt 
jelentős változás a HELL vízfelhasználásában és 
vízgazdálkodásában.

2018 2019 2020* 2021

Az összes területet tekintve (ML) 470 504 469 559

Ipari víz 339 406 369 467

Felszín alatti víz 130 98 101 93

Az összes területet tekintve (m3) 469 534 504 337 469 990 559 288

Ipari víz 339 155 406 036 369 461 466 742

Felszín alatti víz 130 379 98 301 100 529 92 546

Összes vízfelhasználás (ML) [303-3]

[303-3] A gyártás során felhasznált víz részben saját 
felszín alatti vizet termelő, összesen 8 db kútból (92 546 
m3), részben hálózati ivóvízből (466 742 m3) származik. 

A gyártás vízfelhasználása, magába foglalja a termékvíz 
előállítását, a gőzkazánokhoz szükséges tápvíz előállítást, 
a gőzfejlesztést, és az üzem számára szükséges egyéb 
technológiai célú (mosás, tisztítás, takarítás, és a kiszolgáló 
létesítményekben egyéb cél) felhasználást. 

Vízfogyasztásunkat folyamatosan nyomon követjük, a 
2021. évi emelkedés pedig jelentős részben az októberi 
technológiai célú ivóvíz felhasználásban tapasztalt 
növekedésnek tulajdonítható. Az emelkedés oka az újonnan 
létesült dobozgyártósorhoz vízigénye volt.

[303-2] [303-4] A gyártás során keletkezett technológiai 
szennyvizet és csurgalékvizet a QUALITY PACK 
szennyvíztisztítójában kezeljük, majd az illetékes hatóság 
által meghatározott környezetvédelmi határértékek 
betartása mellett, a Vadász patakba bocsájtjuk ki. 
Szennyvízkibocsátásunk jellemzőit önellenőrzés keretében 
rendszeres mintavételekkel, akkreditált laboratóriumokkal 
is ellenőrzünk. Vizsgálataink szempontjából kiemeltek a 
szerves anyag tartalom, a kémiai és biológiai oxigén igény, 
valamint a szennyvíz fluorid és alumínium tartalma. 2021-
ben is megfeleltünk minden előírásnak, így nem fordult elő 
az előírt határértéket meghaladó kibocsátás.

[303-3] Belső vízgazdálkodási szabályainkat a hatósági 
engedélyeink teljeskörű betartása mellett alakítottuk 
ki. Ebből az okból kifolyólag például nyomon követjük a 
felhasznált víz oldott sótartalmát vagy vezetőképességét1  
is, azonban az ásványi anyag tartalom a víz kezelése miatt 
nem releváns.

1 A felhasznált víz oldott ásványi anyag tartalma 1000mg/liter alatti értékű. * A 2020 évi adatok adathiba miatt újraközlésre kerültek. [102-48]
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ENERGIAFELHASZNÁLÁS  [302-1]

Igyekszünk minimalizálni folyamataink energiaigényét, 
ezzel biztosítva az energiafogyasztásból fakadó 
üvegházhatásúgáz kibocsátásának csökkentését. Az 
energiahatékonyság központi eleme a beruházásokhoz 
kapcsolódó döntéshozatalnak. Üzemeinkben a jelenleg 
elérhető legkorszerűbb technológiát használjuk, így az ilyen 
irányú energiahatékonysági intézkedések egyelőre nem 
szükségesek. 

Büszkeségünk, hogy a 2021-es év teljes energiaigényének 
fedezésére zöldáram eredetigazolással rendelkezünk.

Az energiafogyasztás, elsősorban a gázfogyasztás 
jelentős növekedést mutat 2021-ben, ami az új töltősornak 
tulajdonítható.

2021-ben telepítésre került almérők lehetővé teszik majd 
energiafogyasztásunk részletesebb nyomon követését, 
azonban a bemutatott adatokban nem különül el az egyes 
sorok működtetésére és az épület fűtésére 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. 

2018 2019 2020 2021

Szikszó

Földgáz [m3] 3 112 031 3 287 787 3 853 884 5 687 002

HELL I 1 430 160 1 033 561  718 486 752 437

HELL II 519 763 1 010 078 1 399 718 1 835 321

Kávéüzem 2020. júliustól üzemel  260 957 1 258 598

QUALITY PACK dobozgyártás 1 058 975 1 156 240 1 357 491 1 675 707

QUALITY PACK tetőgyártás 103 133 87 909 117 232 164 939

Villamos energia [kWh] 27 386 540 29 442 859 33 070 432 39 934 399

HELL I  8 056 245 6 003 457 4 899 401 4 086 453

HELL II  2 155 716 3 735 531 4 839 647 5 918 605

Kávéüzem 2020. júliustól üzemel 335 861 2 331 439

QUALITY PACK dobozgyártás 10 157 228 11 653 078 13 599 796 16 321 691

QUALITY PACK tetőgyártás 7 017 351 8 050 793 9 395 727 11 276 211

Fogyasztás, energiahordozók szerint

Az energiafogyasztás alapján termékeink 
energiaintenzitása2 [302-2]

2020 2021 2020 2021

kWh / 
termék áramfogyasztás

MJ / 
termék gázfogyasztás

0,01146036

0,1001457 

0,010793478 0,1245294 

2 A termékre vetített energiaintenzitás számításhoz a gáz fűtőértékét 
m3-ről GJ-ra 1,082-es korrekciós tényezővel és 34,2 MJ/m3 fűtőértékkel 
végeztük a számításokat.
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KELETKEZŐ HULLADÉKOK  [306-1] [306-3] 
[306-103]

Működésünk során csomagolási hulladékok, 
szennyvízkezelésből származó hulladékok, veszélyes és 
nem veszélyes gyártási hulladékok, selejt alapanyagok 
hulladékai, karbantartási hulladékok és szociális 
helységekből származó kommunális hulladékok keletkeznek. 
Ezen hulladékok közül, azok tárolása során elsősorban a 
veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó negatív környezeti 
hatás kockázatát kell szem előtt tartani és megelőzni. 
Hisszük, hogy környezeti hatásunk minimalizálásában 
feladatunk nem csak a folyamatosan jelentkező 
fogyasztások és kibocsátások csökkentése, hanem a 
potenciális negatív hatással rendelkező események 
bekövetkezésének megakadályozása, és az azok kezelésére 
való megfelelő felkészülés.

Bár 2021-ben nem történt ilyen esemény, a veszélyes 
hulladékok tárolása során anyagkifolyás fordulhat elő, 
ami talaj- illetve vízszennyezéshez vezethet. Ennek 
a kitettségnek a csökkentésére beszerzésre kerültek 
kármentővel ellátott kültéri hulladék tároló polcrendszerek. 
A hulladékok mennyiségét folyamatosan figyeljük, és ha 
elér egy kamionnyi mennyiséget azonnal elszállíttatjuk. 

Gyártási kapacitásunk növekedésével a keletkező 
hulladékok mennyiség is évről évre növekszik. 

A keletkező hulladék össztömege (t) [306-3]

[306-2] A hulladékok gyűjtése, tárolása jogszabályi 
követelmények szerint történik, majd a jogszabályi előírások 
szerint, megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékszállítási 
partner elszállítja és megfelelő kezelőnek átadja.

A hulladékok keletkezése nem csak telephelyünkön, de 
ellátási láncunkban is egy kiemelt kérdés. Vizsgáljuk a 
keletkező hulladékok, az ellátási láncban kifejtett hatásai és 
keressük ezen hatások jobbítására irányuló megoldásokat, 
mint például az alumínium hulladék újrahasznosítása, 
a csomagolási hulladék göngyölegként történő 
visszagyűjtése vagy a műanyag hulladék visszaszorítása.

Nem veszélyes hulladék mennyisége

2020

Veszélyes hulladék mennyisége

4095

616, 5

4711,5 

2021

4734

763,1

5497,1

[306-2] A hulladékgazdálkodási adatainkat a munkahelyi 
gyűjtőhely naplója, valamint az SAP rendszer szállítási 
igazolásai alapján gyűjtjük és követjük nyomon. Az ipari 
selejtet és gyártásezköz hulladékot gyűjtjük és tömörítjük, 
majd visszaszolgáltatjuk a beszállítóinknak, melyek 100%-
ban újrahasznosításra kerülnek, tehát az alumínium 
tekintetében egy hulladékmentes gyártásról beszélünk.
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ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-KIBOCSÁTÁS 

Tevékenységünkhöz kapcsolódóan folyamatosan nyomon követjük kibocsátásainkat és azok 
szén-dioxid egyenértékét3. Vállalati karbonlábnyomunkat új gyáregységünk megnyitása óta 
éves szinten nyomon követjük, a villamos energia és földgázfogyasztásunk vonatkozásában.

2018 2019 2020 2021

Közvetlen ÜHG kibocsátások (Scope 1) [305-1] Közvetett ÜHG kibocsátások (Scope 2) [305-2]

5 913

7 752 
8 334 

9 361

11 304 

6 247 
7 322

10 805 

Bruttó közvetett (Scope 1) és közvetlen (Scope 2) üvegházhatású gáz-kibocsátás 
(metrikus tonna CO2 egyenérték)

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 
közvetlen elégetéséből származó ÜHG-
kibocsátások (pl. üzemanyag, földgáz) vagy a 
szállítmányozásból adódó kibocsátások.

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

3 A szén-dioxid egyenértéket a fogyasztási adatok alapján a DEFRA kibocsátási tényezővel számítottuk ki.

A folyamatos kapacitásnövekedés miatt keletkező kibocsátásokat, a jövőben a gyártási 
folyamatok hatékonyságának növelésével (kisebb selejtszám, gyártási mennyiség növelése) 
lehet ellensúlyozni. 
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KIEMELT KÖRNYEZETI HATÁST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 2021-BEN 

LEVEGŐVEL VALÓ  
DOBOZÖBLÍTÉS

A 2021-ben telepített új aludoboz töltősor a korábbi 
vízöblítéses technológia helyett levegővel öblíti a töltésre 

érkező üres dobozt, így csökken a vízfogyasztás és a 
szennyvíz kibocsátás. A rendszer jelenleg tesztelés 
alatt áll, amennyiben megfelelő eredményeket ér el, 

úgy megfontoljuk további sorok levegős öblítésre való 
átállítását is.

SELEJTHÁNYAD ÉS TECHNOLÓGIAI 
HULLADÉK CSÖKKENTÉSE

Elkötelezettek vagyunk selejthányadunk csökkentése 
mellett. Jelenleg a selejthányadunk a COVID-19 pandémia 

okozta munkavállalói leterheltség és a folyamatos 
üzemmenet bevezetése miatt az iparági jó gyakorlatnál 

némileg magasabb. A selejthányad hatékony csökkentése 
érdekében digitális azonosító és mérlegelési rendszert 
vezetünk be, ami egyértelműen azonosítani fogja mely 

területről érkezik a legtöbb selejt, így célzott javító 
intézkedést tudunk megfogalmazni. 

CSOMAGOLÓANYAG 
OPTIMALIZÁCIÓ

A kiinduló tekercsméretből fakadó esetleges veszteség 
elkerülése érdekében robotizált és optimalizált méretezést 

alkalmazunk. Bár a csomagolóanyagból származó veszteség 
jelenleg újrahasznosításra kerül, a hulladék keletkezésének 

elkerülése környezeti szempontból a legelőnyösebb.
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KÖRNYEZETVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ 
MEGFELELÉS [307-103] [307-1]

A jogszabályi előírások betartása elengedhetetlen a működéshez. Ennek megfelelően a HELL 
ENERGY rendelkezik a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel, szabályzatokkal, szakértő 
személyzettel. 

Teljesítményünk, így a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésről is havi 
rendszerességgel kimutatást készítünk, beleértve az üzemeinkben folyatatott ellenőrzések 
eredményét, az azonosított nem megfelelések, szabálytalanságok számát és az ebből 
adódó szankciókat. 2021-ben sem volt jelentős bírsággal vagy nem pénzbeli szankciókkal 
járó esemény, amely a környezetvédelmi törvények és/vagy előírások be nem tartásához 
kapcsolódott volna. Környezetvédelmi előírásaink a telephelyen munkát végző valamennyi 
munkavállalóra, illetve külsős személyekre is vonatkoznak, amelynek betartását fokozottan 
ellenőrizzük.

KÖRNYEZETVÉDELMI 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Piacvezető terméket gyártó vállalatként felelősségünk megfelelően tájékoztatni és 
felkészíteni fogyasztóinkat a környezettudatos döntéshozatalra. Jelentésünk kiadásával és 
a fenntarthatosag.hellenergy.com oldallal is célunk az átlátható, egyértelmű kommunikáció. 
Fogyasztóinknak fontos szerepe van a valós körforgásosság megteremtésében is, amiben 
igyekszünk támogatni őket.

Fogyasztóink mellett pedig kollégáink érzékenyítése is feladatunk, hiszen a HELL ENERGY és 
QUALITY PACK-nál dolgozó több, mint 700 kollégával közösen mi is tehetünk környezetünk 
védelméért. Munkáltatói és társadalmi felelősségünkről a következőkben részletesen 
olvashatnak.



TÁRSADALMUNK
Cégünk, teljes mértékben elítéli a diszkrimináció minden 
formáját. Etikai kódexünkben is prioritásként kezeljük 
a nemek közötti egyenlőséget, illetve toborzás, és 
bérezés folyamatainknak is ezen szilárd elvek mentén 
végezzük el. 

A HELL ENERGY kiemelt figyelmet fordít a minőségi 
oktatás támogatására. Mind munkavállalóink 
fejlesztésében, mind a fiatal generáció szakmai tudásának 
gyarapításában nagy szerepet vállalunk. Erre kiváló példa a 
Miskolci Egyetemmel megkötött együttműködésünk. 

Munkavállalóink, és közösségünk számára az egészség és 
jóllét nélkülözhetetlen érték, amit a kialakult pandémiás 
helyzetben is magas szinten kezeltünk. A koronavírus 
megfékezéséhez szükséges intézkedéseink, és általános 
munkavédelmi és balesetmegelőzési fejlesztéseink mellett, 
a helyi kórházakat is támogattuk ebben a nehéz időszakban. 
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Az alkalmazottak teljes száma munkaszerződés (határozott és határozatlan) 
szerint régiónként (fő)

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

Határozott idejű férfiak  

Határozatlan idejű férfiak

MUNKATÁRSAINK [102-8] [202-1] [202-103] [404-2] [404-3]

Szikszói, budapesti és miskolci telephelyeinken összesen 719 munkavállalót foglalkoztatunk. 
Fontos számunkra, hogy biztonságos, inspiráló és elismerő munkakörnyezetet biztosítsunk 
minden dolgozónk számára. 

FELELŐS MUNKÁLTATÓ 

302

2 3

161

2018

468

4 1
180

349

2019

534

4

188

413

2020

605

217

502

2021

719

Határozott idejű nők

Határozatlan idejű nők

2018 2019 2020 2021

Budapest 83 84 115 133

Határozatlan idejű 78 79 111 133

Férfi 46 45 75 87

Nő 32 34 36 46

Határozott idejű 5 5 4 0

Férfi 2 4 4 0

Nő 3 1 0 0

Szikszó 310 348 392 482

Határozatlan idejű 310 348 392 482

Férfi 233 275 313 389

Nő 77 73 79 93

Határozott idejű 0 0 0 0

Férfi 0 0 0 0

Nő 0 0 0 0

Miskolc 75 102 98 104

Határozatlan idejű 75 102 98 104

Férfi 23 29 25 26

Nő 52 73 73 78

Határozott idejű 0 0 0 0

Férfi 0 0 0 0

Nő 0 0 0 0
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Büszkék vagyunk rá, hogy az idei évben sem történt létszámcsökkentés, sőt az új belépőink 
száma 41 százalékkal magasabb, a tavalyi, 2020-as adatokhoz képest. 

Új munkaerő aránya (fő)

Új belépő munkatársak száma

216 204 213 293

2018

2018

2019

2019

2020

2020 2021

2021

Kilépő munkatársak száma

Fluktuáció (fő)

132 152 123 177

Az elmúlt években jelentősen csökkent a fluktuáció, azaz a kilépő munkavállalóink száma 
az adott évben foglalkoztatottak számához képest 2021-ben. 2020 és 2021 között 
összességében mégis 16 százalékkal nőtt a munkavállalóink száma. 

Hosszú távú célunk, hogy munkamegtartási képességeinket a jövőben tovább növeljük 
dolgozóink bevonásával, hiszen véleményük nélkülözhetetlen a munkakörülményeink 
fejlesztésében. 

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.

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

KÉPZÉSEK [404-1] [404-2] [404-3]

Felelős foglalkoztatóként feladatunknak érezzük dolgozóink folyamatos fejlesztését, 
képzését, ezért éves szinten betervezett keretből lehetőséget biztosítunk nekik, hogy 
igényeikre szabottan különféle továbbképzéseken, konferenciákon vehessenek részt. 
Finanszírozzuk szakirányú területen tanulmányokat folytató kollégáink előmenetelét, 
tanulmányi szerződés keretében.

Az egyéni és csoportos szakmai fejlődés cégünk számára elengedhetetlen érték, ezért idén, 
a koronavírus megszorításai után igyekeztünk munkavállalóink képzéssel töltött óraszámát 
növelni.

Egy főre jutó éves átlag képzési óraszám

0.6 5.7
0.8

4.0 Nők

Férfiak

2020 2021
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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 építhessenek. 

Számunkra, HELL Cégcsoport nemcsak egy vállalat, hanem 
egy értékközösség. Büszkék vagyunk rá, hogy Felelős 
foglalkoztatói címet nyertünk el, a munkavállalóink jóllétéért 
való sokoldalú és példaértékű hozzáállásunkért. Emellett, 
az Év Legvonzóbb Munkahelye4 értékelésen az FMCG 
kategóriában harmadik helyezést értünk el. 

VÁLLALATI BELSŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK

EGYETEMHEZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK

Dolgozók megismertetése 
az üzemekben használt 

modern gépekkel

Egyetemi finanszírozású 
tanulmányi szerződések

Talent Pool program 
(kulcsemberek 

megtartására irányuló 
program)

Külsős képzések, éves 
meghatározott képzési 
kerettel területenként

Egyetemi szakmai 
gyakorlat

Hatóságok által előírt 
kötelező képzések 

lebonyolítása (munkakörökhöz 
kapcsolódóan)

Vezetőképzések

Duális hallgatói program

KARRIERFEJLESZTÉSI ÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK

 4 PwC 2021 Legvonzóbb Munkahelye Díj
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DIGITALIZÁCIÓ

A digitalizáció a vállalat összes területén folyamatos fejlesztés alatt áll, hogy minél 
hatékonyabban és modernebb eszközök segítségével könnyítsük meg a munkavégzést a 
dolgozóink számára. A HR területen a digitalizációval csökkenteni tudjuk az adminisztrációt 
és a papírfelhasználást. Az idei és a jövő évben zajlik SAP rendszerünk továbbfejlesztése, 
amely a fent említett adminisztrációt és adatkezelést egyszerűsíti meg a mindennapokban.   

Az egyik kiemelkedő eredményünk a HELLGo  applikáció élesítése, amely a vállalati belső 
kommunikációs csatornákat fogja össze. Az applikáció célja a digitalizáció és hatékonyság 
növelése, a vállalati kultúra elmélyítése és a kollégák azonnali elérése, függetlenül lokációtól, 
eszköztől, hogy könnyebbé váljon a folyamatos kapcsolattartás. Az applikáció számos előnyt 
biztosít: 

Fiatalos munkáltatói 
márka kiépítésére 

alkalmas, rugalmas és 
folyamatosan támogatott/

fejlesztett szoftveres 
háttér

Modern, hatékony és 
biztonságos megoldás 

Biztosítja az azonnali 
tájékoztatást, hozzáférést, 
akár vészhelyzet esetén is

Bármilyen eszközről 
(PC, laptop, tablet, 

mobiltelefon) elérhető

Akár vállalati, akár 
munkavállalói csoportokra 
szegmentálható, célzott 

kommunikáció lehetősége 

Szellemi és fizikai 
munkavállalók számára 

egyaránt biztosított 
hozzáférés

Az applikáció kizárólag dedikált hozzáféréssel érhető el, ami a HELL összes dolgozója 
számára biztosított. Itt mindenki elérheti a vállalati híreket és eseményeket, a képgalériát, 
céges dokumentumokat, de az applikáció segítségével zajlik az onboarding folyamat, a belső 
oktatás és a vállalati tréningek. 
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DOLGOZÓINK EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA  

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. [404-2]

KORONAVÍRUS-HELYZET KEZELÉSE

Különösen fontos a menedzsment számára, hogy a munkavállalók szakmailag és 
magánemberként is biztonságban érezhessék magukat, ezért a pandémiás időszakban olyan 
intézkedéseket hoztunk, amelyeknek köszönhetően a foglalkoztatás problémamentessége, 
folyamatossága mindvégig biztosított volt. A koronavírus járvány terjedésének lassítása 
érdekében gyorsan és agilisan jártunk el. Munkavállalóinkat folyamatosan tájékoztattuk a 
pandémiás helyzet alakulásáról, és a rendelkezéseinkről, egészségük megóvása érdekében. A 
koronavírus kapcsán a következő intézkedések kerültek bevezetésre: 

Pandémiás terv

Szűrőprogramok pl. Covid tesztelés a lokációkon, valamint külső 
szolgáltató bevonásával

Vállalati oltás program

Távoli munkavégzési lehetőség

MUNKAVÉDELEM ÉS BALESETMEGELŐZÉS [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. A vállalat elkötelezett 
a munkavállalói egészségének védelme mellett, ezért a 2020-ban bevezetésre került 
ISO 45001 szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi Irányítási Rendszert újra felmértük és 
sikeresen megkaptuk a külső fél által hitelesítést. 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 a baleset tényét rögzítjük, a kivizsgálást a vállalkozó szakembere 
végzi. 

A Munkahelyi Egészségvédelmi Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztése

Rendszeres vizsgálatok, 
ellenőrzések, és konzultációk 

EHS partnereinkkel, és 
munkavállalóinkkal

Éves 
vezetőségi 
átvizsgálás

Oktatás a 
felülvizsgálati 
eredményekről

Folyamatos Intranet és email 
tájékoztatás a munka- és 

egészségvédelmi 
szabályainkról 
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A munka- és egészségvédelmi elemzéseinket szabványok és iránymutatások előírásai 
alapján végezzük. Az eredményeket oktatások során mutatjuk be. 

Kisebb hiányosságok: azonnal kezeljük őket. 

Nagyobb ráfordítást igénylő hiányosságok: éves feladatok között 
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. 

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.  

Veszélyes helyzetek kezelésének folyamata

Munkavállalói bejelentés: 
email, telefon, ticketing 

rendszeren keresztül. 

Azonnali kivizsgálás: 
a veszély azonnali 
megszüntetésére törekszünk. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2021-es évben sem fordult elő súlyos vagy halálos 
kimenetelű baleset. [403-9]

Munkahelyi egészség és biztonság adatok [403-9]

2018 2019 2020 2021

Halállal járó munkabalesetek 
száma

0 0 0 0

Súlyos kimenetelű 
munkabalesetek száma

0 0 0 0

Bejelentendő munkabalesetek 
száma

8 9 6 8

Kvázi balesetek száma 0 0 12 20

Fő munkabaleseti típusok Kéz sérülés Kéz sérülés Kéz sérülés Kéz sérülés

Kritérium Magyarázat 2018 2019 2020 2021

Halálos kimenetelű 
foglalkozási 
megbetegedések száma

Foglalkozási 
megbetegedésből 
eredő halálesetek

0 0 0 0

Bejelentendő 
foglalkozásból eredő 
megbetegedések száma

Foglalkozási 
megbetegedések 
száma

0 0 0 0

Munkahelyi egészség és biztonság [403-10] 
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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 szolgálat 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.
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ETIKAI KÓDEX ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS [102-16] 

A Cégcsoportnál érvényben levő Etikai Kódexben szereplő iránymutatások 
alapján elvárás valamennyi munkavállalótól, hogy tevékenységük végzése 
során a személyes és szakmai tisztesség legmagasabb szintű előírásai 
szerint járjanak el, betartások a jogszabályi előírásokat, és a belső 
szabályzatokban és irányelvekben leírtaknak megfelelően végezzek munkájukat.  

Ezen kívül minden szakmai területnek megvannak a maga szabályai, eljárásrendjei, belső 
utasításai, amely működésünket meghatározza. Az Etikai Kódex a HELL Cégcsoport 
minden munkavállalójára vonatkozik, ugyanakkor érvényes minden partnerre, tanácsadóra, 
megbízottra is. Mindenkinek egyéni felelőssége, hogy etikus és jogkövető módon viselkedjen.

ETIKAI KÓDEXÜNK NÉGY IRÁNYELVRE ÉPÜL 

A MINŐSÉG IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG 
TULAJDONOSI SZEMLÉLETTEL

EMBERI TISZTESSÉG, SZAKMAI 
ALÁZAT, BAJTÁRSIASSÁG MINDEN 

HELYZETBEN

EGY CSAPAT VAGYUNK, EGYMÁSÉRT 
DOLGOZUNK

HELL-ES VAGYOK – SZÁMÍTHATSZ 
RÁM! 
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A menedzsment teljes mértékben elkötelezett a diszkrimináció-mentesség, az emberi 
tisztesség és szakmai alázat és az egyenjogúság és egyenlő bánásmód elve mellett, ami 
mind a toborzási politikánkban, mind a bérezési struktúrában megmutatkozik. A bejelentett 
diszkriminációs esetek száma a 2021-es évben is nulla volt. [406-1]

„Nem tűrjük a diszkriminációt, sem pedig a zaklatás 
bármilyen formáját, sem a társaságon belül, sem 
üzleti kapcsolatainkban. Elítéljük az etikátlan, 
szabályellenes vagy jogsértő viselkedést.”

A menedzsment maximálisan elítéli a gyermekmunkát, elhatárolódik olyan beszállítóktól, 
partnerektől, ahol fennáll ennek veszélye.

„Jogkövető magatartást tanúsítunk az élet minden 
területén.”

Etikai kódexünkben kitérünk a társadalmi felelősségvállalás melletti elkötelezettségünkre. 
A társadalom felelős tagjaként a HELL Cégcsoport – a vonatkozó jogszabályi és pénzügyi 
keretek között – pénzbeli és termék adományokkal támogatja a kultúra, a szociális célok, a 
sport, az egészségügy és a környezetvédelem ügyét. Nem adunk adományt üzleti előnyök 
megszerzése céljából.

„Nem szemetelünk, óvjuk környezetünk tisztaságát, 
szépségét.”
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ÜGYFÉLEGÉSZSÉG ÉS 
ELÉGEDETTSÉG 

Ügyfeleink egészsége és elégedettsége számunkra a legfontosabb. A tavalyi 
Jelentésben már említett belső ösztönző és büntető (bónusz) rendszer, illetve 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.

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

A címkézési szabályoknak való megfelelést az idei évben is 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. 

Címkézésünk folyamata a tavalyi Jelentés 44. oldalán felvázolt folyamatok és 
szabályok mentén zajlik. Termékek címkézésével és a címkézéshez kapcsolódó 
marketingkommunikációs nem-megfelelőségből származó incidensre 2021-ben nem volt 
példa.
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HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE [413-1] [102-12] [103-204] 

MUNKAHELYTEREMTÉS 

Felelős foglalkoztatóként feladatunk már meglévő munkatársaink továbbképzése, 
illetve munkalehetőségek biztosítása működésünk helyszínein. Cégünk folyamatosan 
együttműködik a szikszói önkormányzattal társadalmi stb. kérdésekben, ezen felül számos 
helyi lakosnak biztosított, és biztosít jelenleg is munkalehetőséget.

A helyi szenior menedzserek százalékos aránya [202-2] 

13 62%

21 22
24 24

64% 58% 58%14 14 14

8 8
10 10

Helyi szenior menedzserek Nem helyi szenior menedzserek

Vállalatunk jelentős műveleti helyszínén, a 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.

FIATALOK KARRIERLEHETŐSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

Remek kapcsolatot ápolunk a Miskolci Egyetemmel, folyamatosan lehetőséget biztosítunk 
tehetséges végzősöknek a kötelező szakmai gyakorlat lebonyolítására. Az egyetemmel 
korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján a 2020/2021-es tanévtől 
cégünknél duális képzésre fogadjuk azokat a hallgatókat, akik az alábbi, a Miskolci 
Egyetemen induló (BSc) szakok egyikére nyertek felvételt: 

gépészmérnöki alapképzés; 

mechatronikai mérnöki alapképzés, 

villamosmérnöki alapképzés, 

ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés

Ezen felsőoktatási duális képzés egy, a Miskolci Egyetem és a HELL ENERGY Magyarország 
Kft. igényeinek összehangolásán és szoros együttműködésén alapuló gyakorlatorientált 
képzési forma. A duális képzésre felvételt nyert hallgatók már az első félévtől kezdve 
szakmai tapasztalatokat szerezhetnek a HELL ENERGY Magyarország Kft.-nél, ahol 
tapasztalt mentoraink segítségével gazdagíthatják az egyetemen elsajátított elméleti 
tudásukat.
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS PROGRAM [413-1]

A helyi közösségek támogatása számunkra kiemelt jelentőséggel bír. A HELL cégcsoport 
fennállásának 15 éve alatt többszáz millió forintértékben támogatta a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei, ezen belül kiemelten a szikszói emberek számára fontos ügyeket. A vállalat 
2018-ban és 2020-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház gyermekonkológiai osztályának fejlesztésére, valamint a koronavírus járvány 
miatt szükséges eszközök beszerzésére összesen 50 millió forintot adott. 

Szikszó városával is folyamatos együttműködésben keresi a cégcsoport a fejlesztési 
lehetőségeket, melyekkel egy-egy család vagy a teljes közösség életét jobbá teheti, legyen 
szó akár egy beteg gyerek számára kialakított steril szobáról vagy a szikszói óvodások 
Mikulás ünnepségének megszervezéséről.

A sport, az egészséges életmód támogatása is fontos a HELL ENERGY vállalatcsoport 
számára, a cég elkötelezett támogatója a sportéletnek is, többek között például a Szikszón 
és Miskolcon évek óta sikeres versenyzőket kinevelő HELL Fight küzdősport klubnak.

Az idei év egyik nagy meglepetése a helyiek számára a HELL jóvoltából, egy 50 millió 
forintos beruházás teljes finanszírozása, mely a XIXO Bringa Kert megépítését támogatja. 
A kerékpárpályát padokkal felszerelt gyönyörű parkosított terület veszi majd körül, így azok 
számára is kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt, akik esetleg nem két keréken érkeznek. 

VÉRADÁS

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 közös munkánkért a Magyar Vöröskereszt 
„Véradóbarát Munkahely” elismeréssel tüntette ki a HELL ENERGY Magyarország Kft-t. A 
„Véradóbarát Munkahely” elismerést azok a cégek érdemelhetik ki, amelyek rendszeresen 
szerveznek munkahelyi véradást vagy csatlakoznak más véradó eseményekhez, és 
munkatársaikat is arra ösztönzik, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezeken.
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GRI INDEX [102-55]

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

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 102: Általános közzétételek

102-1 A szervezet neve
HELL ENERGY cégprofil,  
6. oldal

102-2
Tevékenységek, 
márkák, termékek és 
szolgáltatások

HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-3
A szervezet központjának 
elhelyezkedése

HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-4 A működés helyszínei
HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-5
A tulajdon természete és 
jogi formája

HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-6 Kiszolgált piacok
HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-7 A szervezet mérete
HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-8
Információ az 
alkalmazottakról és 
munkásokról

Munkatársaink, 41. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

102-9 Ellátási lánc
Felelősségvállalás az ellátási 
láncban , 28. oldal

102-10

A szervezetben vagy 
a beszerzési láncában 
történt jelentős 
változások

Átláthatóság a beszállítói 
láncban, 30. oldal

102-11
Az elővigyázatosság elve 
vagy megközelítés

Fejlesztések, beruházások, 
vállalati tervek, 16. oldal

102-12 Külső kezdeményezések
Helyi közösségek építése, 
51. oldal

102-13 Egyesületi tagságok
HELL ENERGY cégprofil,  
6. oldal

Stratégia

102-14
A legmagasabb szintű 
döntéshozó nyilatkozata

Vezetői köszöntő, 3. oldal

Etika és integritás

102-16
Értékek, elvek, 
standardok, viselkedési 
normák

Etikai kódex és 
kötelezettségvállalás,  
48. oldal

Irányítás

102-18
A szervezet irányítási 
struktúrája

HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

 ! Lényeges téma
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

Érintetti elkötelezettség

102-40 Érintettek listája Jelentés felépítése, 10. oldal

102-41 Kollektív szerződések

102-42
Érintettek azonosítása és 
kiválasztása

Jelentés felépítése, 10. oldal

102-43
Az érintettek 
bevonásának 
megközelítései

Jelentés felépítése, 10. oldal

102-44
Kulcsfontosságú témák 
és kérdések, amelyek 
felmerültek

Jelentés felépítése, 10. oldal

Jelentéstételi gyakorlat

102-45
Az éves Jelentésben 
lefedett entitások 
felsorolása

HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-46

A Jelentés tartalmának 
meghatározása és az 
alapelvek alkalmazása 
ennek során

Jelentés felépítése, 10. oldal

102-47 A lényeges témák listája Jelentés felépítése, 10. oldal

102-48 Információk újraközlése 33. oldal

102-49
Változás a 
Jelentéstételben

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/kihagyás 
indoklása

102-50 Jelentéstételi időszak
HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-51
Legutóbbi Jelentés 
dátuma

HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-52 Jelentéstételi ciklus
HELL ENERGY cégprofil 
6. oldal

102-53

Elérhetőség 
azok számára, 
akiknek kérdése 
van a Jelentéssel 
kapcsolatban

Bevezető, 5. oldal

102-54
Nyilatkozat a GRI 
Szabványnak való 
megfelelésről

Jelentés felépítése, 10. oldal

102-55 GRI tartalmi index GRI Index, 53. oldal

102-56 Külső tanúsítás
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 201: Gazdasági teljesítmény

201-1
Keletkezett és felosztott 
gazdasági érték

Gazdasági teljesítmény,  
18. oldal

201-4
Államtól kapott pénzügyi 
támogatás

Gazdasági teljesítmény 
18. oldal

GRI 202: Piaci jelenlét (lényeges téma)

202:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

Felelős munkáltató, Jelentés 
felépítése, 41. és 10. oldal

202:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Felelős munkáltató, 41. oldal

202:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

Felelős munkáltató, 41. oldal

202-1

A nemenkénti pályakezdő 
fizetések aránya a 
helyi minimálbérhez 
viszonyítva

Felelős munkáltató, 41. oldal

202-2
A helyi közösségből 
származó szenior 
menedzserek aránya

Munkahelyteremtés,  
51. oldal

GRI 203: Közvetett gazdasági hatások

203-1

Infrastruktúra-
beruházások 
és támogatott 
szolgáltatások

Közvetett gazdasági 
hatások, 19. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 204: Beszerzési gyakorlat (Újrahasznosított anyagok használata)  
(lényeges téma)

204:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

Helyi közösségek építése, 
Jelentés felépítése, 51. és 
10. oldal

204:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Helyi közösségek építése, 
10. oldal

204:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

Helyi közösségek építése, 
10. oldal

204-1
Helyi beszállítók 
értékaránya

Helyi beszállítók 
értékaránya, 29. oldal

GRI 205: Korrupcióellenesség (Csalásmegelőzés és biztonság) (lényeges téma)

205:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

2020. évi Jelentés 22. 
oldal, Jelentés felépítése, 
10. oldal

205:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

2020. évi Jelentés 22. 
oldal

205:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

2020. évi Jelentés 22. 
oldal

205-1
Korrupcióval kapcsolatos 
kockázat szempontjából 
felmért területek

2020. évi Jelentés 22. 
oldal

205-2

Korrupcióellenes 
politikákról és eljárásokról 
szóló kommunikáció és 
tréningek

2020. évi Jelentés 22. 
oldal

 !

 !

 !
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 206: Versenyellenes magatartás (Etikus működés) (lényeges téma)

206:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

2020. évi Jelentés 23. oldal, 
Jelentés felépítése

206:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

2020. évi Jelentés 23. oldal

206:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

2020. évi Jelentés 23. oldal

206-1

A versenyellenes, 
trösztellenes és 
monopóliumokkal 
kapcsolatos jogi 
tevékenység

2020. évi Jelentés 23. oldal

GRI 301: Anyagok (Elsődleges csomagolóanyagok) (lényeges téma)

301:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

Alapelveink, Jelentés 
felépítése, 10. oldal, 2020. 
évi Jelentés 32. oldal

301:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

2020. évi Jelentés 32. oldal

301:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

2020. évi Jelentés 32. oldal

301-1
Felhasznált anyagok 
tömeg és térfogat szerint

Anyaghasználat, 33. oldal

301-2
Újrahasznosított input 
anyagok használata

Anyaghasználat, 33. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 302: Energia

302-1 
Energiafogyasztás a 
szervezeten belül

Energiafelhasználás,  
35. oldal

302-2 Energiaintenzitás
Energiafelhasználás, 
35. oldal

GRI 303: Víz és szennyvizek

303-1
Kölcsönhatások a vízzel, 
mint közös erőforrással

Vízfelhasználás, 34. oldal

303-2
A vízkibocsátással 
kapcsolatos hatások 
kezelése

Vízfelhasználás, 34. oldal

303-3
Vízvétel, újrahasznosított 
és visszaforgatott víz

Vízfelhasználás, 34. oldal

303-4 Szennyvíz-kibocsátás Vízfelhasználás, 34. oldal

303-5
Összes vízfelhasználás 
(m3)

Vízfelhasználás, 34. oldal

GRI 305: Kibocsátások

305-1

Részben kerül 
megjelenítésre. Közvetlen 
ÜHG kibocsátások  
(scope 1)

Üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, 37. oldal

305-2

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

Üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, 37. oldal

 !

 !
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 306: Hulladékok (Csomagolás visszagyűjtése, újrahasznosítása & 
Hulladékgazdálkodási megoldások) (lényeges téma)

306:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

Keletkező hulladékok, 
Jelentés felépítése, 36. oldal 
és 10. oldal

306:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Keletkező hulladékok,  
36. oldal 

306:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

Keletkező hulladékok, 
36. oldal 

306-1

Hulladékképződés és 
a hulladékhoz köthető 
jelentős környezeti 
hatások

Keletkező hulladékok, 
36. oldal

306-2
A hulladékhoz köthető 
jelentős környezeti 
hatások kezelése

Keletkező hulladékok, 
36. oldal

306-3 Keletkezett hulladékok
Keletkező hulladékok, 
36. oldal

GRI 307: Környezetvédelmi előírások betartása (Környezetvédelmi szabályoknak 
való megfelelés) (lényeges téma)

307:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

Jelentés felépítése, 10. oldal

307:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelés, 
39. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

307:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

Környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelés, 
39. oldal

307-1

A környezetvédelmi 
törvényeknek és 
szabályoknak való nem 
megfelelőség

Környezetvédelmi 
előírásoknak való megfelelés, 
39. oldal

GRI 308: Beszállítók környezeti átvilágítása

308-1

Részben kerül 
megjelenítésre. 
Környezetvédelmi 
szempontból értékelt új 
beszállítók

Átláthatóság a beszállítói 
láncban, 30. oldal

GRI 401: Foglalkoztatás

401-1
Új munkatársak felvétele 
és fluktuáció

Munkatársaink, 41. oldal

401-2

A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
juttatásai, amelyek 
a határozott idejű 
szerződéssel vagy 
részmunkaidőben 
foglalkoztatottak 
számára nem 
biztosítottak

Munkatársaink, 41. oldal

 !

 !
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 402: A munkavállalók és a menedzsment kapcsolata

402-1
A szervezeti 
változásokkal kapcsolatos 
minimális értesítési idő

Felelős cégvezetés, etikus 
működés & megfelelés, 30. 
oldal

GRI 403: Munkahelyi egészség és biztonság

403-1
Munkavédelmi irányítási 
rendszer

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-2
Munkahelyi egészség és 
biztonság

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-3
Foglalkozásegészségügyi 
szolgáltatások

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-4

Munkavállalók 
részvétele, konzultáció 
és kommunikáció a 
munkavédelemmel 
kapcsolatban

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-5
Munkavállalói 
munkavédelmi oktatások

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-6
Munkavállalói 
egészségmegőrzés

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-7

Az üzleti kapcsolatokkal 
közvetlenül összefüggő 
munkavédelmi hatások 
megelőzése és enyhítése

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

403-8
Munkavédelmi irányítási 
rendszer által lefedett 
munkavállalók 

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-9
Munkához kapcsolódó 
balesetek

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

403-10
Foglalkozásból eredő 
betegségek

Munkavédelem és 
balesetmegelőzés, 45. oldal

GRI 404: képzés és oktatás

404-1
Egy főre jutó éves átlag 
képzési óraszám

Munkatársaink, 41. oldal

404-2

Programok a munkatársak 
készségfejlesztésére és 
segítség a foglalkoztatási 
változásokban

Munkatársaink, 41. oldal

404-3

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

Munkatársaink, 41. oldal

GRI 406: Diszkrimináció-mentesség

406-1

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

Etikai kódex és 
kötelezettségvállalás,  
48. oldal
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Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 412: Emberi jogi értékelések

412-1 Emberi jogi értékelések

Emberi jogi felülvizsgálatok 
vagy emberi jogi 
hatásvizsgálatok tárgyát 
képező műveletek teljes 
száma 0.

412-2

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

Az emberi jogi kérdések a 
vállalat Etikai kódexében 
kerültek lefektetésre.

412-3

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

Felelős vállalatvezetés,   
etikus működés, megfelelés,  
15. oldal  

GRI 413: Helyi közösségek

413-1

Műveletek a helyi 
közösségek bevonásával, 
hatásvizsgálat és 
fejlesztési programok

Helyi közösségek építése, 
51. oldal

Indikátor 
száma 

Indikátor leírása Hol található
Megjegyzés/
kihagyás indoklása

GRI 416: Ügyfelek egészsége és biztonsága (Ügyfelek egészsége és biztonsága) 
(lényeges téma)

416:103-1
A lényeges téma 
magyarázata és határai

Termékbiztonság és 
minőség, Jelentés felépítése, 
27. és 10. oldal

416:103-2
A vezetői megközelítés 
és alkotóelemei

Termékbiztonság és 
minőség, 27. oldal

416:103-3
A vezetői megközelítés 
értékelése

Termékbiztonság és 
minőség, 27. oldal

416-2

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

Termékbiztonság és 
minőség, 27. oldal

GRI 417: Forgalmazás és címkézés

417-1

Termékek és 
szolgáltatások 
címkézésével kapcsolatos 
követelmények

Ügyfélegészség és 
-elégedettség, 50. oldal

417-2

Termékek és 
szolgáltatások 
címkézésével kapcsolatos 
nem-megfelelőségből 
származó incidensek

Ügyfélegészség és 
-elégedettség, 50. oldal

417-3
Marketingkommunikációs 
nem-megfelelőségből 
származó incidensek

Ügyfélegészség és 
-elégedettség, 50. oldal

 !
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